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يصدرها مكتب براءات االخرتاع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
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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 

ألعمـــال المكتـــب ليغطـــي أنشـــطة المكتـــب المتعلقـــة  مـــن هـــذه النشـــرة فـــي ظـــل نمـــو متزايـــد) العشـــرونو  الثـــاني(العـــدد 
باإلضـافة إلـى األنشـطة التـي لـم يـتم  ،م 30/06/2014 إلـى م 01/01/2014 مـن بالطلبات والبراءات خالل الفترة

- :ويشتمل العدد على ما يلي .النشر عنها سابقا
 
 .الممنوحةقائمة براءات االختراع    )))111
 .الصفحات األولى لبراءات االختراع الممنوحة   )))222
 .الساقطةقائمة طلبات براءات االختراع    )))333
 .قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة   )))444
 .قائمة طلبات براءات االختراع و براءات االختراع التي تم تغيير ملكيتها   )))555
 .المسحوبةطلبات براءات االختراع قائمة    )))666
 .براءات االختراع المسحوبة قراراتقائمة    )))777
 التصويبات  قائمة   )))888
 

براءة اختراع أصدر المكتب قرارات بالموافقة على منحها بعـد اسـتيفاء )   300( منحيتم في هذا العدد النشر عن 
 .شروط المنح وسداد رسوم المنح والنشر لها

عـن النشـر الـورقي واالكتفـاء بالنشـر اإللكترونـي ألعـداد نشـرة بـراءات كما نود التنويه بأن المكتب قد قرر التوقف 
 ).18(االختراع وذلك اعتباراً من العدد 

بـــراءة اختـــراع  ) 297(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 
فيذية إلى لجنة التظلمات حسب اإلجـراءات الواردة في الالئـحـة التن)  أشهر ثالثةخالل (هذا العـدد أن يتقـدم بـدعوى 

- :على العنوان التالي
 



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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 مين سر لجنة التظلماتأ
 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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 
 
مكتــب بـــراءات االختـــراع لمجلـــس التعــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة  هــو مكتـــب إقليمـــي إليـــداع طلبـــات     

ــة المتحــدة ، مملكــة البحــرين ، المملكــة  بــراءات االختــراع فــي دول مجلــس التعــاون وهــي اإلمــارات العربي
ودية ، ســلطنة ُعمـــان ، دولــة قطــر ، ودولـــة الكويــت ، بهــدف الحصـــول علــى بــراءات اختـــراع العربيــة الســع

 .وبالتالي حماية االختراعات فيها 
 

يمــنح المكتــب بــراءات اختــراع للطلبــات المودعــة لديــه إذا تــوفرت فيهــا الشــروط المنصــوص عليهــا فــي     
 .ة نظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون والئحته التنفيذي

 
البراءات الممنوحة من المكتب سارية المفعول في جميع دول مجلـس التعـاون ، وال تحتـاج ألي إجـراء     

 . آخر في أي دولة عضو في مجلس التعاون 
 

. وفقـاً لنظــام بـراءات االختــراع لـدول مجلــس التعــاون يحظـر التعــدي علـى أي بــراءة صـادرة مــن المكتــب    
تحـت طائلـة المسـؤولية الجنائيـة أو المدنيـة أو كليهمـا معـاً ، وفقـاً لقـوانين وأنظمـة  كـل دولـة مـن  ويعد ذلك

 . دول مجلس التعاون 
 

 لمزيد من المعلومات يمكن االتصال بالمكتب على
 )0096611( 4820260،  4820136: هاتف 
 )  1009661( 4829600: فاكس 

 gccpatent@gccsg.org: البريد اإللكتروني 
  www.gccpo.org : الموقع على اإلنترنت 

 



الرمــــوز الدولية



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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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 



 *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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نشرة براءات االختراع 19

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

عملية لتحضير أوليفينات خطية وعامل م ت خ/ب/6094/2006 1
GC000275601/01/201410/04/2026 حفاز مستخدم فيها 

GC000275730/12/201321/06/2028 نظام وتقنية لبيان مستوى المائع م ت خ/ب/11121/2008 2
GC000275830/12/201321/06/2028 نظام وطريقة لبيان مستوى المائع م ت خ/ب/11122/2008 3
GC000275930/12/201315/07/2028 توصيل بوليمر في تطبيقات معالجة بئر م ت خ/ب/11320/2008 4
GC000276030/12/201324/10/2028 طريقة إلنتاج حمض كربوكسيلي عطري م ت خ/ب/12021/2008 5

طريقة ونظام لتصدع التكوينات الجوفية م ت خ/ب/12322/2008 6
GC000276130/12/201301/12/2028 أثناء حفرها 

مائع معالجة به نظام خفض لزوجة مؤكِسد م ت خ/ب/12930/2009 7
GC000276230/12/201324/02/2029 والطريقة الخاصة به 

نظام لحشوة مفردة مانعة للتسرب إلدارة م ت خ/ب/14311/2009 8
GC000276330/12/201325/09/2029 مائع فى حفرة بئر 

مخزن بيانات متعدد األبعاد إلعداد نماذج م ت خ/ب/14427/2009 9
GC000276430/12/201303/10/2029 لعمليات حقل النفط 

GC000276530/12/201319/04/2028 جهاز أمان سريع الغلق م ت خ/ب/10633/2008 10

لولب عجن ووسيلة بثق مزدوجة اللولبة م ت خ/ب/9536/2007 11
GC000276630/12/201320/11/2027 وطريقة لتجميع لولب العجن 

غشاء فصل بوليمري من راتنج فلوري م ت خ/ب/6804/2006 12
GC000276730/12/201322/08/2026 وطريقة لتصنيعه 

GC000276830/12/201325/03/2028 عملية إلنتاج ميثيونين م ت خ/ب/10469/2008 13
GC000276930/12/201310/10/2028 وصلة وطريقة معيارية م ت خ/ب/11889/2008 14

م ت خ/ب/6924/2006 15
بوليمرات بولي إستر تشتمل على 

األلومنيوم ولها معدالت منخفضة لتوليد 
األسيتالدهيد 

 GC000277031/12/201315/09/2026

GC000277131/12/201330/08/2025 أكسدة طور سائل على نطاق واسع م ت خ/ب/5096/2005 16

م ت خ/ب/9697/2007 17
عملية ووحدة صناعية إلجراء معالجة 

حراريـة لمواد صلبة دقائقيـة، وبالتحديد 
إلنتاج أكسيد فلزي من هيدروكسيد فلزي 

 GC000277206/01/201410/12/2027

هوائي لقاطع تيار في مجموعة أنابيب م ت خ/ب/8514/2007 18
GC000277307/01/201415/06/2027 أسفل البئر 

م ت خ/ب/8684/2007 19
أجسام مقاومة قليلة السمك كاشفة 

بطريقة كهرومغناطيسية في المياه الضحلة 
واألوساط األرضية 

 GC000277407/01/201410/07/2027

عملية لإلنتاج المستمر لكربونات عضوية م ت خ/ب/12822/2009 20
GC000277507/01/201409/02/2029 أوكربامات عضوية ومحفزات صلبة لها 

15
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عملية لبلمرة األوليفينات باستخدام عدة م ت خ/ب/11582/2008 21
GC000277607/01/201423/08/2028 مفاعالت حلقية 

GC000277713/01/201425/03/2027 طريقة النتاج البروبيلين م ت خ/ب/8009/2007 22

م ت خ/ب/8376/2007 23
طريقة لعمل نموذج لخزان باستخدام 

خريطة قابلية ابتالل ثالثية األبعاد مولَّدة 
من أداة تسجيل أداء قابلية االبتالل 

 GC000277813/01/201422/05/2027

طريقة لدمج كتل أو ألواح مصنوعة من م ت خ/ب/10561/2008 24
GC000277913/01/201408/04/2028 مادة بناء 

حفازات ثنائية المتالوسين إلنتاج بوليمرات م ت خ/ب/7801/2007 25
GC000278016/01/201417/02/2027 ثنائية النسق 

حذاء مع تركيبة مؤتلفة لنفاذ البخار ودورة م ت خ/ب/10576/2008 26
GC000278121/01/201411/04/2028 هواء قسرية 

م ت خ/ب/7694/2007 27
حفازات بلمرة إلنتـاج بوليمرات مرتفعة 
الوزن الجزيئي تحتوي على مستويات 
منخفضة من التفرعات طويلة السلسلة 

 GC000278221/01/201429/01/2027

GC000278321/01/201415/02/2028 مشفر فاك م ت خ/ب/10171/2008 28
GC000278421/01/201417/05/2028 سخان وطريقة لتشغيله م ت خ/ب/10849/2008 29
GC000278521/01/201424/06/2027 عملية ومواد زيوليت لفصل الغازات م ت خ/ب/8584/2007 30

م ت خ/ب/8622/2007 31

موهن ذبذبات زلزالي وديناميكي محوري 
يمكن استخدامه مع عناصر ذات قطاع 
اسطواني أو مستطيل أو مربع بصورة 

مفضلة 

 GC000278621/01/201429/06/2027

عملية لقطع بوليمرات تلدن بالحرارة فيما م ت خ/ب/7121/2006 32
GC000278721/01/201427/10/2026 بعد قالب حلقي مائي 

بيرازوالت مستبدلة, تركيبات تحتوي م ت خ/ب/9431/2007 33
GC000278821/01/201406/11/2027 عليها, طرق تصنيعها واستخدامها 

GC000278921/01/201419/01/2027 إدارة أنظمة إنتاج ديناميكية م ت خ/ب/7633/2007 34

طريقة لتصور ومقارنة صور أو مجلدات م ت خ/ب/7945/2007 35
GC000279021/01/201418/03/2027 بيانات لها كميات طبيعية 

م ت خ/ب/14225/2009 36
طريقة دينامية أساسها الخطأ غير المباشر 

لتكبير نطاق تدفق متعدد األطوار في 
األوساط المسامية 

 GC000279126/01/201401/09/2029

م ت خ/ب/14323/2009 37
األنظمة واألساليب الكمبيوترية 

المستخدمة في تشكيل نظام الخزان 
الجيوميكانيكي 

 GC00027922014/01/2625/09/2029

GC000279326/01/201408/04/2027 تقنية مراقبة عملية وإجراءات ذات صلة م ت خ/ب/8099/2007 38
39 17236-GC 2010 جهاز لمعالجة المواد العضوية GC000279426/01/201403/12/2030
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م ت خ/ب/12340/2008 40

طريقة لصنع حفازات من أكاسيـد 
فلزية مختلطـة ألموكسـدة و/أو أكسدة 
هيدروكربونات من ألكان منخفض الوزن 

الجزيئي 

 GC000279526/01/201413/12/2028

كتل من المحفزات لالستخدام في م ت خ/ب/7399/2006 41
GC000279627/01/201412/12/2026 تفاعالت فيشر-تروبش 

GC000279727/01/201425/02/2023 عملية لفصل األلكين م ت خ/ب/2523/2003 42

م ت خ/ب/3923/2004 43
شبكة سلكية وقائية وهيكل وقائي ُمنشأ 
باستخدام الشبكة واستخدام الشبكة 

السلكية الوقائية في إنشاء هيكل وقائي 
 GC000279827/01/201422/10/2024

م ت خ/ب/7560/2007 44
مخلوطات من الميثانول والماء تستخدم 

في إنتاج أوليفين عبر تحويل مادة 
ُمؤكسَجة مشبعة باألكسجين 

 GC000279927/01/201405/01/2027

GC000280027/01/201429/04/2028 تركيب شبكة ألياف ضوئية م ت خ/ب/10717/2008 45
GC000280127/01/201410/10/2028 جهاز خلط للغازات م ت خ/ب/11838/2008 46
GC000280230/01/201405/06/2026 مادة ناقلة للحفاز وعملية لتحضيرها. م ت خ/ب/6376/2006 47

نظام توزيع كهربي عمومي مقفل لتوزيع م ت خ/ب/13547/2009 48
GC000280303/02/201422/05/2029 جهد كهربي فولطية منخفضة 

GC000280421/04/201326/08/2028 البلورة الشعرية للمحلول الملحي م ت خ/ب/11592/2008 49

م ت خ/ب/13238/2009 50
العوامل المخفضة للتوتر السطحي 

الجديدة إلستخالص الزيت المعدني 
الثالثي على أساس الكحوالت المتفرعة 

 GC000280504/02/201407/04/2029

طريقة لتحضير آيزوسينات في الطور م ت خ/ب/9647/2007 51
GC000280604/02/201407/12/2027 الغازي 

نظام تجميع وتوزيع مائع جديد في عمود م ت خ/ب/13772/2009 52
GC000280704/02/201423/06/2029 متعدد المراحل يشمل كسارة دفق 

طريقة لتحضير آيزوسينات في الطور م ت خ/ب/9555/2007 53
GC000280804/02/201425/11/2027 الغازي 

طريقة تحضير بوليمر تساهمي لمتعدد م ت خ/ب/7827/2007 54
GC000280904/02/201420/02/2027 رباعي هيدروفيوران أو لرباعي هيدروفيوران 

طريقة لتخزين طور مونومر عبارة عن سائل م ت خ/ب/10401/2008 55
GC000281004/02/201421/03/2028 تحت ظروف التخزين 

م ت خ/ب/7461/2006 56
عملية ألكسدة جزئية لطور غاز حفازة 

بغير تماثل للبروبيلين إلى حمض 
األكريليك 

 GC000281104/02/201418/12/2026

طريقة لخلط سائل أو مخلوط من سائل م ت خ/ب/9107/2007 57
GC000281204/02/201418/09/2027 ومادة صلبة دقيقة موجود في وعاء تمامًا 
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طريقة التحكم في النشاط النسبي للمراكز م ت خ/ب/6635/2006 58
GC000281304/02/201423/07/2026 النشطة المختلفة للمحفزات الهجينية 

GC000281404/02/201431/10/2028 عملية إلنتاج الكيل بنزين هيدروبيروكسيد م ت خ/ب/12064/2008 59
GC000281504/02/201427/06/2026 عملية إلنتاج أكسيد بروبيلين م ت خ/ب/6503/2006 60
GC000281604/02/201404/09/2026 عملية لتحضير ميثيل ميركابتان م ت خ/ب/6856/2006 61

إزالة كبريت انتقائية بالهيدروجين للنفثا مع م ت خ/ب/7250/2006 62
GC000281704/02/201420/11/2026تحلل ميركابتان عالي درجة الحرارة

GC000281805/02/201419/09/2028 منشطات الجلوكوكيناز م ت خ/ب/11764/2008 63

م ت خ/ب/7631/2007 64
محفزات انتقائية تحتوي على مواد مدعمه 
من السيليكا لنزع الكبريت بالهيدروجين 

من النافثا 
 GC000281905/02/201416/01/2027

محفزات انتقائية لنزع الكبريت م ت خ/ب/7628/2007 65
GC000282005/02/201416/01/2027 بالهيدروجين من النافثا 

GC000282105/02/201406/02/2027 جهاز ذاتي االرتكاز مع تكبير القوة م ت خ/ب/7742/2007 66

م ت خ/ب/4563/2005 67
طريقة ونظام لمراقبة نطاقات مملوءة بمائع 
في وسط على أساس الموجات البينية التي 

تنتشر على امتداد أسطحها 
 GC000282205/02/201419/04/2025

التحكم ببنية بوليمر وتوزيع وزنه الجزيئي م ت خ/ب/6901/2006 68
GC000282309/02/201412/09/2026 بواسطة عامل نقل ترددي متعدد المراكز 

أجسام مضادة لـ EGFL7 وطرق م ت خ/ب/7929/2007 69
GC000282410/02/201413/03/2027 الستخدامها 

GC000282510/02/201421/03/2028 طريقة ونظام لمعالجة تكوين هيدروكربوني م ت خ/ب/10419/2008 70

صمام ثالثي المسالك بمخارج مستقلة م ت خ/ب/3764/2004 71
GC000282610/02/201427/08/2024 نصف متعارضة 

م ت خ/ب/5203/2005 72

تركيبة صيدالنية تشتمل على 3، -4 داي 
هيدرو 3-- ميثيل 4-- أوكسوإميدازو ] 
-5 د[ 1- ، 2 ، 3، -5تترازين 8-- 

كربوكسيالت 

 GC000282713/02/201420/09/2025

نظام تحكم مضاد للتوقف الذاتي لألنظمة م ت خ/ب/8997/2007 73
GC000282813/02/201402/09/2027 التوربينية/الضاغطة 

GC000282913/02/201419/04/2028 برغي ضبط ألدوات متعددة م ت خ/ب/10639/2008 74
GC000283013/02/201416/05/2028 جهاز هوائي لبيئات انفجارية م ت خ/ب/10843/2008 75
GC000283113/02/201413/04/2029 أنظمة وطرق إلنتاج نفط و/أو غاز م ت خ/ب/13277/2009 76
GC000283213/02/201410/05/2029 نظام تبريد أنبوب فنتوري م ت خ/ب/13452/2009 77

م ت خ/ب/7453/2002 78
طريقة لتحضير أوليفين متفرع, طريقة 
الستخدام االوليفين المتفرع في صنع 

منشط سطحي , وكذا المنشط السطحي 
 GC000283313/02/201412/03/2022
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GC000283413/02/201409/06/2029 تجهيزة إنشاء لعمل وحدات بناء نمطية م ت خ/ب/13666/2009 79

عملية لتحضير أكرولين أو حمض م ت خ/ب/7266/2006 80
GC000283518/02/201421/11/2026 أكريليك أو خليط من ذلك من بروبان 

GC000283618/02/201427/06/2026مشتقات بنزيميدازولم ت خ/ب/11191/2008 81
GC000283718/02/201413/06/2028 عملية إلنتاج أيزوسياناتات م ت خ/ب/11038/2008 82
GC000283818/02/201416/01/2029 مشتقات أمينوداياهيدروثيازين ملتحمة م ت خ/ب/12680/2009 83
GC000283919/02/201431/08/2028 عملية بلمرة في طور المالط م ت خ/ب/11643/2008 84

ZSM-48 مرتفع النشاط وطرق لنزع م ت خ/ب/7368/2006 85
GC000284019/02/201409/12/2026 الشمع منه 

نظام وعملية إلنتاج البولي إيثيلين والبولي م ت خ/ب/11171/2008 86
GC000284119/02/201424/06/2028 بروبيلين 

اقراص مشتتة تشتمل على مشتقة حمض م ت خ/ب/2969/2003 87
GC000284203/03/201412/10/2023 بنزويك 

GC000284305/03/201418/10/2029 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية م ت خ/ب/14515/2009 88

م ت خ/ب/2938/2003 89
نظـام وطريقـة إلسالة كميات مختـارة متغيرة 
من غاز هيدروكربوني خفيف باستخدام 

عدة تسلسالت إلسالة الغاز 
 GC000284410/03/201429/09/2023

م ت خ/ب/12282/2008 90
تركيبات مبيدة حيويًا ثابتة، منخفضة نسبة 
 viscosity قليلة اللزوجة ،VOC

وطريقة لتحضيرها 
 GC000284512/03/201429/11/2028

حفاز لتفاعل فيشر-تروبش التخليقي م ت خ/ب/4545/2005 91
GC000284612/03/201415/04/2025 وعملية إلنتاج الهيدروكربونات 

آلية رفع لوح قاع من أجل ماكينة تشكيل م ت خ/ب/12230/2008 92
GC000284713/03/201425/11/2028 أداة زجاجية 

مجمع ذراع رأس لماكينة تشكيل أدوات م ت خ/ب/12219/2008 93
GC000284813/03/201424/11/2028 زجاجية 

جهاز لفتح وإغالق القوالب في آلة م ت خ/ب/14194/2009 94
GC000284913/03/201425/08/2029 تشكيل األواني الزجاجية 

GC000285013/03/201411/07/2029 النظام اإلنشائي الجيومتري م ت خ/ب/13898/2009 95

سلسلة متعددة الضواغط مزودة بوسائل م ت خ/ب/7307/2006 96
GC000285117/03/201428/11/2026 إدارة مائعية متعددة متغيرة السرعة 

عملية لتصنيع مركبات ثنائي م ت خ/ب/5020/2005 97
GC000285217/03/201412/08/2025 هيدروتيريدينون 

98 17213-GC 2010 مثبطات داي أسيل جليسرول أسيل
GC000285323/03/201430/11/2030 ترانسفيراز 

99 15284-GC 2010 سوائل صيانة آبار تتكون من بوليمرات
GC000285424/03/201414/02/2030 كاتيونية وطرق استخدامها 
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GC000285526/03/201421/11/2028 مجمع صفيحة أنابيب م ت خ/ب/12199/2008 100

طريقة إلنتاج متعدد كربونات أروماتية عالية م ت خ/ب/5126/2005 101
GC000285626/03/201406/09/2025 الجودة 

م ت خ/ب/10284/2008 102
عملية وجهاز لفصل طبقة متحركة مصطنعة 
مع عدد مخفض من صمامات كبيرة القطر 

وحجم خط مخفض 
 GC000285726/03/201404/03/2028

طريقة وجهاز لتعديل زوايا الرابطة في م ت خ/ب/11894/2008 103
GC000285825/03/201410/10/2028 الجزيئات واستخدام ذلك 

GC000285927/03/201431/07/2027 عملية إنتاج أنبوب مقاوم للتصادم م ت خ/ب/8815/2007 104

المعالجة األروماتية لأللكانات باستخدام م ت خ/ب/9954/2008 105
GC000286027/03/201414/01/2028 حفاز جيرمانيوم-زيوليت 

GC000286127/03/201427/01/2028 صمام لجهاز معادلة مصافي رمال م ت خ/ب/10036/2008 106
GC000286227/03/201412/02/2028 أداة اتصال لصمام األمان المغطى م ت خ/ب/10161/2008 107

طريقة لتثقيل أنابيب بالستيكية وأنابيب م ت خ/ب/11342/2008 108
GC000286327/03/201419/07/2028 بالستيكية مثقلة 

صمام متعدد الموضع ألجل طرق التكسير م ت خ/ب/11527/2008 109
GC000286427/03/201415/08/2028 وضبط الرمل واالكمال المصاحبة 

GC000286527/03/201426/08/2028 الحفر في خطوط الرمال المنتظمه م ت خ/ب/11604/2008 110

عامل متعدد الوظائف لكسح الموائع م ت خ/ب/11926/2008 111
GC000286627/03/201413/10/2028 الهيدروكربونية 

GC000286706/09/201117/02/2029 غرفة احتراق بتعشيقة ميكانيكية إضافية م ت خ/ب/12869/2009 112
GC000286827/03/201409/01/2029 كابـل طـاقة مسطــح م ت خ/ب/12631/2009 113

م ت خ/ب/9089/2007 114

طريقة اختبار فوق صوتي 
 ULTRASONIC

TESTING لوصلة ملولبة 
 THREADED JOINT
للمواسير PIPES أو األنابيب 

 TUBES

 GC000286927/03/201416/09/2027

GC000287003/04/201430/07/2025 فرن تكسير م ت خ/ب/4977/2005 115
GC000287103/04/201427/07/2028 طريقة لتحديد نوعية بيانات زلزالية م ت خ/ب/11390/2008 116
GC000287203/04/201402/06/2026 محفزات مستقبل AMPA م ت خ/ب/6361/2006 117

عناصر جلوس محسنة وتصميم قاعدة م ت خ/ب/4764/2005 118
GC000287309/04/201410/06/2025 للجلوس 

مشتقات أوكسازوليدينون م ت خ/ب/12863/2009 119
 OXAZOLIDINONE GC000287409/04/201417/02/2029

جهاز لنقل لفات من شريط معدني على م ت خ/ب/5697/2006 120
GC000287509/04/201420/01/2026 منصات تحميل 
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الحفر بالتوجيه الكهرومغناطيسى المتعلق م ت خ/ب/12225/2008 121
GC000287609/04/201425/11/2028 بحفرة موجودة بالفعل 

م ت خ/ب/7536/2006 122

وحدة صناعية لتحويل هيدروكربونات 
بترولية، تشتمل على وحدة احتراق 
متكاملة تتضمن وحدة الحتجاز ثاني 

أكسيد الكربون 

 GC000287709/04/201424/12/2026

تركيب محفز وعملية لتحضير ألفا م ت خ/ب/12221/2008 123
GC000287809/04/201425/11/2028 أوليفينات الخطية 

GC000287909/04/201423/06/2029 تركيب مزالج ممتد شعاعيًا م ت خ/ب/13771/2009 124

ماص للصدمات أسفل حفرة مع أنف قابل م ت خ/ب/13116/2009 125
GC000288009/04/201423/03/2029 للسحق 

نظام ابعاد انقاص وصيلة تزاوجيه – رطبه م ت خ/ب/11512/2008 126
GC000288109/04/201412/08/2028 لحفرة هابطة 

GC000288209/04/201425/08/2028 أداة تمزيق بدون تداخل متعدد الموقع م ت خ/ب/11591/2008 127

طريقة وتخزين ونظام قفل لمفاتيح التخزين م ت خ/ب/12711/2009 128
GC000288309/04/201423/01/2029 إلى األقفال 

129 16021-GC 2010 مشتقات امينو ترايازول معالجة بالفلور GC000288409/04/201406/06/2030

130 16307-GC 2010 مستحلبات بيروكسيد ثابتة وآمنة التخزين
GC000288509/04/201413/07/2030 بمحتوى أكسجين عالى النشاط 

13117492-GC 2010طريقة تصنيع المصعدGC000288609/04/201426/12/2030
GC000288709/04/201426/07/2029 صمام أمان ملحق بسلك كهربائى م ت خ/ب/13992/2009 132

وحدة خاليا شمسية تشتمل على طبقة م ت خ/ب/13843/2009 133
GC000288809/04/201404/07/2029 عازلة مع مجموعات سيالن 

GC000288909/04/201425/09/2029 فرن التكسير م ت خ/ب/14348/2009 134
GC000289009/04/201417/08/2027 عملية تحضير اسيتات فينيل م ت خ/ب/8911/2007 135

مكون بولي ايثلين ألنابيب لها مرونة م ت خ/ب/9298/2007 136
GC000289109/04/201419/10/2027 محسنة 

صمام عزل متعدد الحلقة وحاجز م ت خ/ب/13246/2009 137
GC000289209/04/201410/04/2029 ميكانيكى 

GC000289314/04/201414/07/2029 تركيبة مكملة لتحفيز إنتاج حفرة بئر م ت خ/ب/13916/2009 138
139 17467-GC 2010 طريقة وجهاز للتحكم بسرعة مصعد GC000289414/04/201424/12/2030
GC000289514/04/201416/11/2029 جهاز إدارة لمصعد ذي طابقين م ت خ/ب/14721/2009 140
GC000289614/04/201417/03/2029 3 ـ إندازوليل ـ 4 ـ بيريديل أيزو ثيازول م ت خ/ب/13074/2009 141
142 16520-GC 2010 نظام وطريقة للتحكم بمجموعة مصاعد GC000289714/04/201417/08/2030
143 17362-GC 2010 جهاز مصعد GC000289814/04/201414/12/2030
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جهاز مزوَّد بحامل مّر يتم تركيبه بشكل م ت خ/ب/16221/2006 144
GC000289915/04/201402/06/2026 مرن 

145 17238-GC 2010 مصعد مزدوج السطح وطريقة تحكم به GC000290015/04/201405/12/2030
146 17280-GC 2010 مصعد ذو طابقين GC000290117/04/201407/12/2030
GC000290221/04/201416/01/2029 آلة آمنة لتقوية عزم اللى م ت خ/ب/12679/2009 147
GC000290321/04/201429/06/2029 عملية تجهيز الكابل م ت خ/ب/13807/2009 148
GC000290421/04/201412/06/2029 نظام مجس التدفق م ت خ/ب/13679/2009 149
150 15103-GC 2010 كوبوليمير لتثبيط الترسيبات الغير عضوية GC000290521/04/201410/01/2030

طريقة وجهاز لسحب توربينات رياح بعيدة م ت خ/ب/14090/2009 151
GC000290621/04/201409/08/2029 عن الشاطئ 

م ت خ/ب/14117/2009 152
طريقة ونظام لمعالجة إحصاء نسبة 

منحنيات إضمحالل الجاما باستعمال 
الشبكات العصبية 

 GC000290721/04/201414/08/2029

153 15388-GC 2010 طريقة منع تكتل و ترسيب البلورة الملحية
GC000290821/04/201405/03/2030 في مائع الحفر 

154 15828-GC 2010

مشتقات 7 – اريل – 1 , 2 , 4 – 
ثالثي ازولو ] 4 , 3 – أ [ بيردين و 
استخدامها كمعدالت تجسيمية متباينة 
 mGluR2 ايجابية لمستقبالت

 GC000290921/04/201409/05/2030

155 15829-GC 2010

مشتقات 1 ، 2 ، 4 –تريازولو4 ، 
-3أبيريدين و إستعمالها كمعدالت 
تجسيمية متباينة ايجابية لمستقبالت 

موجلر2 

 GC000291021/04/201409/05/2030

156 15830-GC 2010

]4.3-a[مشتقات -1.2.4تريازولو
بيريدين وإستعمالهم كمنظمات اللوسترية 

 Allosteric تنظيم البروتينات
Modulators الموجبة لمستقبل 

 MGLUR2

 GC000291121/04/201409/05/2030

م ت خ/ب/11012/2008 157
مقياس التدفق الطور للمضخات المغمورة 

الكهربائية باستخدام شبكات عصبية 
صناعية 

 GC000291221/04/201410/06/2028

GC000291321/04/201429/07/2028 عضو اتصال مجمع التيار م ت خ/ب/11400/2008 158

159 15615-GC 2010
طريقة لقياس معدل التدفق الطيني في 
الحيز الحلقي أثناء الحفر واستخدامها 

للكشف عن اختالل وظيفة البئر 
 GC000291421/04/201403/04/2030

GC000291527/04/201425/03/2028 عمليـة إلنتـاج بيسفنـول A م ت خ/ب/10450/2008 160

وصلة أنبوبية لحقل نفط ذات قدرة زائدة م ت خ/ب/12716/2009 161
GC000291620/04/201423/01/2029 على تحمُّل االنضغاط 
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162 16037-GC 2010 مركبات فثاالزين مزدوجة االستبدال
GC000291728/04/201408/06/2030 كمضادات لمسار عامل محدد الخاليا 

GC000291828/04/201417/10/2028 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية م ت خ/ب/11944/2008 163

وصلة ملولبة ألنابيب تحتوي على طلية م ت خ/ب/12077/2008 164
GC000291928/04/201401/11/2028 تزليق 

نظام وطريقة إلجراء تنسيق محسن بين م ت خ/ب/14410/2009 165
GC000292028/04/201429/09/2029 نظم أمان وتحكم أمان 

GC000292128/04/201410/09/2027 تركيبة جدار جانبي لقالب صب م ت خ/ب/9045/2007 166
GC000292227/04/201406/02/2029 كاشطة لتشتيت مثبط تدويم م ت خ/ب/12806/2009 167

نظام تصريف الفائض لصهريج تخزين ذي م ت خ/ب/9856/2007 168
GC000292327/04/201428/12/2027 سقف عائم 

نظام وطريقة للتحكم في عملية السلكية م ت خ/ب/13404/2009 169
GC000292427/04/201401/05/2029 مهايئة 

طريقة لتكسير قرص زجاجي في قاع البئر م ت خ/ب/13184/2009 170
GC000292527/04/201430/03/2029 هيدروليكيًا 

نظام وعملية لتجميع متدفقات من خلية م ت خ/ب/8110/2007 171
GC000292627/04/201409/04/2027 إلكتروليتية 

تحليل وإدارة بيانات لإلستخدام بواسطة م ت خ/ب/13322/2009 172
GC000292727/04/201419/04/2029 مستخدمين متعددين لمجال حقل بترول 

م ت خ/ب/14417/2009 173
المحاكاة الكلية المتقارنة لتدفق المائع 
والخواص الجيولوجية الميكانيكية في 

عمليات المحاكاة في حقل زيت البترول 
 GC000292827/04/201402/10/2029

عصب على شكل حرف T لشبكة من م ت خ/ب/9829/2007 174
GC000292927/04/201428/12/2027 شريحة واحدة 

GC000293027/04/201401/05/2027 خلية الكتروليتية للحصول على الومنيوم م ت خ/ب/8249/2007 175

بطانة مخرج قابلة لالستبدال لصمام م ت خ/ب/9067/2007 176
GC000293130/04/201411/09/2027 تحكم 

GC000293230/04/201418/09/2027 مانع تسرب معدني ذو وليجة مرنة م ت خ/ب/9117/2007 177
م غاز م ت خ/ب/10631/2008 178 GC000293330/04/201419/04/2028 مقعد ثانوي لمنظِّ
م خدمة م ت خ/ب/10638/2008 179 GC000293430/04/201419/04/2028 فتحة تهوية لُمنظِّ
GC000293530/04/201422/04/2028 منصة بها منظم مكون من وحدات نمطية م ت خ/ب/10645/2008 180
GC000293630/04/201424/01/2029 صمام تحكم في تدفق مائع م ت خ/ب/12730/2009 181
GC000293730/04/201416/05/2029 جهاز لتنظيم تدفق مائع م ت خ/ب/13507/2009 182
GC000293830/04/201422/05/2029 دائرة كشف فولتية متعددة بعازل بصري م ت خ/ب/13551/2009 183
GC000293930/04/201426/05/2029 دفاعة مضخة مالط م ت خ/ب/13581/2009 184
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GC00029402014/04/3002/06/2029 جهاز احتجاز جزء مكمل لصمام م ت خ/ب/13624/2009 185

مثبت مخفف االحتكاك لمجموعة عمود م ت خ/ب/13691/2009 186
GC000294130/04/201412/06/2029 االرتكاز 

تحسينات تتعلق بمجوعات اقفال م ت خ/ب/13692/2009 187
GC000294230/04/201412/06/2029 المضخات 

GC000294330/04/201412/06/2029 بطانة مسمار ربط م ت خ/ب/13694/2009 188
GC000294430/04/201406/11/2029 رداء مرن ماص لسوائل الجسم م ت خ/ب/14648/2009 189

م ت خ/ب/14702/2009 190
حاجز قابل لالزاحة خاص بمبادل حراري 

وطريقة لتقليص االهتزازات الخاصة 
بالحاجز 

 GC000294530/04/201413/11/2029

191 15743-GC 2010 عملية لتحضير مونومر أسيتات ?ينيل GC000294629/04/201425/04/2030

استخدامات قياسات كهرومغناطيسية م ت خ/ب/10895/2008 192
GC000294729/04/201424/05/2028 واسعة النطاق لتحديد خواص تكوين خزان 

GC000294829/04/201402/04/2028 طريقة إلجراء عمليات متكاملة بحقل نفط م ت خ/ب/10261/2008 193

م ت خ/ب/9121/2007 194
منشطات محفز، وعملية لتصنيعها، 
واستخدامها في المحفزات وبلمرة 

األوليفينات 
 GC000294929/04/201421/09/2027

195 15877-GC 2010 أداة تبريد لكسار دائرة وكسار دائرة
GC000295028/04/201416/05/2030 يشمل مثل هذه األداة 

GC000295105/05/201401/06/2027 بالطه عازله للصوت م ت خ/ب/8429/2007 196
GC000295205/05/201420/12/2025 طريقة لتجفيف بوليمر رطب م ت خ/ب/5592/2005 197
198 15854-GC 2010 عملية إلدخال مجموعة كربونيل GC000295305/05/201411/05/2030

كاشطة خط أنابيب ذات تجويف تدفق م ت خ/ب/14766/2009 199
GC000295405/05/201404/12/2029 داخلي 

معالجة بالحمض ذاتية التحويل بمثبط م ت خ/ب/14203/2009 200
GC000295505/05/201428/08/2029 للتآكل خالي من حمض الفورميك 

عملية إلدخال الكربونيل على إيثر داي م ت خ/ب/10673/2008 201
GC000295605/05/201425/04/2028 ميثيل 

ألواح تشتمل على مكونات متجددة م ت خ/ب/13297/2009 202
GC000295705/05/201414/04/2029 وطرق لتصنيعها 

GC000295807/05/201407/07/2029 أداة تشحيم كبل حفر م ت خ/ب/13865/2009 203

ملح حمض فوسفوريك لمثبط ثنائي م ت خ/ب/3557/2004 204
GC000295907/05/201415/06/2024 ببتيديل ببتيداز 4- 

حفاز ألروماتية هيدروكربونات منخفضة م ت خ/ب/13300/2009 205
GC000296007/05/201417/04/2029 وعملية إلنتاج هذا الحفاز 



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.

25نشرة براءات االختراع 22

سارية لغايةتاريخ المنحرقم البراءةاسم االختراعرقم الطلبم

م ت خ/ب/10386/2008 206
حفاز إلنتاج مركب أروماتي من 

هيدروكربون أدنى, وطريقة إلنتاج مركب 
أروماتي 

 GC000296107/05/201418/03/2028

طريقة جديدة لتحضير TETA عن م ت خ/ب/10245/2008 207
 EDDN طريق GC000296207/05/201429/02/2028

208 15944-GC 2010 بيبريدينات مستبدلة GC000296307/05/201424/05/2030
209 16102-GC 2010 مستبدل الميثيل TETA مركبات GC000296407/05/201418/06/2030

جهاز لبلمرة حالة - غاز ألولفينات، م ت خ/ب/5345/2005 210
GC000296507/05/201407/11/2025 بصفة خاصة إيثيلين 

طريقة ونظام ري ألراضي تحتوي على م ت خ/ب/9626/2007 211
GC000296607/05/201404/12/2027 جيل غروي 

GC000296707/05/201413/09/2029 بيروليدين2-- كربوكساميدات مستبدلة  م ت خ/ب/14303/2009 212
213 15852-GC 2010 نيكليوتيدات سبيروأوكسيتان يوراسيل GC000296807/05/201411/05/2030
GC000296907/05/201425/05/2029 عملية لبلمرة األوليفينات في الطور الغازي م ت خ/ب/13565/2009 214
215 15897-GC 2010 تركيبات بوليمر بروبيلين GC000297007/05/201417/05/2030
GC000297107/05/201403/04/2029 طرق لقياس نفاذية تكوين مسامي م ت خ/ب/13201/2009 216
217 16505-GC 2010 التعاون بين عقدة وأخرى لنموذج أرضي GC000297207/05/201413/08/2030

طريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون م ت خ/ب/9984/2008 218
GC000297307/05/201418/01/2028 عالي النقاء 

تقدير اإلجهاد األفقي من تباين الخواص م ت خ/ب/12879/2009 219
GC000297405/05/201417/02/2029 االتجاهي ثالثي األبعاد 

GC000297508/05/201412/08/2023 تركيبات تالمس م ت خ/ب/2848/2003 220

عملية إلزالةCOS من تيار غاز تخليق م ت خ/ب/4915/2005 221
 COS و H2S يشتمل على GC00029762014/05/0818/07/2025

GC000297708/05/201425/03/2027 جهاز للخلط م ت خ/ب/8006/2007 222
GC000297808/05/201427/05/2028 كسوة تغطية للبطن م ت خ/ب/10911/2008 223
GC000297908/05/201425/07/2028 وسيلة فصل للتدفُّق الدوَّامي م ت خ/ب/11376/2008 224
GC000298008/05/201426/08/2028 طريقة ونظام لخدمة سياق بيانات م ت خ/ب/11613/2008 225

تحليل إحصائي أرضي وتقسيم للبيانات م ت خ/ب/12076/2008 226
GC000298108/05/201431/10/2028 اللُّبية 

GC000298208/05/201414/11/2028 ملبوس ماص م ت خ/ب/12161/2008 227

م ت خ/ب/12945/2009 228
مراقبة مائع الخزان المتحرك بامتداد 
مسارات تدفق في حقل نفط منتج 
باستخدام انبعاثات زلزالية سالبة 

 GC000298308/05/201427/02/2029
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GC000298408/05/201401/03/2029 ألواح تدريع رقائقية أساسها األسمنت م ت خ/ب/12959/2009 229
GC000298508/05/201401/03/2029 نظام لوح تدريع أساسه األسمنت م ت خ/ب/12960/2009 230

عملية تصنيع ألواح تدريع أساسها م ت خ/ب/12961/2009 231
GC000298608/05/201401/03/2029 األسمنت 

GC000298708/05/201403/04/2029 طريقة لتحديد نفاذية تكوين مشبع م ت خ/ب/13202/2009 232

مبادل حراري يشتمل على أنابيب مزودة م ت خ/ب/14575/2009 233
GC000298808/05/201426/10/2029 بزعانف مجوفة 

GC000298912/05/201428/08/2026 مجموعة تآكل لماكينات حفر م ت خ/ب/6824/2006 234
GC000299012/05/201416/02/2027 مجموعة تآكل م ت خ/ب/7795/2007 235
GC000299112/05/201403/03/2029 قارب صغير م ت خ/ب/12979/2009 236

طريقة وجهاز لقياس الرقم الهيدروجيني م ت خ/ب/10683/2008 237
GC000299212/05/201425/04/2028 لمحاليل منخفضة القلوية 

حاجز للمجفف يعمل بالطرد المركزي م ت خ/ب/10881/2008 238
GC000299313/05/201423/05/2028 للكريات مع ألواح انحراف بارزة 

غالية لعمل بخار فائق التسخين م ت خ/ب/8327/2007 239
GC000299414/05/201414/05/2027 واستخدامها 

GC000299513/04/201427/08/2024 مجموعة مبيت مضخه م ت خ/ب/12527/2004 240
GC000299614/05/201405/06/2029 غالف مضخة م ت خ/ب/13643/2009 241

عملية لتحضير الكيالت وناتج تقطير م ت خ/ب/10090/2008 242
GC000299714/05/201403/02/2028 متوسط 

GC000299814/05/201403/10/2026 سد واٍق م ت خ/ب/7013/2006 243
ة م ت خ/ب/14069/2009 244 GC000299914/05/201404/08/2029 جهاز َقْطع وطريقة تصنيع مادة ماصَّ

م ت خ/ب/9181/2007 245
طريقة ووسيلة تقوية إلنتاج أجسام خرسانية 

خلوية أو مسامية مقوَّاة، وإطار احتجاز 
مقوِّي لالستخدام في هذه الطريقة 

 GC000300014/05/201428/09/2027

م ت خ/ب/10004/2008 246

طريقة إلنتاج حبيبات راتنج بولي كربونات 
عطري وحبيبات راتنج البولي كربونات 
العطري التي يتم الحصول عليها بهذه 

الطريقة ومنتج مقولب 

 GC000300114/05/201422/01/2028

م ت خ/ب/10567/2008 247

عملية وجهاز لتجميع الكربون وتقليل 
الملوثات المتعددة في غاز المدخنة 

من مصادر وقود الهيدروكربون واستعادة 
المنتجات الثانوية المتعددة 

 GC000300214/05/201408/04/2028

تحليل تقريبي لموقع بئر لتخطيط تطوير م ت خ/ب/11891/2008 248
GC000300315/05/201410/10/2028 حقل 



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.

27نشرة براءات االختراع 22

سارية لغايةتاريخ المنحرقم البراءةاسم االختراعرقم الطلبم

طريقة إلدارة حمل كهربائي من جانب م ت خ/ب/12137/2008 249
GC000300414/05/201411/11/2028 الطلب وجهاز ونظام ذي صلة 

م ت خ/ب/12962/2009 250

تركيبة أسمنتية ذات تسوية ذاتية ولها 
معدل تطوير للمقاومة متحكم فيه ومقاومة 

انضغاط فائقة عند التصليد ومنتجات 
ُتصنع منها 

 GC000300514/05/201401/03/2029

GC000300614/05/201429/08/2029 دائرة ضغط مادة مبردة مختلطة م ت خ/ب/14211/2009 251

دائرة ضغط مادة مبردة مختلطة متوافقة م ت خ/ب/14712/2009 252
GC000300714/05/201415/11/2029 القدرة 

GC000300815/05/201408/09/2029 صمام منزلق م ت خ/ب/14261/2009 253
GC000300915/05/201430/03/2027 تجميعة تآكل م ت خ/ب/8040/2007 254

م ت خ/ب/12099/2008 255
وصلة ملولبة تشتمل على عنصر ملولب 
واحد على األقل بها حافة طرفية ألنبوبة 

معدنية 
 GC000301015/05/201404/11/2028

GC000301115/05/201421/12/2029 وسيلة تغطية ألنبوب م ت خ/ب/15003/2009 256

م ت خ/ب/14868/2009 257
طريقة مهجنة إلنشاء صندوق بارد 

باستخدام مكونات سابقة التصنيع ومنشأة 
في الموقع 

 GC000301215/05/201407/12/2029

األجسام المضادة FGF19 وطرق م ت خ/ب/7763/2007 258
GC000301321/05/201409/02/2027 استخدامها 

م ت خ/ب/7839/2007 259
جسيمات فوسفات وبولي فوسفات وميتا 
فوسفات ألومنيوم واستخدامها كأصباغ في 

دهانات وطريقة لتصنيعها 
 GC000301418/05/201423/02/2027

GC000301518/05/201411/06/2027 طريقة ونظام للرّي م ت خ/ب/8495/2007 260

جهاز معالجة ينفذ الشغل المستمر في م ت خ/ب/10527/2008 261
GC000301618/05/201404/04/2028 اتجاه النقل 

م ت خ/ب/12691/2009 262
جهاز وطريقة لعمل دائرة ِقَصْر في خلية 
واحدة أو أكثر في نسق لخاليا التحليل 

الكهربي مخصصة إلنتاج األلومنيوم 
 GC000301718/05/201419/01/2029

نظام وطريقة تسجيل كهرومغناطيسية - م ت خ/ب/13318/2009 263
GC000301818/05/201419/04/2029 زلزالية 

GC000301918/05/201414/08/2029 فرازة طاردية م ت خ/ب/14121/2009 264

م ت خ/ب/14629/2009 265
طريقة وجهاز للتخطيط والتحديث 

الديناميكي لعمليات أخذ العينات أثناء 
الحفر في تكوين تحت أرضي 

 GC000302018/05/201402/11/2029

GC000302118/05/201404/12/2029 انتشار اإلشارات عبر الفجوات م ت خ/ب/14788/2009 266



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 22 28

 

سارية لغايةتاريخ المنحرقم البراءةاسم االختراعرقم الطلبم

267 15192-GC 2010
نظام وطريقة للتوافق مع االستجابات 

الصخرية ألدوات أسفل البئر ذات مصادر 
طاقة مختلفة 

 GC000302218/05/201429/01/2030

م ت خ/ب/8629/2007 268
تحديد خصائص تكوينات أرضية 
باستخدام مقدار ممتد لالقتران 

الكهرومغناطيسي 
 GC000302318/05/201430/06/2027

م ت خ/ب/7576/2007 269

وحـدة زجاجيـة معزولة تمتلك تركيب 
يحتوي على سيلوكسان قابـل للمعـالجـة 

عنـد درجـة حـرارة الغـرفـة ذي نفاذية 
مخفـّـضة للغاز 

 GC000302419/05/201407/01/2027

GC000302519/05/201419/12/2026 لقاح محسن للبكتيريا المكورة الرئوية م ت خ/ب/7492/2006 270
271 15269-GC 2010 نظام خنق ذاتي GC000302619/05/201412/02/2030
GC000302719/05/201411/02/2028 صمام خانق م ت خ/ب/10144/2008 272
GC000302820/05/201423/04/2027 تجميعة تآكل م ت خ/ب/8215/2007 273

عازل على شكل أنبوب من األلياف م ت خ/ب/11199/2008 274
GC000302920/05/201428/06/2028 الزجاجية وطريقة لتصنيعه 

ى م ت خ/ب/11635/2008 275 GC000303020/05/201429/08/2028 خط أنابيب مغطَّ

جزء مهبط ولوحة ثنائية القطب لخاليا م ت خ/ب/14189/2009 276
GC000303120/05/201425/08/2029 هيبوكلوريت 

GC000303220/05/201417/11/2029 طريقة ومنشأة لمعالجة فاقد طمي الحفر م ت خ/ب/14756/2009 277

278 17399-GC 2010 نظام لنقل الطاقة إلى مركبة وطريقة
GC000303320/05/201418/12/2030 لتشغيل النظام 

279 15246-GC 2010 طريقة إلزالة اليوديد GC000303420/05/201408/02/2030

م ت خ/ب/13698/2009 280
التحكم في اإلشارات الكهرومغناطيسية 
للعمالت المعدنية خالل تقنية تصفيح 

متعدد الطبقات 
 GC000303522/05/201412/06/2029

281 15167-GC 2010 جهاز ونظام ووسيلة لفحص قناة أنبوبية GC000303622/05/201424/01/2030
GC000303722/05/201412/03/2027 قابض منحدر قابل للتمدد م ت خ/ب/7923/2007 282
GC000303822/05/201427/10/2029 أداة لتصوير بيئـة أسفـل البئر م ت خ/ب/14588/2009 283

نظام وتقنية لرصد انتشار إشارات الطاقة م ت خ/ب/14455/2009 284
GC000303922/05/201406/10/2029 بالمسح االنزالقي االهتزازي 

شكل شفة ذات حمل عالي ألسطوانة م ت خ/ب/9867/2007 285
GC000304022/05/201428/12/2027 كبل حفر 

م ت خ/ب/10857/2008 286

طريقة الشتقاق الضغط االنقباضي 
المركزي لألورطي وطريقة لتحليل بيانات 
الموجات الشريانية من أجل اشتقاق قيم 

الضغط االنقباضي المركزي لألورطي 

 GC000304122/05/201419/05/2028



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

29نشرة براءات االختراع 22

سارية لغايةتاريخ المنحرقم البراءةاسم االختراعرقم الطلبم

م ت خ/ب/10308/2008 287
نظم وطرق الكتساب البيانات الزلزالية عن 
طريق أخذ عينة من البيانات ونقلها بشكل 

غير متزامن ومفكوك االقتران 
 GC000304222/05/201402/04/2028

جهاز ونظام وطريقة لتحديد الوضع الرأسي م ت خ/ب/10464/2008 288
GC000304322/05/201425/03/2028 لمائع تم حقنه 

طريقة لتحديد موضع حفرة بئر باستخدام م ت خ/ب/13213/2009 289
GC000304422/05/201405/04/2029 مصادر زلزالية ومستقبالت زلزالية 

م ت خ/ب/12183/2008 290

طرق ونظم لتقييم خواص للخزان مرتبطة 
بحركة المائع عن طريق إرتباط جزء التردد 
المنخفض للبيانات الزلزالية بقياسات ثقب 

الحفر 

 GC000304522/05/201417/11/2028

م ت خ/ب/11973/2008 291
عمل نموذج للتكوين أثناء الحفر 

نة أو  للحصول على زاوية عالية ُمحسَّ
وضع أفقي للبئر 

 GC000304622/05/201418/10/2028

292 16503-GC 2010 نظام وطريقة لمضخة دفع مباشرة GC000304722/05/201413/08/2030
GC000304822/05/201418/03/2025 جهاز نقل حمولة وطرق للتصنيع م ت خ/ب/4446/2005 293
GC000304925/05/201416/11/2029 طريقة إلصالح المواسير و/ أو تقويتها م ت خ/ب/14732/2009 294
GC000305025/05/201410/10/2028 مطحنة أسطوانية متعددة المقطعية م ت خ/ب/11869/2008 295
GC000305125/05/201417/08/2027 أوساط لنمو النباتات وطريقة لصنعها م ت خ/ب/8910/2007 296
GC000305228/05/201423/11/2028 زاوية جدارية واسعة متوافقة م ت خ/ب/12215/2008 297

جهاز لتزويد إعالنات، خاصة إعالنات م ت خ/ب/6060/2006 298
GC000305301/01/200107/04/2026 على امتداد طرق عامة 

GC000305408/06/201405/03/2027 طريقة تكسير هيدروجيني للشمع م ت خ/ب/7888/2007 299
GC000305529/06/201411/01/2029 مرج اصطناعي، وطريقة وجهاز لتكوينه م ت خ/ب/12652/2009 300



 

الصفحات األولى
لبراءات االختراع الممنوحة 

 براءة اختراع ]12[
 0002756GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54686/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066094/ب /م ت خ :رقم الطلب ] 21[
 11/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي              2005/08/31  05018878.8          
فوجار  -3 ،محمد زهور -2 ،عطية أبو رقبة -1:  المخترعون] 72[
 علييف .و
" عودية للصناعات األساسية الشركة الس:  مالك البراءة] 73[

مملكة العربية ال، الرياض، 11422الرياض  5101ب .، ص"سابك
 السعودية

 بي. إم. سابا وشركاهم تي :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: B01J 31/04, 31/12, 31/14; C07C 2/08, 2/30 

 :المراجع ] 56[
- DE 19812066 A1 (LINDE AG 65189 
WIESBADEN DE) 07 January 1999  
- US 5496783 A (CHAUVIN et al.) 05 March 1996 
- WO 91/02707 A (EXXON CHEMICAL 
LIMITED) 07 March 1991  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير أوليفينات خطية وعامل حفاز مستخدم فيها] 54[
و تتضمن   ذرة كربون ، 24الى  4اوليفينات خطية ذات وزن جزيئي منخفض بها -يتعلق هذا االختراع بعملية لتحضير الفا :الملخص ] 57[

كربوكسيالت زركونيوم ذات الصيغة  (i):معالجة اوليجومرية لاليثيلين  في مذيب خامل في وجود  نظام حفاز يتضمن 
(R1COO)mZrCl4-m,  التي فيها ،R1   تمثل هيدروكربونC1-C10  اليفاتي مشبع  او غير مشبع  او هيدروكربونC6-C14  اروماتي

R2الومنيوم واحد على االقل مختار من مركبات الومنيوم  عضوي ذات الصيغة مركب  1 m  4  ،(ii)تحقق  mو 
nAlX3-n  التي فيها ،

R2   تمثل الك يلC1-C20  وX  تمثل كلور او بروم او يود وn  1تحقق  n 2 او الومينوكسانات و/و(iii)  اضافتين  مختلفتين على
واسترات وكيتونات و اثيرات و امينات و اندريدات و فوسفينات و مركبات كبريت؛ و االقل، مختار من المجموعة المكونة من هيدروجين  
 .يتعلق االختراع ايضا بحفاز  يستعمل في هذه العملية

 
      13 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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

31نشرة براءات االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 0002756GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54686/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066094/ب /م ت خ :رقم الطلب ] 21[
 11/04/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي              2005/08/31  05018878.8          
فوجار  -3 ،محمد زهور -2 ،عطية أبو رقبة -1:  المخترعون] 72[
 علييف .و
" عودية للصناعات األساسية الشركة الس:  مالك البراءة] 73[

مملكة العربية ال، الرياض، 11422الرياض  5101ب .، ص"سابك
 السعودية

 بي. إم. سابا وشركاهم تي :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int.Cl.7: B01J 31/04, 31/12, 31/14; C07C 2/08, 2/30 

 :المراجع ] 56[
- DE 19812066 A1 (LINDE AG 65189 
WIESBADEN DE) 07 January 1999  
- US 5496783 A (CHAUVIN et al.) 05 March 1996 
- WO 91/02707 A (EXXON CHEMICAL 
LIMITED) 07 March 1991  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير أوليفينات خطية وعامل حفاز مستخدم فيها] 54[
و تتضمن   ذرة كربون ، 24الى  4اوليفينات خطية ذات وزن جزيئي منخفض بها -يتعلق هذا االختراع بعملية لتحضير الفا :الملخص ] 57[

كربوكسيالت زركونيوم ذات الصيغة  (i):معالجة اوليجومرية لاليثيلين  في مذيب خامل في وجود  نظام حفاز يتضمن 
(R1COO)mZrCl4-m,  التي فيها ،R1   تمثل هيدروكربونC1-C10  اليفاتي مشبع  او غير مشبع  او هيدروكربونC6-C14  اروماتي

R2الومنيوم واحد على االقل مختار من مركبات الومنيوم  عضوي ذات الصيغة مركب  1 m  4  ،(ii)تحقق  mو 
nAlX3-n  التي فيها ،

R2   تمثل الك يلC1-C20  وX  تمثل كلور او بروم او يود وn  1تحقق  n 2 او الومينوكسانات و/و(iii)  اضافتين  مختلفتين على
واسترات وكيتونات و اثيرات و امينات و اندريدات و فوسفينات و مركبات كبريت؛ و االقل، مختار من المجموعة المكونة من هيدروجين  
 .يتعلق االختراع ايضا بحفاز  يستعمل في هذه العملية

 
      13 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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

نشرة براءات االختراع 22 32

 

 براءة اختراع ]12[
 0002757GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54618/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11121/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
    اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[
 أمريكا               2007/06/25       11/767,576         
 أمريكا              2007/11/15              11/940,367   
ماكسويل ريتشارد  -2 دافيس،. ديالن اتش -1:  المخترعون] 72[

 هادلي
. ب.صديفيلوبمنت ليمتد، براد ريسيرتش اند :  مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
 بريطانيةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47\00, 47\06, 47\04 

 :المراجع ] 56[
- US 2739475 (Theodore J.NOWAK) 27 March 
1956  
- US 6497279 B1 (Glynn R WILLIAMS.et al.)      
24 December 2002  
- US 2290075 (Marcel SCHLUMBERGER.et al.)   
  14 July 1942  
- US 2006/0065393 A1 (Glynn R WILLIAMS.et 
al.) 30 March 2006  
- US 2004/0211557 A1 (Anthony Thomas COLE et 
al.) 28 October 2004  
- US 2004/0129418 A1 (VIRGINIA JEE. et al.) 08 
July 2004  
- US 6268911 B1 (PAULO TUBEL et al.) 31 July 
2001  
- US 2005/0149264 A1 (JEFFREY A. TARVIN. et 
al.)   07 July 2005  

 مريم الزايد: الفاحص 
 نظام وتقنية لبيان مستوى المائع] 54[
الحالي بتقنية يمكن استخدامها في بئر تشتمل على تغيير درجة الحرارة للوسط الموضعي لجهاز استشعار يتعلق االختراع  :الملخص ] 57[

 .للحرارة الموزعة، يتم وضعه في منطقة من البئر وباستخدام جهاز االستشعار للحصول على قياسات لدرجة الحرارة مقابل قطاع العمق
من مائع البئر، وتشتمل التقنية على تحديد عمق مجموعة من واحدة على األقل من تشتمل المنطقة على األقل على طبقتين مختلفتين 

 .طبقات مائع البئر اعتمادا على األقل جزئيا على استجابة درجة الحرارة مقابل قطاع العمق لتغيير درجة الحرارة
 

 21: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

33نشرة براءات االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 0002758GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54615/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11122/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/06/26       11,767576          
 دافيس. ديالن اتش:  المخترع] 72[
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، : مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
بريطانيةال  
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0112596 A1 (WILLIAMS GLYNN R. et 
al.) 17 June 2004 
- US 5804713 A (KLUTH ERHARD LOTHAR) 08 
September 1998 
- US 6618677 B1 (BROWN GEORGE ALBERT) 
09 September 2003 
- EP 1515128 A1 (GESO GES SENSORIK 
GEOTECHNISCHEN UMWELTS et al.) 16 
March  2005 
- WO 2006/063200 A2 (SMITH David R) 15 June 
2006 

 مريم الزايد: الفاحص 
 نظام وطريقة لبيان مستوى المائع] 54[
صالحة لالستخدام مع بئر تشتمل على ترتيب مستشعر درجة حرارة موزعة في قناة يتعلق االختراع الحالي بطريقة    :الملخص ] 57[

وتشتمل الطريقة  .وتحتوي المنطقة على طبقتين مختلفتين على األقل من مائع البئر .توصيل تمتد بصورة مستعرضة خالل منطقة من البئر
موزعة لمراقبة منحنى واحد على األقل لدرجة الحرارة مقابل عمق على تدوير مائع خالل قناة التوصيل واستخدام مستشعر درجة الحرارة ال

 .وبناء على المراقبة، يتم تحديد عمق الحّد الخاص بواحدة على األقل من طبقات مائع البئر .المائع
 

 9: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002759: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2013     30/09/2013 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54612/13: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11320/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         17/07/2007 60/959,836     
جاري جون  -2 سيليفان،. فيليب اف -1:  المخترعون] 72[

برونو  -5 جريجوري كوباال، -4 ييني كريستانتي، -3 توستين،
 ماري نويلي ديسينجيز -7 ييان تشين، -6 دروتشون،

باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[
 هولندا،ذا هيج ، هجي جي 2514، 83-89

 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 21/06 ; B01F 3/12 ; C09K 8/04,  
8/06 , 8/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/114035 Al (PARRIS MICHAEL 0 [US] 
et al.) 24 May 2007  
- EP 0846747 A (WOLFF l-JIILSRODE AG [DE]) 
10 June 1998  
- WO 2007/085983 A (SCHLUMBERGER CA 
LTD [CA]; SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL [FR]; SCHLUMBER) 02 August 2007  
- US 2004/256106 Al (PHILLIPPI MAX L [US] et 
al.) 23 December 2004 

 احمد سليم الهنائي: لفاحص ا
 توصيل بوليمر في تطبيقات معالجة بئر] 54[
يتعلق هذا االختراع بتركيبات وطرق لمعالجة تكوينات جوفية، وتحديداً تركيبات وطرق لتنشيط حقل نفط باستخدام    :الملخص ] 57[

للقوام أو خافض  ماء من أجل اإلذابة المنتظمة لبوليمر مؤثر على االنسيابية، مثل بوليمر مكسب –في  –مستحلبات بوليمرية ماء 
وتتمتع المستحلبات بلزوجة منخفضة ويسهل ضخها لخلطها في مائع معالجة، حيث بعد تخفيفها بواسطة  .لالحتكاك، في مائع المعالجة

ماء بصفة  –في  –وال يؤثر وجود عامل التوزيع في مستحلب الماء  .وسط مائي، فإن البوليمر يتميَّه بسهولة بدون تكوين عيون سمك
أو الخلط  /كما يتعلق االختراع بعملية معالجة إضافية للمستحلب عن طريق الطحن في الحالة الرطبة، و .على انسيابية مائع المعالجةعامة 

 .أو التسخين لتعزيز معدل اإلماهة عند تحضير مائع معالجة البئر /عالي القص، و
 

 11: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002760: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54624/13: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12021/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان          26/10/2007 278939     
 كاتسوهيكو فوكوي، -2 نوريهيتو شيرايشي، -1:  المخترعون] 72[
ساتوشي مياموتو  -3
،  1-14، متسوبيشي كيميكال كوربوريشن:   مالك البراءة] 73[

يابان ال 108-0014،طوكيو،ميناتو كي يو ، تشومي -4، شيبا 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 51/265 

  :المراجع ] 56[
- JP 2004257606 A (TORAY INDUSTRIES et al.) 
16 September  2004  
- JP 2002333123 A (MITSUBISHI HEAVY IND. 
LTD) 22 November 2002 
- JP 2003014219 A (DAIKI ALUMINIUM 
INDUSTRY CO. LTD) 15 January  2003 
- JP 2007032999 A (HAYASHI KUNIYA) 08 
February 2007 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 طريقة إلنتاج حمض كربوكسيلي عطري] 54[
خطوة أكسدة؛ وخطوة احتراق  :يتعلق اإلختراع الحالي بطريقة إلنتاج حمض كربوكسيلي عطري، والتي تشتمل علي   :الملخص ] 57[

 غاز متبدد تم انتاجه في خطوة األكسدة، حيث تتم معالجة غاز متبدد يحتوي علي بروميد الميثيل باالحتراق بينما يتم تثبيط إنتاج مركبات
خطوة وعلي وجه الخصوص، يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنتاج حمض كربوكسيلي عطري، والذي يشتمل علي .دايوكسين البروم

أكسدة والتي يتم فيها تأكسد مركب ألكيل عطري في غياب مركب بروميك للحصول علي حمض كربوكسيلي عطري، وعلي خطوة يتم فيها 
م إلي  450ْاحتراق غاز متبدد تم انتاجه في خطوة األكسدة في وحدة احتراق، وحيث إنه بعد احتراق الغاز المتبدد عند درجة احتراق من 

ثانية أو  1م في عملية التبريد إلي  250ْم حتي  450ْم أو أقل، ويصل زمن التبريد من  250ْريد الغاز بعد االحتراق عند م، يتم تب 1000ْ
 .أقل

 
 3: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002760: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54624/13: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12021/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان          26/10/2007 278939     
 كاتسوهيكو فوكوي، -2 نوريهيتو شيرايشي، -1:  المخترعون] 72[
ساتوشي مياموتو  -3
،  1-14، متسوبيشي كيميكال كوربوريشن:   مالك البراءة] 73[

يابان ال 108-0014،طوكيو،ميناتو كي يو ، تشومي -4، شيبا 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 51/265 

  :المراجع ] 56[
- JP 2004257606 A (TORAY INDUSTRIES et al.) 
16 September  2004  
- JP 2002333123 A (MITSUBISHI HEAVY IND. 
LTD) 22 November 2002 
- JP 2003014219 A (DAIKI ALUMINIUM 
INDUSTRY CO. LTD) 15 January  2003 
- JP 2007032999 A (HAYASHI KUNIYA) 08 
February 2007 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 طريقة إلنتاج حمض كربوكسيلي عطري] 54[
خطوة أكسدة؛ وخطوة احتراق  :يتعلق اإلختراع الحالي بطريقة إلنتاج حمض كربوكسيلي عطري، والتي تشتمل علي   :الملخص ] 57[

 غاز متبدد تم انتاجه في خطوة األكسدة، حيث تتم معالجة غاز متبدد يحتوي علي بروميد الميثيل باالحتراق بينما يتم تثبيط إنتاج مركبات
خطوة وعلي وجه الخصوص، يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنتاج حمض كربوكسيلي عطري، والذي يشتمل علي .دايوكسين البروم

أكسدة والتي يتم فيها تأكسد مركب ألكيل عطري في غياب مركب بروميك للحصول علي حمض كربوكسيلي عطري، وعلي خطوة يتم فيها 
م إلي  450ْاحتراق غاز متبدد تم انتاجه في خطوة األكسدة في وحدة احتراق، وحيث إنه بعد احتراق الغاز المتبدد عند درجة احتراق من 

ثانية أو  1م في عملية التبريد إلي  250ْم حتي  450ْم أو أقل، ويصل زمن التبريد من  250ْريد الغاز بعد االحتراق عند م، يتم تب 1000ْ
 .أقل

 
 3: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002761GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54608/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12322/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/12/05     11/950,487          
 جيفريز،. بينجامين بي -2 ،اشلي جونـسون -1:  المخترعون] 72[
 إرنيست براون. جـيه -3
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

تاون، تورتوال، جزر العذراء كريجموير تشامبرز، رود  71
بريطانيةال  
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/26, 21/08, 17/00, 44/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 98/42948 A1 (DRESSER IND [US]) 01 
October 1998  
- WO 03/048525 A1 (SHELL OIL CO [US] ) 12 
June 2003  
- US 2005/230107 A1 (MCDANIEL BILLY W[US] 
 et al.) 20 October 2005  
- WO 02/50398 A1 (IMPACT ENGINEERING  
SOLUTIONS L [GB]; LEUCHTENBERG 
CHRISTIAN [GB]) 27 June 2002  
- US 5472049 A (CHAFFEE BRENT F [US] et  al.) 
05 December 1995  
- US 2783026 A (REISTLE JR CARL E) 26 
February 1957 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة ونظام لتصدع التكوينات الجوفية أثناء حفرها] 54[
 .إدخال عمود أنابيب حفر في حفرة بئريتعلق االختراع الحالي بطريقة لتصدع حفرة البئر أثناء حفرها، حيث تشتمل على    :الملخص ] 57[

ويتم قياس  .ويتم ضخ مائع في ممر داخلي واحد على األقل في عمود أنابيب الحفر وحيز حلقي بين جدار حفرة البئر وعمود أنابيب الحفر
القياسات إلى السطح إلى  قيمة واحدة على األقل من ضغط أو درجة الحرارة المائع بالقرب من الطرف السفلي لعمود أنابيب الحفر وإرسال

ويتم التحكم في قيمة واحدة على األقل من معدل تدفق المائع أو ضغطه استجابة للقياسات من أجل تكوين  .حد كبير في نفس الوقت القياس
 .تصدعات بشكل انتقائي في التكوينات القريبة من حفرة البئر

 
 3: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 
 

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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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[
 0002762GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54535/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12930/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أمريكا                   2008/02/29   61/032,497           

 أمريكا                  2009/02/02           12/363,917    
 سـوميترا موكوبادهياي : المخترع] 72[
 كستراتارب، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/60, 8/68 

 :المراجع ] 56[
- US 3825067 A (VESTAL C) 23 July 1974  
- US 2006/144592 A1 (HANES ROBERT E JR 
[US] et al HANES JR ROBERT E [US] et al.) 06 
July 2006  
- US 2006/148658 A1 (HANES ROBERT E JR 
[US] et al.) 06 July 2006  
- US 4048079 A (CLAMPITT RICHARD L et al.) 
13 September 1977  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 مائع معالجة به نظام خفض لزوجة مؤكِسد والطريقة الخاصة به] 54[
االختراع الحالي بتركيبة مائع معالجة لمعالجة تكوين جوفي، حيث يتم تكوين التركيبة من مائع مائي، وبوليمر يتعلق    :الملخص ] 57[

ويشتمل نظام خفض لزوجة البوليمر على عامل خفض لزوجة مؤكِسد ومنشط قادر على توفير  .قابل للتميه ونظام خفض لزوجة بوليمر
لمعالجة تكوين جوفي أيضا عن طريق تكوين مائع معالجة يشتمل على محلول بوليمر مائي ويمكن إجراء طريقة  .مصدر أيونات بيكبريتيت

ويشتمل نظام خفض لزوجة البوليمر على عامل خفض لزوجة ومؤكسد ومنشط قادر على توفير مصدر  .مميه ونظام خفض لزوجة بوليمر
 .ويتم إدخال مائع المعالجة في التكوين .أيونات بيكبريتيت

 
 5: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002763GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54604/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14311/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2008/09/19          12/234,107       
   ادوارد هريجان، -2 يفيس كوري، -بيير  -1:  المخترعون] 72[
ستيفن  -5 ستيفاني  بريكويت، -4 زازوفسكي،. الكساندر اف -3

 ستيفاني ميتاير -7 كارستين سوني، -6 يلديل،
-83 كستراتارب، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي :البراءةمالك ] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/12, 49/08 

 :المراجع ] 56[
- GB 2405652 A (PATHFINDER ENERGY 
SERVICES INC [US]) 09 March 2005  
- US 2008/066535 A1 (VASQUES RICARDO [US] 
et al.) 20 March 2008  
- US 5687791 A (BECK HAROLD KENT [US] et 
al.) 18 November 1997  
- US 2862562 A (HUGHES JAMES H) 02 
December 1958  
- WO 2009/094410 A2 (SCHLUMBERGER CA 
LTD [CA]; SCHLUMBERGER TECHNOLOGY 
BV [NL]; PRAD RES &) 30 July 2009  
- US 2009/159278 A1 (CORRE PIERRE-YVES 
[FR] et al.) 25 June 2009 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 نظام لحشوة مفردة مانعة للتسرب إلدارة مائع فى حفرة بئر] 54[
فنية تتضمن تجميع موائع تكوين من خالل حشوة مفردة مانعة للتسرب ذات يتعلق اإلختراع الحالى بتقنية أو بطريقة    :الملخص ] 57[

ويتم تصميم الحشوة المفردة المانعة للتسرب بطبقة بنائية  .موضع تصريف واحد على األقل يقع بداخل الحشوة المفردة المانعة للتسرب
يمكن أن يتم إستخدام  .ب بإستخدام جدار ُمحيط بحفرة البئرخارجية تمتد عبر منطقة تمديد أو توسيع ليتم تسهيل تخليق أداة مانعة للتسر

ة كيس غشائى قابل للنفخ لكى ينتفخ ويتمدد بداخل الطبقة البنائية الخارجية إلحداث التمدد أو التوسيع المطلوب، ويمكن أن يتم وضع األدا
 .يق المحكم المانع للتسرب مع الجدار المحيط بحفرة البئرالمانعة للتسرب بغرض تحقيق التعاون مع الطبقة البنائية الخارجية لتسهيل التعش

تدفق (أو ليتم تسهيل التدفق /ويتم إستخدام سمة مميزة واحدة أو أكثر من السمات المميزة للتصريف ليتم تحسين عملية أخذ العينات و
 .من خالل التصريف طوال العمر الزمنى للحشوة المفردة المانعة للتسرب )المائع

 
 19: عدد األشكال      28 :الحماية  صرعدد عنا
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 براءة اختراع ]12[
 0002764GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54599/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14427/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2008/10/06         61/102,938       
 اندرو هوويل -2 جوناثان انجهام، -1:  المخترعون] 72[
بي جي ، جيفيرز دينوتويق لوجنيد بي في ،:  مالك البراءة] 73[

  هولندا، دين هاج، 2586
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 41/00; G06F 19/00; G06G 7/48; 
G01V 1/34 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/0235280 A1 (SCHOEN et al.) 25 
September 2008  
- US 2008/0243749 A1 (PEPPER et al.) 2 October 
2008  
- WO 2008/089345 A1 (SCHLUMBERGER 
CANADA LIMITED et al.) 24 July 2008  
- US 2008/0140369 A1 (RASHID et al.) 12 June 
2008 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 مخزن بيانات متعدد األبعاد إلعداد نماذج لعمليات حقل النفط] 54[
بيانات عن نموذج من حقل النفط لملء يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلجراء عمليات حقل النفط تتضمن تجميع مجموعة  :الملخص ] 57[

موقع من مجموعة مواقع في مخزن بيانات متعدد األبعاد، يمكن الوصول إلى مجموعة المواقع بناًء على مجموعة من األبعاد الخاصة 
ل المسترجعة من بمخزن البيانات متعدد األبعاد، وإجراء، باستخدام معالج حاسب آلي، تحليل لمجموعة البيانات عن النموذج على األق

الموقع من مجموعة المواقع للوصول إلى نتيجة، وضبط، باستخدام المعالج، مخزن البيانات متعدد األبعاد بناًء على النتيجة، وضبط 
 .عمليات حقل النفط بناًء على مخزن البيانات متعدد األبعاد
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 براءة اختراع ]12[
 0002764GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54599/13: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14427/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2008/10/06         61/102,938       
 اندرو هوويل -2 جوناثان انجهام، -1:  المخترعون] 72[
بي جي ، جيفيرز دينوتويق لوجنيد بي في ،:  مالك البراءة] 73[

  هولندا، دين هاج، 2586
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 41/00; G06F 19/00; G06G 7/48; 
G01V 1/34 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/0235280 A1 (SCHOEN et al.) 25 
September 2008  
- US 2008/0243749 A1 (PEPPER et al.) 2 October 
2008  
- WO 2008/089345 A1 (SCHLUMBERGER 
CANADA LIMITED et al.) 24 July 2008  
- US 2008/0140369 A1 (RASHID et al.) 12 June 
2008 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 مخزن بيانات متعدد األبعاد إلعداد نماذج لعمليات حقل النفط] 54[
بيانات عن نموذج من حقل النفط لملء يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلجراء عمليات حقل النفط تتضمن تجميع مجموعة  :الملخص ] 57[

موقع من مجموعة مواقع في مخزن بيانات متعدد األبعاد، يمكن الوصول إلى مجموعة المواقع بناًء على مجموعة من األبعاد الخاصة 
ل المسترجعة من بمخزن البيانات متعدد األبعاد، وإجراء، باستخدام معالج حاسب آلي، تحليل لمجموعة البيانات عن النموذج على األق

الموقع من مجموعة المواقع للوصول إلى نتيجة، وضبط، باستخدام المعالج، مخزن البيانات متعدد األبعاد بناًء على النتيجة، وضبط 
 .عمليات حقل النفط بناًء على مخزن البيانات متعدد األبعاد
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002765: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54317/13: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10633/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          20/04/2007 925599     
             ارنود بورجويس، -2 كلودي فيالت، -1:  المخترعون] 72[
جويلوم فورنل  -3
-كيهفيشر كونترولز  انترناشيونال ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ميسوري ، ستريت لويس،ويست فلوريسنات افنييو 8100، انيكس
ميركية األمتحدة الواليات ال، 63136

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 17/04, 17/164 

 :المراجع ] 56[
- US 3429321 A (THRALL WALTER I) 25 
February 1969 
- FR 1505861 A (KROMSCHROEDER AG G) 15 
December 1967 
- FR 2786242 A (FIORENTINI MINIREG SPA  
[IT]) 26 May 2000 
- GB 2297605 A (JEAVONS ENGINEERING  
LIMITED [GB] ) 07 August 1996 
- DE 8700583 U1 (JOHANN BAPTIST 
ROMBACH  GMBH &CO KG, 7500 DE 102 61 
120 Al (FREUDENBERG CARL KG, [DE]) 15 
July 2004 
- GB 321340 A (ALFRED WILLIAM 
BROOKMAN;  WILLIAM GEORGE 
HARDING) 07 November 1929 
- JP 60215181 A (HITACHI LTD) 28 October 
1985 
- US 3633416 A (DYKE JOHN VAN et al.) 11 
January 1972 
- EP 0369570 A (INTEL GASGARDS PRIVATE 
LTD  [IN]) 23 May 1990 
- US 4974629 A (CHANG ZONG-SHI [TW]) 04 
December 1990 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 جهاز أمان سريع الغلق] 54[
يتعلق االختراع الحالي بصمام أمان لنظام توزيع غاز، يشتمل على جسم الصمام، وتغليف علوي يتم تركيبة على جسم    :الملخص ] 57[

 .ويتم فصلهما عن طريق أنبوب التغليفيتم وضع النابضين بشكل متحد المحور  .الصمام، يشتمل التغليف العلوي على اثنين من النوابض
يتم أيضاً ربط شفة حلقية إطباقة بجسم  .عالوة على ذلك، يتم ربط النابضين بحاجز غشائي متحرك والذي يتم تعريضه لضغط نظام غاز

جسم الصمام على كامة تم يشتمل .الصمام، ويتم استخدام الشفة الحلقية اإلطباقة لكي تثبت جهاز األمان بمنظم رئيسي في نظام توزيع الغاز
ويتم ربط مفتاح حدي بشكل مباشر بالكامة بحيث يتحرك المفتاح الحدي بشكل مباشر في استجابة للحاجز  .تركيبها داخل جسم الصمام

وعلى نحو إضافي، يمتد مسمار إعادة الضبط من جسم الصمام ويتشابك مع الكامة بحيث يتم إعادة ضبط الكامة من وضع  .الغشائي
 .غالق إلى وضع الفتح عن طريق تحريك مسمار إعادة الضبطاإل
 

 5: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002766GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54659/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2007/9536/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                  2006/11/28       2006-320503    
           ، ياسواكي ياماني -2 ،ساياكا يامادا -1:  المخترعون] 72[
   ،كازوهيسا فوكوتاني -5 ،كازو ياماجوتشي -4 ،و ساكاتانييتور -3
 كويتشي هونك  -6
كوبي ستيل (كوبي سيكو شو  كابوشيكي كايشا : مالك البراءة] 73[

، شي-كول، كيو-تشو، تشوم-2واكينوهاماتشو ، 26-10، )ليمتد
 اليابان، 8585-651هيوجو 

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29B 7/48, 47/40; B01F 7/08 

 :المراجع ] 56[
- JP 2006-1252 A (KOBE STEEL LTD) 05 
January  
2006  
-  JP 61-263711 A (KOBE STEEL LTD) 21 
November 1986 
- JP 2000-153520 A (KOBE STEEL LTD) 06 June 
2000  

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 لولب عجن ووسيلة بثق مزدوجة اللولبة وطريقة لتجميع لولب العجن] 54[
بتوفير لولب العجن الذي يمكنه خفض تلك الظاهرة التي يتم بها فرض حمل غير متناسب على عمود يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

وفي  .لولب العجن بدون التقليل من أداء العجن للولب العجن، وبوسيلة بثق مزدوجة اللولبة مع لولب العجن وبطريقة لتجميع لولب العجن
ن واحدة على األقل من أرياش العجن الحلزونية أو ريشة للعجن تمتد على التوازي لولب العجن، يكون لكل من أجزاء العضو الدوار للعج

في االتجاه المحوري، ويتم تضمينها في لولب العجن بحيث تتم إزاحة أجزاء الريشة العلوية من أرياش العجن عند األطراف المتجاورة 
حوري للولب العجن في الطور بالنسبة لبعضها البعض، وبحيث تتم ألجزاء العضو الدوار للعجن المجاورة لبعضها البعض في االتجاه الم

إزاحة أجزاء الريشة العلوية من أرياش العجن عند المواضع المركزية المتناظرة في االتجاه المحوري ألجزاء العضو الدوار للعجن 
تجاورة ألجزاء العضو الدّوار للعجن المتجاورة المتجاورة في طور أكبر من الحالة التي تكون فيها أجزاء الريشة  العلوية لألطراف الم

 .متساوية في الطور بالنسبة لبعضها البعض
 

 9: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002766GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54659/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2007/9536/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                  2006/11/28       2006-320503    
           ، ياسواكي ياماني -2 ،ساياكا يامادا -1:  المخترعون] 72[
   ،كازوهيسا فوكوتاني -5 ،كازو ياماجوتشي -4 ،و ساكاتانييتور -3
 كويتشي هونك  -6
كوبي ستيل (كوبي سيكو شو  كابوشيكي كايشا : مالك البراءة] 73[

، شي-كول، كيو-تشو، تشوم-2واكينوهاماتشو ، 26-10، )ليمتد
 اليابان، 8585-651هيوجو 

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29B 7/48, 47/40; B01F 7/08 

 :المراجع ] 56[
- JP 2006-1252 A (KOBE STEEL LTD) 05 
January  
2006  
-  JP 61-263711 A (KOBE STEEL LTD) 21 
November 1986 
- JP 2000-153520 A (KOBE STEEL LTD) 06 June 
2000  

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 لولب عجن ووسيلة بثق مزدوجة اللولبة وطريقة لتجميع لولب العجن] 54[
بتوفير لولب العجن الذي يمكنه خفض تلك الظاهرة التي يتم بها فرض حمل غير متناسب على عمود يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

وفي  .لولب العجن بدون التقليل من أداء العجن للولب العجن، وبوسيلة بثق مزدوجة اللولبة مع لولب العجن وبطريقة لتجميع لولب العجن
ن واحدة على األقل من أرياش العجن الحلزونية أو ريشة للعجن تمتد على التوازي لولب العجن، يكون لكل من أجزاء العضو الدوار للعج

في االتجاه المحوري، ويتم تضمينها في لولب العجن بحيث تتم إزاحة أجزاء الريشة العلوية من أرياش العجن عند األطراف المتجاورة 
حوري للولب العجن في الطور بالنسبة لبعضها البعض، وبحيث تتم ألجزاء العضو الدوار للعجن المجاورة لبعضها البعض في االتجاه الم

إزاحة أجزاء الريشة العلوية من أرياش العجن عند المواضع المركزية المتناظرة في االتجاه المحوري ألجزاء العضو الدوار للعجن 
تجاورة ألجزاء العضو الدّوار للعجن المتجاورة المتجاورة في طور أكبر من الحالة التي تكون فيها أجزاء الريشة  العلوية لألطراف الم

 .متساوية في الطور بالنسبة لبعضها البعض
 

 9: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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

نشرة براءات االختراع 22 42

 

 براءة اختراع ]12[
 0002767GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54540/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066804/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                   2005/08/28  2005-053037       
ماسايوكي  -2 ،ايشي مينيجيشي -شين  -1:  المخترعون] 72[

 هاناكاوا 
-نيهونباشي، 1-1، .توراي اندستريز انك : مالك البراءة] 73[

 انالياب، 103-8666طوكيو ، كيو-تشو، تشوم-2، ميوروماشي
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 71/16, 71/32 

 :المراجع ] 56[
- US 20030232184 A1 (TORAY INDUSTRIES, 
INC.) 18 December 2003  
- US 4810384 A (RHONE-POULENC 
RECHERCHES ) 07 March 1989  
- JP 4-310223A (ASAHI CHEMICAL IND) 02 
November 1992  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 غشاء فصل بوليمري من راتنج فلوري وطريقة لتصنيعه] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوفير غشاء فصل بوليمري من راتنج فلوري وطريقة لتصنيعه، يتميز بخاصية التخلص من    :الملخص ] 57[

والقوة الفيزيائية وخاصية مضادة للتلوث، وتحديداً  )خاصة المقاومة الكيميائية(الفيروسات، كما يتميز بنفاذية الماء والقوة الكيميائية 
ويشتمل غشاء الفصل البوليمري المصنوع من راتنج فلوري على طبقة  .ترشيح للتخلص من الفيروسات يناسب االستخدام العملي كغشاء

ات ذات بنية شبكية ثالثية األبعاد وطبقة ذات بنية كروية، حيث ال تحتوي الطبقة ذات البنية الشبكية ثالثية األبعاد إلى حد كبير على فجو
ون لغشاء الفصل البوليمري المصنوع من راتنج فلوري أداء ترشيح يتمثل في معدل تخلص من ميكرومتر أو أكثر، ويك 5دقيقة يبلغ قطرها 

تتكون الطبقة ذات البنية الشبكية ثالثية األبعاد عن طريق التصليد مع  .أو أكثر %80 يبلغ  75.000 الديكستران ذي الوزن الجزيئي 
 .سليولوزمحلول بوليمري يحتوي على بوليمر من راتنج فلوري وإستر ال

 
 4: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002768: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54550/13: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10469/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان          27/03/2007 2007-081173   
كازيو فوجيتا  -2 كوزو أونيشي، -1:  المخترعون] 72[
،  1-27ليمتد، سوميتومو كيميكال كومباني ،:   مالك البراءة] 73[

يابان ال، طوكيو، تشيو-كي يو، تشومي 2شينكاوا
  
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 319/20, 323/58 

: المراجع ] 56[
- Database WPI Week 199943 Thomson Scientific, 
London, GB; AN 1999-511249 XP002492440 &JP 
11 217370 A (SUMITOMO CHEM CO LTD) 10 
August 1999 
- EP 1840119 A (SUMITOMO CHEMICAL CO 
[JPJ)  3 October 2007 
- EP 1849769 A (SUMITOMO CHEMICAL CO 
[JPJ)  31 October 2007 
- EP 0780370 A (DEGUSSA [DE]) 25 June 1997 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 عملية إلنتاج ميثيونين] 54[
هيدانتوين في وجود ) ميثيل مركابتو إيثيل -(-5يتعلق االختراع بعملية إلنتاج ميثيونين بالتحلل بالماء للمركب  :الملخص ] 57[

جزء في المليون أو أقل في المحلول المستخدم في التحلل بالماء الذي يتضمن  5ب قلوي يكون فيه تركيز كبريتيد الهيدروجين مرك
 .طويلة من الزمن هيدانتوين والمركب القلوي، حيث يمكن بثبات إنتاج ميثيونين لفترة) ميثيل مركابتو إيثيل -( -5 المركب

 
      2 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002768: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54550/13: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/12/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10469/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان          27/03/2007 2007-081173   
كازيو فوجيتا  -2 كوزو أونيشي، -1:  المخترعون] 72[
،  1-27ليمتد، سوميتومو كيميكال كومباني ،:   مالك البراءة] 73[

يابان ال، طوكيو، تشيو-كي يو، تشومي 2شينكاوا
  
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 319/20, 323/58 

: المراجع ] 56[
- Database WPI Week 199943 Thomson Scientific, 
London, GB; AN 1999-511249 XP002492440 &JP 
11 217370 A (SUMITOMO CHEM CO LTD) 10 
August 1999 
- EP 1840119 A (SUMITOMO CHEMICAL CO 
[JPJ)  3 October 2007 
- EP 1849769 A (SUMITOMO CHEMICAL CO 
[JPJ)  31 October 2007 
- EP 0780370 A (DEGUSSA [DE]) 25 June 1997 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 عملية إلنتاج ميثيونين] 54[
هيدانتوين في وجود ) ميثيل مركابتو إيثيل -(-5يتعلق االختراع بعملية إلنتاج ميثيونين بالتحلل بالماء للمركب  :الملخص ] 57[

جزء في المليون أو أقل في المحلول المستخدم في التحلل بالماء الذي يتضمن  5ب قلوي يكون فيه تركيز كبريتيد الهيدروجين مرك
 .طويلة من الزمن هيدانتوين والمركب القلوي، حيث يمكن بثبات إنتاج ميثيونين لفترة) ميثيل مركابتو إيثيل -( -5 المركب
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 براءة اختراع ]12[
 0002769GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54358/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11869/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                2007/10/09          11/869,491       
 اشيرز بارتوتش:  المخترع] 72[
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
بريطانيةال  
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/02, 17/18, 49/10 

 :المراجع ] 56[
- GB 2427214 A (SCHLUMBERGER HOLDINGS 
[VG]) 20 December 2006  
- EP 0953726 A (HALLIBURTON ENERGY 
SERV  INC [US]) 03 November 1999  
- US 2005/284629 A1 (REID LENNOX [US] et al. 
REID LENNOX [US] et al.) 29 December 2005  
- WO 2007/146801 A (HALLIBURTON ENERGY 
SERV  INC [US]; SHERRILL KRISTOPHER V 
[US]; WELSHANS) 21 December 2007 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 وصلة وطريقة معيارية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بأداة معيارية لالستخدام في تكوينات تحت أرضية تشتمل على وحدة أولى ووحدة ثانية وموصل    :الملخص ] 57[

بالتحديد، تشتمل الوحدة األولى على طوق أول والذي يعين جزئياً على األقل جزءاً خارجياً  .واحد أو أكثر لتوصيل الوحدات األولى والثانية
تشتمل الوحدة األولى أيضاً على  .آلية تعشيق أولى في طرف أول للطوق وآلية تعشيق ثانية لطرف ثان للطوق لألداة والذي يشتمل على

يسهل الموصل الواحد أو أكثر  .للوحدة الثانية هيئة مماثلة حيث تشتمل على هندسة عمارة مماثلة .مسار مائع لمرور مائع حفر خالله
 .أو بيانات بين الوحدات/ريق المائع إلى جزء خارجي لألداة، ومسار كهربي لنقل طاقة وتوصيل خط تدفق واحد على األقل موصل عن ط

 
 15: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002770GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54525/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066924/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2005/09/16         60/718,286        
ماري ثيريس  -2 ،رودني سكوت ارمنتروت -1:  المخترعون] 72[

 كينريك ليلي فينيت -4 ،بروس روجر دي بروين -3 ،جيرنيجان
 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.Cl.7: C08G 63/02; C08K 5/500  

 :المراجع ] 56[
- US 6365659 B1 (AOYAMA et al.) 02 April 2002  
- US 200510203267 A1 (JERRIGAN et al.) 15 
September 2005 

 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 بوليمرات بولي إستر تشتمل على األلومنيوم ولها معدالت منخفضة لتوليد األسيتالدهيد] 54[
المشتملة على  يتعلق االختراع الحالي بتركيبة بوليمر بولي إستر تشتمل على بوليمرات البولي إستر مثل البوليمرات   :الملخص ] 57[

أجزاء لكل مليون على األقل بناء على وزن البوليمر، ويكون  3 وحدات تيريفثاالت اإليثيلين المكررة، وذرات األلومنيوم بمقادير تصل إلى 
 جرام، ويتم الحصول عليها من بلمرة الطور المصهور، /ديسي لتر 0.72 لبوليمرات البولي إستر لزوجة ذاتية تصل على األقل إلى 

ويتم أيضاً توفير تركيبات بوليمر البولي إستر المشتملة على بوليمرات  .أجزاء لكل مليون أو أقل 10 ومستوى أسيتالدهيد متبقي يصل إلى 
  :البولي إستر و

  ذرات ألومنيوم) 1(
 ذرات معدن أرضي قلوي أو ذرات معدن قلوي أو وحدات بنائية من مركب قلوي، و (2)
وتتم إضافة مركب الفوسفور إلى مصهور البولي إستر سواء في مرحلة متأخرة في التكثيف المتعدد  .كب الفوسفورمثبط محفز مثل مر(3) 

، ونقاءاً، ومستويات منخفضة من األسيتالدهيد المتولد *Lويُظهر بوليمر البولي إستر لمعاناً جيداً  .أو عند إعادة صهر بوليمر البولي إستر
 .عند الصهر

 
      125 :اية الحم عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002770GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54525/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066924/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2005/09/16         60/718,286        
ماري ثيريس  -2 ،رودني سكوت ارمنتروت -1:  المخترعون] 72[

 كينريك ليلي فينيت -4 ،بروس روجر دي بروين -3 ،جيرنيجان
 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.Cl.7: C08G 63/02; C08K 5/500  

 :المراجع ] 56[
- US 6365659 B1 (AOYAMA et al.) 02 April 2002  
- US 200510203267 A1 (JERRIGAN et al.) 15 
September 2005 

 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 بوليمرات بولي إستر تشتمل على األلومنيوم ولها معدالت منخفضة لتوليد األسيتالدهيد] 54[
المشتملة على  يتعلق االختراع الحالي بتركيبة بوليمر بولي إستر تشتمل على بوليمرات البولي إستر مثل البوليمرات   :الملخص ] 57[

أجزاء لكل مليون على األقل بناء على وزن البوليمر، ويكون  3 وحدات تيريفثاالت اإليثيلين المكررة، وذرات األلومنيوم بمقادير تصل إلى 
 جرام، ويتم الحصول عليها من بلمرة الطور المصهور، /ديسي لتر 0.72 لبوليمرات البولي إستر لزوجة ذاتية تصل على األقل إلى 

ويتم أيضاً توفير تركيبات بوليمر البولي إستر المشتملة على بوليمرات  .أجزاء لكل مليون أو أقل 10 ومستوى أسيتالدهيد متبقي يصل إلى 
  :البولي إستر و

  ذرات ألومنيوم) 1(
 ذرات معدن أرضي قلوي أو ذرات معدن قلوي أو وحدات بنائية من مركب قلوي، و (2)

وتتم إضافة مركب الفوسفور إلى مصهور البولي إستر سواء في مرحلة متأخرة في التكثيف المتعدد  .كب الفوسفورمثبط محفز مثل مر(3) 
، ونقاءاً، ومستويات منخفضة من األسيتالدهيد المتولد *Lويُظهر بوليمر البولي إستر لمعاناً جيداً  .أو عند إعادة صهر بوليمر البولي إستر

 .عند الصهر
 

      125 :اية الحم عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002771GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54552/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 31/21/2013: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/5096/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           60/606.614       
 أمريكا                2004/09/02               60/606,728
 أمريكا             2004/09/02                  60/606.731
 أمريكا             2004/09/02                  60/606,732
 أمريكا             2004/09/02                  60/606.856
 أمريكا                     2004/11/29          60/631.320
 أمريكا                 2004/11/29              60/631.324
 أمريكا                 2004/11/29               60/631.388
 أمريكا                 2004/11/29              60/631.400
 أمريكا                2004/11/29               60/631.519
 أمريكا               2005/06/16                11/153.993
 أمريكا               2005/06/16                11/154.218
 أمريكا               2005/06/16                11/154.396
 أمريكا                 2005/06/16              11/154.480
 أمريكا               2005/06/16                11/154.504

لي رينولدز  -2 ،هوارد وود جنكينز االبن -1:  المخترعون] 72[
أالن جورج  -5 ،مارسيل دي فريدي -4 ،روبرت لين -3 ،بارتين
 وايني سكوت ستراسر  -6 ،ونديرز

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. Cl.7: B01J 19/24, 10/00; C07B 33/00; C07C 
51/235 

 :المراجع ] 56[
- US 5994567 A (PRAXAIR TECHNOLOGY, 
INC) 30 November 1999  
- lemoine Romain et al. Hydrodynamic and Mass-
Transfer Characteristics in Organic Liquid 
Mixtures in a Large-Scale Bubble Column 
Reactor for the Toluene Oxidation Process. Ind. 
Eng. Chern. Res. 13 August 2004 
- WO 2006028755 A1 (EASTMAN CHEMCAL 
COMPANY) 16 March 2006  
- WO 004052820A1 (EASTMAN CHIEMICAL 
COMPANY) 24 June 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 أكسدة طور سائل على نطاق واسع] 54[
يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن عملية وجهاز مالئمين إلجراء عملية أكسدة مركب قابل لألكسدة في سائل بطريقة    :الملخص ] 57[

يتم إجراء تلك األكسدة في الطور السائل في مفاعل عمود فقاعات يتم فيه التفاعل بكفاءة عالية عند درجات حرارة  .فعالة واقتصادية
، (CTA)زيلين ويكون الناتج من تفاعل األكسدة حمض تيرفثاليك خام  -ب المؤكسد عبارة عن باراعندما يكون المرك .منخفضة نسبياً 

بعملية أكسدة تقليدية  CTAالمذكور وفصله باتباع تنقيات أفضل اقتصادياً من تلك التي يمكن استخدامها إذا تشكل  CTAيمكن تنقية منتج 
 .عند درجة حرارة عالية

 
 59: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002772GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54681/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2007/9697/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[

 ألمانيا                  2006/12/22 102006062151.4   
        ،ويرنر ستوكهاوزن -2 ،جونتر شنيدر -1:  المخترعون] 72[
 مايكل سترودر   -4 ،مايكل ميساال -3
 02200-إف آي، ريهيتونتونتاي، اوتوتك اويج:  مالك البراءة] 73[

 فنلندا ، اسبوا
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/24; C01F 7/44; C01B 13/32; F23C 
10/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6015539 A(METALLGESELLSCHAFTA.G) 
18 January 2000  
- WO 2004/05670 A1 (OUTOKUMPU OYJ et al.) 
08 July 2004  
- WO 90/12253A1 (A. AHLSTROEM CORP. et 
al.) 18 October 1990  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية ووحدة صناعية إلجراء معالجة حراريـة لمواد صلبة دقائقيـة، وبالتحديد إلنتاج أكسيد فلزي من هيدروكسيد فلزي] 54[
    :الملخص ] 57[

 metal من هيدروكسيد فلزي anhydrous metal oxideيتعلق هذا االختراع بعملية إلنتاج على سبيل المثال  أكسيد فلزي المائي 
hydroxide حيث يتم نزع الماء من الهيدروكسيد الفلزي ،metal hydroxide  بشكل جزئي على األقل ويتم تسخينه مسبقاً قبل إدخاله

إلى درجة  metal hydroxideحيث يتم تسخين الهيدروكسيد الفلزي  ،)fluidized-bed reactor )19إلى مفاعل ذي طبقة مميعة 
، حيث metal oxideم بفعل الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود فينتج األكسيد الفلزي 1250إلى حوالي  650حرارة تتراوح من حوالي 

 dustوللحصول على ابتعاث للغبار  ).19(إلى المفاعل مميع الطبقة  oxygenأو هواء ثانوي غني باألكسجين /يتم تزويد هواء أولي و
emission  منخفض إلى حد ما ومقدار قليل من تفتيت الحبيباتgrain disintegration فإنه يتم تزويد األكسجين ،oxygen  أو الغاز

 .عند سرعة منخفضة) 19(إلى المفاعل مميع الطبقة  oxygenالغني باألكسجين 
 

 3: عدد األشكال      12 :الحماية  دد عناصرع
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 براءة اختراع ]12[
 0002772GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54681/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2007/9697/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[

 ألمانيا                  2006/12/22 102006062151.4   
        ،ويرنر ستوكهاوزن -2 ،جونتر شنيدر -1:  المخترعون] 72[
 مايكل سترودر   -4 ،مايكل ميساال -3
 02200-إف آي، ريهيتونتونتاي، اوتوتك اويج:  مالك البراءة] 73[

 فنلندا ، اسبوا
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 8/24; C01F 7/44; C01B 13/32; F23C 
10/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6015539 A(METALLGESELLSCHAFTA.G) 
18 January 2000  
- WO 2004/05670 A1 (OUTOKUMPU OYJ et al.) 
08 July 2004  
- WO 90/12253A1 (A. AHLSTROEM CORP. et 
al.) 18 October 1990  

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية ووحدة صناعية إلجراء معالجة حراريـة لمواد صلبة دقائقيـة، وبالتحديد إلنتاج أكسيد فلزي من هيدروكسيد فلزي] 54[
    :الملخص ] 57[

 metal من هيدروكسيد فلزي anhydrous metal oxideيتعلق هذا االختراع بعملية إلنتاج على سبيل المثال  أكسيد فلزي المائي 
hydroxide حيث يتم نزع الماء من الهيدروكسيد الفلزي ،metal hydroxide  بشكل جزئي على األقل ويتم تسخينه مسبقاً قبل إدخاله

إلى درجة  metal hydroxideحيث يتم تسخين الهيدروكسيد الفلزي  ،)fluidized-bed reactor )19إلى مفاعل ذي طبقة مميعة 
، حيث metal oxideم بفعل الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود فينتج األكسيد الفلزي 1250إلى حوالي  650حرارة تتراوح من حوالي 

 dustوللحصول على ابتعاث للغبار  ).19(إلى المفاعل مميع الطبقة  oxygenأو هواء ثانوي غني باألكسجين /يتم تزويد هواء أولي و
emission  منخفض إلى حد ما ومقدار قليل من تفتيت الحبيباتgrain disintegration فإنه يتم تزويد األكسجين ،oxygen  أو الغاز

 .عند سرعة منخفضة) 19(إلى المفاعل مميع الطبقة  oxygenالغني باألكسجين 
 

 3: عدد األشكال      12 :الحماية  دد عناصرع
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002773: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54539/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8514/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          19/06/2006 60/805,176     
بيتار . مايكل اس -2 بيستي،. راندال تي -1:  المخترعون] 72[
 10200هاليبورتون إنيرجي سيرفيسز انك، :   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال، هوستون ، 77072تي اكس، بيلير بلفد
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/30, E21B 47/01 

 :المراجع ] 56[
- GB 2 361 547 A (SCHLUMBERGER 
HOLDINGS [VG]) 24 October 2001  
- US 2005/006090 Al (CHEMALI ROLAND E  
[US]  et al.) 13 January 2005  
- GB 2344127 A (BAKER HUGHES INC [US]) 31 
May 2000     
- US  2005/218898 Al (FREDETTE MARK A [US] 
et al.) 06 October 2005  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 هوائي لقاطع تيار في مجموعة أنابيب أسفل البئر] 54[
يكون لمجموعة األنابيب  .يتعلق االختراع الحالي بجهاز يتضمن في بعض النماذج مجموعة أنابيب لعمليات أسفل البئر   :الملخص ] 57[

يتضمن الجهاز أيضاً هوائي مثبت في  .درجة على امتداد المحور الطولي لمجموعة األنابيب 90ور طولي وبها قاطع تيار ال يميل بزاوية مح
يقوم الهوائي بواحد على األقل من إرسال أو استقبال إشارة كهرومغناطيسية تسير عبر التكوين  .قاطع التيار الخاص بمجموعة األنابيب

  .تحت السطحي
 

 12: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002774: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54573/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8684/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا         14/07/2006 11/457,623     
       جيوبينج تشين، -2 فرانك موريسون، -1:  المخترعون] 72[
ديفد الومبوج   -3
-83اركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

هولندا ، ذا هيج، جي جيه 2514، 89
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- GB 2378511 A (STATOIL ASA [NO] STATOIL                     
ASA [NO]; ELECTROMAGNETIC 
GEOSERVICES AS [NO]) 12 February 2003 
- Ellingsrud S et al.:  Remote Sensing Of 
Hydrocarbon Layers By Seabed Logging (Sbl) : R-
Esults From A Cruise Offshore Angola Leading 
Edge, The, Society Of Exploration Geophysicists, 
Tulsa, OK, US, vol. 21, 01 October 2002 
-Nigel Edwards:  Marine Crntrolled Sourca 
Electromagnetics: Principles, Methodologies, 
Future Commercial Applications Surveys In 
Geophysics, Kluwer Academic Publishers, DO, 
vol. 26, no. 6, 1 November 2005   

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 أجسام مقاومة قليلة السمك كاشفة بطريقة كهرومغناطيسية في المياه الضحلة واألوساط األرضية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتقنية تتضمن القيام بقياسات لمجال كهرومغناطيسي للحصول على مجموعة أولى من البيانات  :الملخص ] 57[

تكون مجموعة البيانات األولى حساسة نسبياً  .لمجال كهرومغناطيسي للحصول على مجموعة ثانية من البيانات والقيام بقياسات ثانية
وتكون مجموعة البيانات الثانية غير حساسة نسبياً  .للتأثير الناتج من طبقة هواء فاصلة وتكون غير حساسة نسبياً لوجود جسم مقاوم

تتضمن التقنية الجمع بين مجموعتي البيانات األولى والثانية إلنتاج مجموعة بيانات ثالثة  .مقاومتجاه التأثير وحساسة نسبياً لوجود جسم 
 .تكون حساسة نسبياً تجاه التأثير وحساسة نسبياً لوجود الجسم المقاوم

 
 13: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002774: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54573/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8684/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا         14/07/2006 11/457,623     
       جيوبينج تشين، -2 فرانك موريسون، -1:  المخترعون] 72[
ديفد الومبوج   -3
-83اركسترات ، .شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

هولندا ، ذا هيج، جي جيه 2514، 89
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- GB 2378511 A (STATOIL ASA [NO] STATOIL                     
ASA [NO]; ELECTROMAGNETIC 
GEOSERVICES AS [NO]) 12 February 2003 
- Ellingsrud S et al.:  Remote Sensing Of 
Hydrocarbon Layers By Seabed Logging (Sbl) : R-
Esults From A Cruise Offshore Angola Leading 
Edge, The, Society Of Exploration Geophysicists, 
Tulsa, OK, US, vol. 21, 01 October 2002 
-Nigel Edwards:  Marine Crntrolled Sourca 
Electromagnetics: Principles, Methodologies, 
Future Commercial Applications Surveys In 
Geophysics, Kluwer Academic Publishers, DO, 
vol. 26, no. 6, 1 November 2005   

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 أجسام مقاومة قليلة السمك كاشفة بطريقة كهرومغناطيسية في المياه الضحلة واألوساط األرضية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتقنية تتضمن القيام بقياسات لمجال كهرومغناطيسي للحصول على مجموعة أولى من البيانات  :الملخص ] 57[

تكون مجموعة البيانات األولى حساسة نسبياً  .لمجال كهرومغناطيسي للحصول على مجموعة ثانية من البيانات والقيام بقياسات ثانية
وتكون مجموعة البيانات الثانية غير حساسة نسبياً  .للتأثير الناتج من طبقة هواء فاصلة وتكون غير حساسة نسبياً لوجود جسم مقاوم

تتضمن التقنية الجمع بين مجموعتي البيانات األولى والثانية إلنتاج مجموعة بيانات ثالثة  .مقاومتجاه التأثير وحساسة نسبياً لوجود جسم 
 .تكون حساسة نسبياً تجاه التأثير وحساسة نسبياً لوجود الجسم المقاوم
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 براءة اختراع ]12[
 0002775GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54534/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12822/ب/م ت خ :رقم الطلب ] 21[
 10/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2008/02/11      12/029,283       
 يونج ريو. جيه:  المخترع] 72[
  باي 10100 كاتاليتيك ديستيليشن تيكنولوجيز،:  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 77507، تكساس، باسادينا ،إيريا بوليفارد
 ميركيةاأل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 31/12, 31/38; C07C 68/06; C11C 
3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6712867 B1 (DAVID GAVIN BROOKE 
BOOCOCK) 30 March 2004  
- US 5498743 A (STUARTS S.SHIH et al.) 12 
March 1996  
- US 7074951 B2 (J. YONG RYU et al.) 11 July 
2006  
- US 2007/0112214 A1 (J. YONG RYU et al.) 17 
May 2007  
- US 45511110 A (VICTOR MARK) 19 November 
1985  
- US 5210268 A (SHINSUKE FUKUOKA et al.) 11 
May 1993  
- US 5565605 A(HIDEAKI TSUNEKI et al.) 15 
October 1996 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لإلنتاج المستمر  لكربونات عضوية أوكربامات عضوية ومحفزات صلبة لها] 54[
قد تشتمل عملية  .أو اختزال وأكسدة المتفاعالت/يتعلق االختراع بعمليات للتحلل الكحولي، بما فيها األسترة المتبادلة و  :الملخص ] 57[

بالمتفاعالت وآثار من مركب فلزي عضوي قابل للذوبان إلى مفاعل يشتمل على محفز صلب للتحلل الكحولي، التحلل الكحولي على التغذية 
إلى  IIحيث يشتمل كل من المركب الفلزي العضوي القابل للذوبان ومحفز التحلل الكحولي الصلب على حدة على عنصر من المجموعة 

كمثال، يمكن إنتاج داي فينيل كربونات بشكل مستمر بواسطة إجراء  .مختلفة ، والتي قد تكون نفس العنصر في نماذج VIالمجموعة 
أسترة متبادلة فوق محفز صلب ثم اختزال وأكسدة حيث تتم التغذية بآثار من مركب فلزي عضوي قابل للذوبان إلى مفاعل األسترة 

الصلب المستنفذ، مثل محفز مفيد في عمليات األسترة المتبادلة يتعلق أيضاً االختراع بعملية إلعادة تنشيط محفز التحلل الكحولي  .المتبادلة
او االختزال واألكسدة، وتشتمل العملية على إزالة المواد البوليمرية المترسبة على المحفز وإعادة ترسيب الفلزات النشطة حفزياً على /و

 .المحفز الصلب
 

 18: عدد األشكال     29 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[

 0002776GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54536/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11582/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2007/08/27    07115049.4       
      روبيرتو رينالدي، -2 ،جيوسبي بينزو -1:  المخترعون] 72[
 لوسيانو ميتشيلين -4 انتونيو جاال، -3
فيا ، .ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 2/00, 2/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/003144 A (TOTAL 
PETROCHEMICALS RES FELUY [BE]; 
FOUARGE LOUIS [BE]; DAVIDTS S-ANDR) 12 
January 2006  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لبلمرة األوليفينات باستخدام عدة مفاعالت حلقية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لبلمرة مالطية لواحد أو أكثر من أوليفينات ألفا في سلسلة من مفاعلين حلقيين على األقل  :الملخص ] 57[

 : على الخطوات التاليةحلقي أول إلى مفاعل حلقي ثاٍن  قل البوليمر من مفاعلمتصلين فيما بينها بواسطة خط نقل، وتشتمل عملية ن
إعادة تدوير مالط بوليمري إلى المفاعل الحلقي الثاني بواسطة خ�ط النق�ل الم�ذكور، حي�ث أن ج�زءاً م�ن الم�الط الب�وليمري ) 1

S1  الذي تم سحبه من المفاعل الحلقي الثاني المذكور تتم باستمرار إعادة تدويره مرةً أخرى إليه؛ 
 تفريغ جزء من المالط البوليمري الذي تم إنتاجه في المفاعل الحلقي األول في خط تفريغ مرتبط بخط النقل المذكور؛ ) 2
 

 1: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002776GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54536/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11582/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2007/08/27    07115049.4       
      روبيرتو رينالدي، -2 ،جيوسبي بينزو -1:  المخترعون] 72[
 لوسيانو ميتشيلين -4 انتونيو جاال، -3
فيا ، .ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 2/00, 2/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/003144 A (TOTAL 
PETROCHEMICALS RES FELUY [BE]; 
FOUARGE LOUIS [BE]; DAVIDTS S-ANDR) 12 
January 2006  

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لبلمرة األوليفينات باستخدام عدة مفاعالت حلقية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لبلمرة مالطية لواحد أو أكثر من أوليفينات ألفا في سلسلة من مفاعلين حلقيين على األقل  :الملخص ] 57[

 : على الخطوات التاليةحلقي أول إلى مفاعل حلقي ثاٍن  قل البوليمر من مفاعلمتصلين فيما بينها بواسطة خط نقل، وتشتمل عملية ن
إعادة تدوير مالط بوليمري إلى المفاعل الحلقي الثاني بواسطة خ�ط النق�ل الم�ذكور، حي�ث أن ج�زءاً م�ن الم�الط الب�وليمري ) 1

S1  الذي تم سحبه من المفاعل الحلقي الثاني المذكور تتم باستمرار إعادة تدويره مرةً أخرى إليه؛ 
 تفريغ جزء من المالط البوليمري الذي تم إنتاجه في المفاعل الحلقي األول في خط تفريغ مرتبط بخط النقل المذكور؛ ) 2
 

 1: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002777GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54529/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8009/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                2006/03/30    2006-094538         
ماساشي  -2 ،تاكاهيكو تاكيواكي -1:  المخترعون] 72[

 توهرو سيتوياما  -4 ،يوميكو يوشيكاوا -3 ،ياماجوتشي
شيبا ، 1-14متسوبيشي كيميكال كوربوريشن ،  : مالك البراءة] 73[
 اليابان، طوكيو، 0014-108، كو-مينتو، تشوم-4
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/24, 2/00, 11/06; C08F 10/06; 
B01J 29/70 

 :المراجع ] 56[
- US 5476709 A (MITSUI TOATSU CHEM INC) 
19 December 1995  
- US 2003/0176751 A1 (EXXONMOBIL CHEM 
INC) 18 September 2003  
- WO 2005056504 A1 (MITSUBISHI CHEM. 
CORP) 23 June 2005 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة النتاج البروبيلين] 54[
في . واإليثيلين بحصيلة عالية يتعلق االختراع الحالي بطريقة للحصول علي البروبيلين من واحد علي األقل من اإليثانول   :الملخص ] 57[

طريقة إنتاج البروبيلين التي تحتوي علي عمل تالمس لواحد علي األقل من اإليثانول واإليثيلين مع محفّز في مفاعل، يكون المحفّز هو 
تحتوي بشكل خاص ذرات، و 9أو  8يٌفضل أن يحتوي المحفّز علي حلقة ذات . نانو متر 0.5سيليكات ألومنيوم بها مسام حجمها أصغر من 

بذلك يمكن تقليل التأثير السلبي علي البيئة عن طريق إنتاج البروبيلين، الذي يعتبر راتنج واسع االستخدام، من بروبيلين . CHAعلي بنية 
 .منتج من اإليثانول الحيوي المستخرج من النباتات

 
      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002778CG: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54574/14: الموافقة على منح البراءة رقم قرار 
 

 13/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8376/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          24/05/2006 60/808,105     
عمر جوربينار  -2 بيرنارد مونتارون، -1:  المخترعون] 72[
، 61، جيفيرز دينوتيج . في. لوجيند بي -1:  مالكو البراءة] 73[

براد ريسيرتش اند  -2 هولندا،، بي جي دن هاج، ذا هيج 2586
 ،812، تركيددي روي 62االنتيل الهولندية،  . -في. ديفيلوبمنت ان

، هولندا ويليمستيد كيوراكاو
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 11/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0141053A1 (YUAN JIAN-YANG et al.) 
31 July 2003 
- WO 99/40532A1 (EXXON PRODUCTION 
RESEARCH COMPANY)  12 August 1999 
- US 5146086A (DE, BIBHAS R. et al.) 08 
September 1992 

 
 محمد علي الجعفر: لفاحص ا

 طريقة لعمل نموذج لخزان باستخدام خريطة قابلية ابتالل ثالثية األبعاد مولَّدة من أداة تسجيل أداء قابلية االبتالل] 54[
استقبال مجموعة من سجالت قابلية ابتالل من  :تشتمل على يتعلق االختراع الحالي بطريقة لعمل نموذج لخزان، حيث   :الملخص ] 57[

ج أداة تسجيل أداء قابلية ابتالل مهيأة لتوضع في حفرة بئر؛ وتوليد خريطة قابلية ابتالل استجابة لسجالت قابلية االبتالل؛ وتوليد نموذ
ديد قيمة موضعية لقابلية االبتالل من خريطة محاكاة شبكي بحيث يشتمل نموذج المحاكاة الشبكي على مجموعة من خاليا الشبكة؛ وتح

قابلية االبتالل لكل خلية شبكة في نموذج المحاكاة الشبكي؛ وتحديد نموذج نفاذية ونموذج ضغط شعري لكل خلية شبكة في نموذج المحاكاة 
. لمحاكاة التي تمثل نموذجا للخزانالشبكي من القيمة المحلية لقابلية االبتالل المرتبطة بكل خلية شبكة؛ وتوليد مجموعة من نتائج ا

 
 13: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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

53نشرة براءات االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 0002778CG: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54574/14: الموافقة على منح البراءة رقم قرار 
 

 13/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8376/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          24/05/2006 60/808,105     
عمر جوربينار  -2 بيرنارد مونتارون، -1:  المخترعون] 72[
، 61، جيفيرز دينوتيج . في. لوجيند بي -1:  مالكو البراءة] 73[

براد ريسيرتش اند  -2 هولندا،، بي جي دن هاج، ذا هيج 2586
 ،812، تركيددي روي 62االنتيل الهولندية،  . -في. ديفيلوبمنت ان

، هولندا ويليمستيد كيوراكاو
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 11/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/0141053A1 (YUAN JIAN-YANG et al.) 
31 July 2003 
- WO 99/40532A1 (EXXON PRODUCTION 
RESEARCH COMPANY)  12 August 1999 
- US 5146086A (DE, BIBHAS R. et al.) 08 
September 1992 

 
 محمد علي الجعفر: لفاحص ا

 طريقة لعمل نموذج لخزان باستخدام خريطة قابلية ابتالل ثالثية األبعاد مولَّدة من أداة تسجيل أداء قابلية االبتالل] 54[
استقبال مجموعة من سجالت قابلية ابتالل من  :تشتمل على يتعلق االختراع الحالي بطريقة لعمل نموذج لخزان، حيث   :الملخص ] 57[

ج أداة تسجيل أداء قابلية ابتالل مهيأة لتوضع في حفرة بئر؛ وتوليد خريطة قابلية ابتالل استجابة لسجالت قابلية االبتالل؛ وتوليد نموذ
ديد قيمة موضعية لقابلية االبتالل من خريطة محاكاة شبكي بحيث يشتمل نموذج المحاكاة الشبكي على مجموعة من خاليا الشبكة؛ وتح

قابلية االبتالل لكل خلية شبكة في نموذج المحاكاة الشبكي؛ وتحديد نموذج نفاذية ونموذج ضغط شعري لكل خلية شبكة في نموذج المحاكاة 
. لمحاكاة التي تمثل نموذجا للخزانالشبكي من القيمة المحلية لقابلية االبتالل المرتبطة بكل خلية شبكة؛ وتوليد مجموعة من نتائج ا

 
 13: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002779GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54346/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10561/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[

VR2007 A 000054     2007/04/12              إيطاليا 
    كاتيل جوجليلمو، -2 ستيفانو  فيوراتي، -1:  المخترعون] 72[
 تيستا جيوسيبي -4 فيراريو روجيرو، -3
 /41 ،إيناودي في أي ايه، .ال. آر. اروس اس:  مالك البراءة] 73[

 ، إيطاليا)فيرونا( ،ايه اف اف أي ،37010، اي
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C04B 41/48, 26/18; C08F 290/06; B28D 
1/0  

 :المراجع ] 56[
- WO 2008004262 A1 (DUNA CORRADINI S.P.A. 
et al.) 10 January 2008 
- US 7109262 B2 (BASF COATINGS AG) 19 
September 2006   
- EP 0962430 A1 (TALTOS SPA) 08 December 
1999  
- EP 0884152 A1 (NTM NUOVE TECNOLOGIE 
MARMIFERE) 16 December 1998   
- GB 2098126 A (TONCELLI MARCELLO) 17 
November 1982 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مصنوعة من مادة بناء طريقة لدمج كتل أو ألواح] 54[
 :يتعلق االختراع الحالي بطريقة لدمج كتل أو ألواح مصنوعة من مادة بناء، وتتضمن الخطوات التالية   :الملخص ] 57[
 توفير فتات من كتل وألواح من مادة بناء؛ -
 إضافة وخلط الفتات مع تركيبة معتمدة على راتنج للحصول على خليط منها؛ و  -
الذي يتم الحصول عليه بتلك الطريقة بسطح واحد أو أكثر من اللوح أو الكتلة المصنوعة من نفس استخدام الخليط  -

 .مادة البناء
 

      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002780GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54698/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2007-7801: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                       2006/02/22 11/359.972       
               ،كينج يانج -2 ،ثورن. ماثيو جي -1:  المخترعون] 72[
. جيري تي -5 ،مارتين. جويل ال -4 ،جاياراتن. كوموديني سي -3

ماك . ماكس بي -8 ،مايكل جينسن -7 ،كرين. توني آر -6 ،النير 
 دانيل 

شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي، سيكس  : مالك البراءة] 73[
، ذى وودالندز ، 77380بينيس درايف، ذى وودالندز ،تكساس، 

ميركيةاألمتحدة الواليات ال  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07F 11/00; C07C 2/36; C08F 10/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/159300 A1 (JENSEN MICHAEL [US]  
et al.) 21 July 2005  
- US 5886202 A (JUNG MICHAEL [OE] et al.)  23 
March 1999  
- US 2005/153830 A1 (JENSEN MICHAEL [US]  
et al.) 14 July 2005 

 
 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 المتالوسين إلنتاج بوليمرات ثنائية النسقحفازات ثنائية ] 54[
حيث تشمل تراكيب  polymers، طرق، وبوليمرات catalyst compositionsيتعلق هذا االختراع بتراكيب حفازات    :الملخص ] 57[

ية من نوع واحد على األقل يشتمل على ربيطات جسر 4 أول يحتوي على عنصر من المجموعة metalloceneالحفازات مركب متالوسين 
h5- بنتاديينيل حلقيbridging h5-cyclopentadienyl-type ligands في توليفة مع مركب متالوسين ،metallocene  ثاٍن

 non-bridgingبنتـاديينيـل حلقــي -h5واحد على األقل يحتوي على ربيطات ال جســرية مـن نـوع  4يحتوي على عنصر من المجموعة 
h5-cyclopentadienyl-type ligands في توليفة عادةً مع حفاز إسهامي ،cocatalyst  واحد على األقل، ومادة منشطة

activator وتزود التراكيب والطرق التي تم الكشف عنها في هذا البيان بوليمرات من إثيلين  .واحدة على األقلethylene  لها توزيع
 .bimodal molecular weight distributionأوزان جزيئية ثنائي النسق 
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 براءة اختراع ]12[
 0002780GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54698/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2007-7801: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                       2006/02/22 11/359.972       
               ،كينج يانج -2 ،ثورن. ماثيو جي -1:  المخترعون] 72[
. جيري تي -5 ،مارتين. جويل ال -4 ،جاياراتن. كوموديني سي -3

ماك . ماكس بي -8 ،مايكل جينسن -7 ،كرين. توني آر -6 ،النير 
 دانيل 

شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي، سيكس  : مالك البراءة] 73[
، ذى وودالندز ، 77380بينيس درايف، ذى وودالندز ،تكساس، 

ميركيةاألمتحدة الواليات ال  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07F 11/00; C07C 2/36; C08F 10/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/159300 A1 (JENSEN MICHAEL [US]  
et al.) 21 July 2005  
- US 5886202 A (JUNG MICHAEL [OE] et al.)  23 
March 1999  
- US 2005/153830 A1 (JENSEN MICHAEL [US]  
et al.) 14 July 2005 

 
 

 
 فهد زويد المطيري: الفاحص 

 المتالوسين إلنتاج بوليمرات ثنائية النسقحفازات ثنائية ] 54[
حيث تشمل تراكيب  polymers، طرق، وبوليمرات catalyst compositionsيتعلق هذا االختراع بتراكيب حفازات    :الملخص ] 57[

ية من نوع واحد على األقل يشتمل على ربيطات جسر 4 أول يحتوي على عنصر من المجموعة metalloceneالحفازات مركب متالوسين 
h5- بنتاديينيل حلقيbridging h5-cyclopentadienyl-type ligands في توليفة مع مركب متالوسين ،metallocene  ثاٍن

 non-bridgingبنتـاديينيـل حلقــي -h5واحد على األقل يحتوي على ربيطات ال جســرية مـن نـوع  4يحتوي على عنصر من المجموعة 
h5-cyclopentadienyl-type ligands في توليفة عادةً مع حفاز إسهامي ،cocatalyst  واحد على األقل، ومادة منشطة

activator وتزود التراكيب والطرق التي تم الكشف عنها في هذا البيان بوليمرات من إثيلين  .واحدة على األقلethylene  لها توزيع
 .bimodal molecular weight distributionأوزان جزيئية ثنائي النسق 

 
 3: عدد األشكال      42 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002781GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54347/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10576/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 إيطاليا                            2007/04/17        141       
 ماريو بوليجاتو موريتي:  المخترع] 72[
 ،16فيا فيلترينا سينترو  ،.ايه.بي.جيوكس اس:  مالك البراءة] 73[

 ، إيطالياتريفيسو ،31044، لوكاليتا بياديني، مونتيبلونا ،16
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A43B 7/06, 7/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/011417 A (GEOX SPA [IT]; 
POLEGATO  MORETTI MARIO [IT]) 10 
February 2005  
0 US 2006/272179 A1 ( PASSKE JOEL L [US] et 
al.) 07 December 2006  
- US 2005/138838 A1 (LIN HSI-LIANG [TW] et  
al.) 30 June 2005  
- EP 1127505 A (STONEFLY SPA [IT]) 29 August 
2001 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 حذاء مع تركيبة مؤتلفة لنفاذ البخار ودورة هواء قسرية] 54[
 forced airلنفاذ البخار ودورة هواء قسرية  combined deviceيتعلق االختراع الراهن بحذاء مع تركيبة مؤتلفة    :الملخص ] 57[

circulation  يتألف من نعل داخلي تجميعيassembly insole )10 ( منفذ للبخار أو مزود بثقوب نافذة، فرعةupper )11 ( مثبتة
، يشمل الحذاء تجويفاً )11(لفرعة وحواف ا) 10(موضوع تحت النعل الداخلي ) 12 ،112( sole، ونعل )10(إلى حواف النعل الداخلي 

cavity )14 ،114 ( واحداً على األقل، محكم السد عن البقية، مزوداً داخل النعـل)وللتجويف جدار علوي يواجـه النعـل )112، 12 ،
ل باستخـدام غشـاء ) 10(الداخلـي التجميعـي  اء ومنفذ لبخار الماء، صامـد للمـ) membrane )13 ،113المثقـب أو المنفـذ للبخار يُشكــَّ

 .لتغيير الهواء المشمول فيهما) 18 ،118 ،20 ،120( outlet ductsقناتـي إدخـال وإخـراج ) cavity )14 ،114ويشمل التجويـف 
 

 3: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002782GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54700/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7694/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2006/02/02             11/345,966
 ،ماك دانيل. ماكس بي -2 ،ثورن. ماثيو جي -1:  المخترعون] 72[
ديفيد  -6 ،مايكل جينسن -5 ،كينج يانج -4 ،مارتين. جويل ال -3

 يوليو يو  -7 ،رولفينج. سي
شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي، سيكس :   مالك البراءة] 73[

، ذى وودالندز ، 77380بينيس درايف، ذى وودالندز ،تكساس، 
ميركيةاألمتحدة الواليات ال  
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00, 4/659; C07F 15/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5 886 202 A(JUNG MICHAEL [DE] et al.) 23 
March 1999  
- Alt, Helmut G. et al.: C1-Bridged  
fluorenylidene-indenylidene complexes of type 
(C13H8-CR2-C9H6-nR'n) ZrC12 (n=0, 1; R=Me, 
Ph, butenyl ; R'=alkyl, alkenyl) as metallocene 
catalysts for ethylene polymerization" 
 Journal Of Organometallic Chemistry , 562(2), 
153-181 Coden: Jorcai; Issn: 0022-328x Journal 
Of Organometallic Chemistry , 562(2), 153-181 
Coden: Jorcai; Issn: 0022-328x, 1998, 
Xp004128016  
- EP 0 853086 A (PHILLIPS PETROLEUM CO 
[US]) 15 July 1998  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 حفازات بلمرة إلنتـاج بوليمرات مرتفعة الوزن الجزيئي تحتوي على مستويات منخفضة من التفرعات طويلة السلسلة] 54[
تشمـل مركب  polymers، طرق، وبوليمرات catalyst compositionsيتعلق هذا االختراع بتراكيب حفازات    :الملخص ] 57[

 bridgingواحد على األقـل يحتوي على عنصـر من المجموعـة الرابعـة يشتمـل على ربيطـات جســـريـة  metalloceneمتالوسين 
ligands  من نوع5- بنتاديينيـــل حلقــي5-cyclopentadienyl يكون عادة متوالفاً مع حفاز إسهامي ،cocatalyst  واحد على األقل

وتزود التراكيب والطرق التي تم الكشف عنها في هذا البيان بوليمرات من إثيلين . واحدة على األقل activatorومـادة منشطـة 
ethylene  تحتوي على مستويات منخفضة من تفرعات طويلة السلسلةlong chain branching. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002782GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54700/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7694/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2006/02/02             11/345,966
 ،ماك دانيل. ماكس بي -2 ،ثورن. ماثيو جي -1:  المخترعون] 72[
ديفيد  -6 ،مايكل جينسن -5 ،كينج يانج -4 ،مارتين. جويل ال -3

 يوليو يو  -7 ،رولفينج. سي
شيفرون فيليبس كيميكال كمبني ال بي، سيكس :   مالك البراءة] 73[

، ذى وودالندز ، 77380بينيس درايف، ذى وودالندز ،تكساس، 
ميركيةاألمتحدة الواليات ال  
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00, 4/659; C07F 15/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5 886 202 A(JUNG MICHAEL [DE] et al.) 23 
March 1999  
- Alt, Helmut G. et al.: C1-Bridged  
fluorenylidene-indenylidene complexes of type 
(C13H8-CR2-C9H6-nR'n) ZrC12 (n=0, 1; R=Me, 
Ph, butenyl ; R'=alkyl, alkenyl) as metallocene 
catalysts for ethylene polymerization" 
 Journal Of Organometallic Chemistry , 562(2), 
153-181 Coden: Jorcai; Issn: 0022-328x Journal 
Of Organometallic Chemistry , 562(2), 153-181 
Coden: Jorcai; Issn: 0022-328x, 1998, 
Xp004128016  
- EP 0 853086 A (PHILLIPS PETROLEUM CO 
[US]) 15 July 1998  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 حفازات بلمرة إلنتـاج بوليمرات مرتفعة الوزن الجزيئي تحتوي على مستويات منخفضة من التفرعات طويلة السلسلة] 54[
تشمـل مركب  polymers، طرق، وبوليمرات catalyst compositionsيتعلق هذا االختراع بتراكيب حفازات    :الملخص ] 57[

 bridgingواحد على األقـل يحتوي على عنصـر من المجموعـة الرابعـة يشتمـل على ربيطـات جســـريـة  metalloceneمتالوسين 
ligands  من نوع5- بنتاديينيـــل حلقــي5-cyclopentadienyl يكون عادة متوالفاً مع حفاز إسهامي ،cocatalyst  واحد على األقل

وتزود التراكيب والطرق التي تم الكشف عنها في هذا البيان بوليمرات من إثيلين . واحدة على األقل activatorومـادة منشطـة 
ethylene  تحتوي على مستويات منخفضة من تفرعات طويلة السلسلةlong chain branching. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002783GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54617/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10171/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  2007/DEL/306     2007/02/14                   الهند 
 لويس جاكوب -ستيفان جين:  المخترع] 72[
ووتر فرونت  325، .فوتينت فينتشر جروب انك:  مالك البراءة] 73[

 ،رود تاون،ويكهامز كاي، 2طابق  ،نجدوج بلده أومار، درايف
  العذراء البريطانيةجزر ، تورتوال

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06T  3/00 

 :المراجع ] 56[
- "Pseudocylindrical Projections"  [Online]  
November 2006 
- "Conformal Projections" [Online] November 
2006 
-US 6252603 B1 (OXAAL FORD [US]) 26 June 
2001  

 مريم الزايد: الفاحص 
 مشفر فاك] 54[
تمثل الطريقة  .يتعلق االختراع الحالي بطريقة ونظام لتجميع صورتين أو أكثر إلنشاء صورة جديدة ذات نوعية جيدة   :الملخص ] 57[

تقوم الطريقة والنظام بتحويل  .)عين السمكة(والنظام اللذين تم الكشف عنهما طريقة لتجميع صورتين أو أكثر تم التقاطهما خالل عدسات 
صورتين نصف كرويتين مأخوذتين بعدسات عين السمكة إلى مثلثين، حيث يتم تجميعهما بعد ذلك مع بعضهما لتكوين صورة على هيئة 

في هذه الحالة، فإن كل بكسل مفرد في الصورتين نصف الكرويتين عند البداية يمثل بكسال مفردا في الشكل المستطيل الناتج عند  .لمستطي
هكذا، فإن الصورة المجمعة الناتجة تشتمل على نفس تركيز البكسالت في النهاية كما هو الحال في الصور األساسية  .نهاية العملية

 .ا أنها تحتل حيز تخزين أقل من الصور المستطيلة أو صور الفيديوالمطلوب تجميعها كم
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002784: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54314/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10849/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          18/05/2007 804362     
    فرانسيسكو بيرتوال، -2 بونزي،. بيتر آر -1:  المخترعون] 72[
جارتسايد . روبرت جيه -3
، برود ستريت 1515، .لومس تكنولوجي انك:   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال، 07003-3096نيوجيرسي ، بلومفيلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار براهيم اسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F23C 6/04; C10G 9/20 

 :المراجع ] 56[
- US 6685893 B2 (PLATVOET ERWIN M J [US] 
et al.) 03 February 2004  
- EP 0562816 A (BOC GROUP INC [US] BOC 
GROUP INC [AT]) 29 September 1993 
- EP 1580484 A (JOHN ZINK COMPANY L L c 
[US]) 28 September 2005  
- US 7172412 B2 (PLATVOET ERWIN M [CH] 
ET AL PLATVOET ERWIN M J [CH] et al.) 06 
February 2007  
- FR 2761371 A (PROCEDES PETROLIERS 
PETROCHIM [FR]) 02 October 1998  
- WO 00/37852 A (COMBUSTION ENG [US]) 29 
June 2000  
- DE 4034008 A1 (SIEMENS AG [DE]) 08 May 
1991  

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 سخان وطريقة لتشغيله] 54[
يتعلق االختراع الحالي بوصف فرن ونسق إشعال وطريقة لتشغيل سخان يستخدم توليفة من مواقد المجمرة والمواقد    :الملخص ] 57[

إلى تحسينات في انتظام درجات حرارة معدن الملف ومعدل التدفق الحراري الرأسي ويؤدي نسق اإلشعال  .الجدارية لتكسير هيدروكربونات
تعمل مواقد المجمرة بكمية من الهواء تزيد عن الكمية المضبوطة بينما تعمل المواقد الجدارية بأقل  .على امتداد ارتفاع صندوق اإلحتراق

 .من الكمية المضبوطة من الهواء
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002784: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54314/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10849/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          18/05/2007 804362     
    فرانسيسكو بيرتوال، -2 بونزي،. بيتر آر -1:  المخترعون] 72[
جارتسايد . روبرت جيه -3
، برود ستريت 1515، .لومس تكنولوجي انك:   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال، 07003-3096نيوجيرسي ، بلومفيلد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار براهيم اسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F23C 6/04; C10G 9/20 

 :المراجع ] 56[
- US 6685893 B2 (PLATVOET ERWIN M J [US] 
et al.) 03 February 2004  
- EP 0562816 A (BOC GROUP INC [US] BOC 
GROUP INC [AT]) 29 September 1993 
- EP 1580484 A (JOHN ZINK COMPANY L L c 
[US]) 28 September 2005  
- US 7172412 B2 (PLATVOET ERWIN M [CH] 
ET AL PLATVOET ERWIN M J [CH] et al.) 06 
February 2007  
- FR 2761371 A (PROCEDES PETROLIERS 
PETROCHIM [FR]) 02 October 1998  
- WO 00/37852 A (COMBUSTION ENG [US]) 29 
June 2000  
- DE 4034008 A1 (SIEMENS AG [DE]) 08 May 
1991  

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 سخان وطريقة لتشغيله] 54[
يتعلق االختراع الحالي بوصف فرن ونسق إشعال وطريقة لتشغيل سخان يستخدم توليفة من مواقد المجمرة والمواقد    :الملخص ] 57[

إلى تحسينات في انتظام درجات حرارة معدن الملف ومعدل التدفق الحراري الرأسي ويؤدي نسق اإلشعال  .الجدارية لتكسير هيدروكربونات
تعمل مواقد المجمرة بكمية من الهواء تزيد عن الكمية المضبوطة بينما تعمل المواقد الجدارية بأقل  .على امتداد ارتفاع صندوق اإلحتراق

 .من الكمية المضبوطة من الهواء
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 براءة اختراع ]12[
 0002785GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54994/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8584/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة ]33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   MI2006 A 001231  2006/06/26               إيطاليا 
كريستينا  -2 ،ليبيراتو جيامباولو سيكاريلي -1:  المخترعون] 72[

انجيال  -5 ،لوسيانو كوسيمو كارلوكسيو -4 ،كاترينا ريزو -3 ،فليجو
 ماركو تاجليابو  -6، كاراتي

، روما، 1ماتي . بيازالي أي، .ايه. بي. إني اس:  البراءة مالك] 73[
 إيطاليا

 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/02, 53/04, 53/047; B01J 20/10, 
20/18; C01B 3/00, 3/56, 39/00, 39/48; C10L 3/00, 
3/10 

 :المراجع ] 56[
- IT 1270630 B (ENIRICERCHE S.PA) 07 May 
1997  
- Branton J. Campbell, et at., The synthesis of the 
new zeolite, RS-7, and the determination of  its 
structure by simulated annealing and synchrotron 
X-ray powder diffraction, Chern. Commun., 1998 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية ومواد زيوليت لفصل الغازات] 54[
يتعلق االختراع الحالي  بعملية لفصل الغازات والتي تشتمل على وضع خليط من الغازات  في  وضع مالمسة مع زيوليت    :الملخص ] 57[

يتعلق االختراع الحالي أيضاً  .لكي يتم الحصول على إمتزاز انتقائي لواحد على األقل من الغازات المكونة للخليط الغازي ESV من النوع 
 .بتركيبات زيوليت مناسبة كمواد إمتزاز
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002786: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54619/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8622/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

MI2006A001267 30/60/2006          إيطاليا
- باولو مينوال :   المخترع] 72[
فيالي ايطاليه،  . -ايه. بي. سنامبروجيتي اس:   مالك البراءة] 73[

  إيطاليا ،ميالن، سان دوناتوميالنيس، دي جازبيري 16، أي
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 13/10, 13/18, 15/08 

 :المراجع ] 56[
- DE 4111557 A1 (VER ENERGIEWERKE AG 
[DE])  08 October 1992 
- WO 2005/114035 A (VETCO AIBEL AS [NO]; 
INGEMANSSON TECH AB [SE]; FREDOE 
CLAES [SE]; WIGA) 01 December 2005 
- US 4 832 305 A (ASMUNDSSON KARL [US]) 23 
May 1989 
- EP 0 045 391 A (GORGENS ERICH) 10 
February 1982 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 موهن ذبذبات زلزالي وديناميكي محوري يمكن استخدامه مع عناصر ذات قطاع اسطواني أو مستطيل أو مربع بصورة مفضلة] 54[
ي، لعناصر ذات قطاع اسطواني أو مستطيل أو مربع يتعلق االختراع الحالي بموهن ذبذبات زلزالي وديناميكي محور   :الملخص ] 57[

موصلين إلى  (b)وجزء سفلي  (a)، يتكون كل منهما من جزء علوي (A)مشبكي تثبيت متطابقين  • :بصورة مفضلة، يتكون أساساً من
، كل منها (B)ة على األقل قضيبين مربوطين برافد •، ليتم لفهما حول العناصر المذكورة؛ (c)بعضهما البعض بواسطة وسيلة شبك مناسبة 

يتكون كل   (C)نظامي شبك  •، عند نفس المسافة في حالة أكثر من قضيبين مربوطين برافدة؛ (d)عند الطرفين  (A)موصل إلى المشابك 
 .موضوع بينهما (f)، مع عنصر مرن سابق الضغط (e)منهما من كتلتين أو أكثر من مادة إالستومرية 
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002786: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54619/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8622/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

MI2006A001267 30/60/2006          إيطاليا
- باولو مينوال :   المخترع] 72[
فيالي ايطاليه،  . -ايه. بي. سنامبروجيتي اس:   مالك البراءة] 73[

  إيطاليا ،ميالن، سان دوناتوميالنيس، دي جازبيري 16، أي
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 13/10, 13/18, 15/08 

 :المراجع ] 56[
- DE 4111557 A1 (VER ENERGIEWERKE AG 
[DE])  08 October 1992 
- WO 2005/114035 A (VETCO AIBEL AS [NO]; 
INGEMANSSON TECH AB [SE]; FREDOE 
CLAES [SE]; WIGA) 01 December 2005 
- US 4 832 305 A (ASMUNDSSON KARL [US]) 23 
May 1989 
- EP 0 045 391 A (GORGENS ERICH) 10 
February 1982 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 موهن ذبذبات زلزالي وديناميكي محوري يمكن استخدامه مع عناصر ذات قطاع اسطواني أو مستطيل أو مربع بصورة مفضلة] 54[
ي، لعناصر ذات قطاع اسطواني أو مستطيل أو مربع يتعلق االختراع الحالي بموهن ذبذبات زلزالي وديناميكي محور   :الملخص ] 57[

موصلين إلى  (b)وجزء سفلي  (a)، يتكون كل منهما من جزء علوي (A)مشبكي تثبيت متطابقين  • :بصورة مفضلة، يتكون أساساً من
، كل منها (B)ة على األقل قضيبين مربوطين برافد •، ليتم لفهما حول العناصر المذكورة؛ (c)بعضهما البعض بواسطة وسيلة شبك مناسبة 

يتكون كل   (C)نظامي شبك  •، عند نفس المسافة في حالة أكثر من قضيبين مربوطين برافدة؛ (d)عند الطرفين  (A)موصل إلى المشابك 
 .موضوع بينهما (f)، مع عنصر مرن سابق الضغط (e)منهما من كتلتين أو أكثر من مادة إالستومرية 
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 براءة اختراع ]12[
 0002787GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54542/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20067121/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[
     MI2005A 002054  2005/10/27              إيطاليا 
فرانسيسكو  -2 ،اليساندرو كاساليني -1:  المخترعون] 72[

 دينو فيري  -4 ،ماوريزيو سايو -3 ،باسكوالي
فيرمي . فيا إي ،ايه. بي. بوليميري يوربا اس:  مالك البراءة] 73[
  إيطاليا، يبرينديس -4
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29B 9/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4327050 A (SALMON et al.)27 April 1982  
- US 2005/110182 A1 (ELOO MICHAEL) 26 May 
2005  
- EP 0302621 A (EXXON CHEMICAL PATENTS 
INC) 08 February 1989  
- US 6706396 B1 (HAYES RICHARD ALLEN et 
al.) 16 March 2004  
- US 3949039 A (YAMAMOTO et al.) 06 April 
1976 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لقطع بوليمرات تلدن بالحرارة فيما بعد قالب حلقي مائي] 54[
عطري، تغادر قالب بثق  –لفينيل  )مشتركة(يتعلق االختراع بعملية إلنتاج حبوب اسطوانية بشكل أساسي من بوليمرات    :الملخص  ]57[

مم، بمعدل  3.2إلى  2من  )القاعدة(ويتراوح قطر  2إلى  1.3القطر للحبة من  /حلقي مائي، حيث يتم تنفيذ البثق بحيث تتراوح نسبة الطول
 .الساعة /كجم20إلى  4 بكل ثقب في القالب، يتراوح من تدفق للبوليمر،

 
 2: عدد األشكال      5 :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[
 CG 0002788: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54280/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9431/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    60/831,870 
0609812 

60/814,482 

19/07/2006 
10/11/2006 
15/06/2006  

 أمريكا         
 فرنسا         
أمريكا         

كيرستن  -3 مارك دودسون، -2 انيل ناير، -1:  المخترعون] 72[
مارسل  -6 جيرمي ايان ليفن، -5 جاكي موجير، -4 بجيرجاردي،

اندرو  -9 روسيل جورج دوشن، -8 ميرسي اوتنج، -7 باتيك،
ويليام بيرسيل   -11 ميشيل تابارت، -10 ويسكوف،

 300ال ال سي ، .اس.افنتيس يو -سانوفي :   مالك البراءة] 73[
-08807 ،نيوجيرسي، بريجووتر، سومرست كوربوريت يوليفار

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 2854
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 231/38,  A61K 31/415; A61P 35/00  

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/070198 A 1 SASTEX 
THERAPEUTICS LIMITED)  06 July 2006  
-  WO 2006/077425 A1 (ASTEX 
THERAPEUTICS LIMITED)  27 July 2006 
-  WO 2006/018662 A2 (PROSIDION LIMITED) 
23 February 2006   
- WO 2004/094410 A1 (ASTRAZENECA AB) 04 
November 2004  

 
 

 
 رفقه السعدون: الفاحص 

 طرق تصنيعها واستخدامها، تركيبات تحتوي عليها، بيرازوالت مستبدلة] 54[
لق يتعلق االختراع الحالي بصفة خاصة بمركبات كيميائية جديدة، وبصفة خاصة يتعلق بتركيبات تحتوي عليها ويتع :الملخص ] 57[

 .باستخدامها كمنتجات دوائية
 

      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002788: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54280/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9431/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    60/831,870 
0609812 

60/814,482 

19/07/2006 
10/11/2006 
15/06/2006  

 أمريكا         
 فرنسا         
أمريكا         

كيرستن  -3 مارك دودسون، -2 انيل ناير، -1:  المخترعون] 72[
مارسل  -6 جيرمي ايان ليفن، -5 جاكي موجير، -4 بجيرجاردي،

اندرو  -9 روسيل جورج دوشن، -8 ميرسي اوتنج، -7 باتيك،
ويليام بيرسيل   -11 ميشيل تابارت، -10 ويسكوف،

 300ال ال سي ، .اس.افنتيس يو -سانوفي :   مالك البراءة] 73[
-08807 ،نيوجيرسي، بريجووتر، سومرست كوربوريت يوليفار

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 2854
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 231/38,  A61K 31/415; A61P 35/00  

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/070198 A 1 SASTEX 
THERAPEUTICS LIMITED)  06 July 2006  
-  WO 2006/077425 A1 (ASTEX 
THERAPEUTICS LIMITED)  27 July 2006 
-  WO 2006/018662 A2 (PROSIDION LIMITED) 
23 February 2006   
- WO 2004/094410 A1 (ASTRAZENECA AB) 04 
November 2004  

 
 

 
 رفقه السعدون: الفاحص 

 طرق تصنيعها واستخدامها، تركيبات تحتوي عليها، بيرازوالت مستبدلة] 54[
لق يتعلق االختراع الحالي بصفة خاصة بمركبات كيميائية جديدة، وبصفة خاصة يتعلق بتركيبات تحتوي عليها ويتع :الملخص ] 57[

 .باستخدامها كمنتجات دوائية
 

      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002789: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54338/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7633/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         20/01/2006 60/760.708     
اندرو  -3 لورنس ريد، -2 ريتشارد ايال، -1:  المخترعون] 72[

 روسيل
 2101الندمارك جرافيكس كوربوريشن، :   مالك البراءة] 73[

-77042 تكساس، هوستين، 2بيلدينق ،سيتس ويست بوليفارد
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 3021

 العمار  ابراهيمسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/40; G06G 7/48 

 :المراجع ] 56[
- US 6980940  B 1 (GURPINAR  et al.) 27 
December  2005  

 
 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 إدارة أنظمة إنتاج ديناميكية] 54[
يتعلق االختراع الحالي ببيانات حول تشغيل بئر الستخالص منتجات من خزان تحت األرض وخاصية واحدة على األقل من  :الملخص ] 57[

ويتعلق أيضاً بالبدء بإجراء تصحيحي على  .خصائص الخزان التحت أرضي أو تشغيل نظام لمعالجة ونقل مواد مسحوبة لألعلى لنقطة بيع
وكذلك تعديل على نموذج خزان أو بئر ويمكن  .لفرق بين البيانات المستقبلة وأهداف تشغيلية محددةنظام معالجة ونقل من بئر استجابة ل

 .البدء آلياً بنظام للمعالجة والنقل استجابة للبيانات المستقبلة
 

 10: عدد األشكال      82 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002790: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54575/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7945/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

MI2006A000505 21/03/2006       إيطاليا 
 فيتوريو دي توماسي  -2 لوسيانو كوفاسيك، -1:  المخترعون] 72[
. Piazzale Eايطاليه،  -. ايه. بي. إني اس:   مالك البراءة] 73[

Mattei 1- ، ،Italy - Romeإيطاليا ، 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/34 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/204859 Al (KNOBLOCH CHARLES S 
[US]) 14 October 2004  
- US 4279026 A (LAMBRIGHT ORBIE N et al.) 
14 July 1981  
- US 4467461 A (RICE GEORGE W [US]) 21 
August 1984  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة  لتصور ومقارنة صور أو مجلدات بيانات لها كميات طبيعية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتصور ومقارنة صورتي أو مجلدي بيانات لهما كميات طبيعية أو معلومات متعلقة بها أو    :الملخص ] 57[

ن سيتم تمثيلهما كتباينات للون، وأي منهما تباينات تحديد أي من الكميتي -  :مسجلة بأجهزة مناسبة، وتشتمل على الخطوات التالية
تحديد نظام تمثيل خاص باأللوان يستند إلى ثالثة إحداثيات ألوان، حيث يمثل أحد اإلحداثيات السطوع ويمثل اإلحداثيان اآلخران  -للسطوع؛ 

جري تمثيلها، بحيث يتم تحويل قيم الكميات الفعلية تطبيق عملية تحويل مناسبة على قيم الكميات الفعلية التي سي -سمات مناسبة لأللوان؛ 
تحويل قيم الكميات التي سيجري تصورها من نظام  -التي سيجري تصورها من إحداثيات أصلية إلى إحداثيات ألوان تم تحديدها مسبقاً؛ 

ر الصورةت -إحداثيات يتم تحديدها مسبقاً إلى إحداثيات األلوان المميزة لنظام التصور المحدد مسبقاً؛  الكتلة المحتوية على خليط من /صوُّ
 .الكميتين

 
      3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002790: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54575/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7945/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

MI2006A000505 21/03/2006       إيطاليا 
 فيتوريو دي توماسي  -2 لوسيانو كوفاسيك، -1:  المخترعون] 72[
. Piazzale Eايطاليه،  -. ايه. بي. إني اس:   مالك البراءة] 73[

Mattei 1- ، ،Italy - Romeإيطاليا ، 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/34 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/204859 Al (KNOBLOCH CHARLES S 
[US]) 14 October 2004  
- US 4279026 A (LAMBRIGHT ORBIE N et al.) 
14 July 1981  
- US 4467461 A (RICE GEORGE W [US]) 21 
August 1984  

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة  لتصور ومقارنة صور أو مجلدات بيانات لها كميات طبيعية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتصور ومقارنة صورتي أو مجلدي بيانات لهما كميات طبيعية أو معلومات متعلقة بها أو    :الملخص ] 57[

ن سيتم تمثيلهما كتباينات للون، وأي منهما تباينات تحديد أي من الكميتي -  :مسجلة بأجهزة مناسبة، وتشتمل على الخطوات التالية
تحديد نظام تمثيل خاص باأللوان يستند إلى ثالثة إحداثيات ألوان، حيث يمثل أحد اإلحداثيات السطوع ويمثل اإلحداثيان اآلخران  -للسطوع؛ 

جري تمثيلها، بحيث يتم تحويل قيم الكميات الفعلية تطبيق عملية تحويل مناسبة على قيم الكميات الفعلية التي سي -سمات مناسبة لأللوان؛ 
تحويل قيم الكميات التي سيجري تصورها من نظام  -التي سيجري تصورها من إحداثيات أصلية إلى إحداثيات ألوان تم تحديدها مسبقاً؛ 

ر الصورةت -إحداثيات يتم تحديدها مسبقاً إلى إحداثيات األلوان المميزة لنظام التصور المحدد مسبقاً؛  الكتلة المحتوية على خليط من /صوُّ
 .الكميتين

 
      3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002791GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54653/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14225/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2008/09/02    61/093,633          
حمدي  -3 هوي  تشو، -2 لي،. سيونج اتش -1:  المخترعون] 72[

 تشليبي. ايه
بولنجير  6001، .انك. ايه.اس.شيفرون يو -1:  مالكو البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 94583كاليفورنيا ، سان رومان، كانيون رود
بي جي  2586، 61، جيفيرز دينوتيج . في. لوجيند بي -2 ميركية،األ

 دن هاج، ذا هيج، هولندا
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 19/00, 11/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/0208539 A1 (SEONG  H. LEE  et  al.) 28 
August 2008  
- US  2005/0203725 A1 (PATRICK JENNY et al.)  
15 September 2005  
- P.Jenny et al. Adaptive  fully  implicit  multi-
scale finite-volume method  for multi-phase flow 
and transport  in heterogeneous  porous media,  
Journal  of Computational Physics, September 
2006  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة دينامية أساسها الخطأ غير المباشر لتكبير نطاق تدفق متعدد األطوار في األوساط المسامية] 54[
 .الدينامية لنموذج مايقدم هذا االختراع أنظمة وطرق تنفذ بواسطة كمبيوتر من أجل تكبير النطاق على أساس المحاكاة    :الملخص ] 57[

ويتم تحديث  .ويمكن تشكيل نظام وطريقة بحيث يمكن مراقبة دقة النموذج مكبر النطاق باستمرار بواسطة معايير الخطأ غير المباشر
المقاييس  النموذج مكبر النطاق دينامياً بواسطة معلومات بمقياس دقيق تقريبية يتم إعادة تشكيلها بواسطة طريقة الحجوم المنتهية متعددة

ويتضمن تكبير نطاق تدفق متعدد األطوار معلومات عن التدفق في  .إذا كانت معايير الخطأ غير المباشر أكبر من تفاوت محدد مسموح به
 .ويتم تطبيق مؤثرات إستطالة وتقييد مكيفة لمعادالت التدفق واالنتقال عند إيجاد حل بمقياس دقيق تقريبي .مقياس أساسي دقيق

 
 9: عدد األشكال      12 :الحماية  رعدد عناص
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002792GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54652/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14323/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2008/09/19     61/098,604            
 جوزيف هنري سميد -2 ريكي هووراد دين، -1:  المخترعون] 72[
بولينجير  6001، .انك. ايه.اس.شيفرون يو:  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 94583، كاليفورنيا، سان رومان، كانيون رود
 ميركيةاأل
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 19/00, 17/13 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008/036982 A1 (CHEVRON U.S.A. INC.  
et  al.) 27 March 2008  

 
 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 الكمبيوترية المستخدمة في تشكيل نظام الخزان الجيوميكانيكياألنظمة واألساليب ] 54[
تولد التنبؤات  .أنظمة وطرق للتطبيق بالكمبيوتر مجّهزة لصياغة نظام جيوميكانيكى لخزان لتزويد تنبؤات كسر  :الملخص ] 57[

 .النموذجية  بحّل نظام المعادالت التفاضلية الجزئية التي تشّكل نظام جيوميكانيكى لخزان 
 

 22: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002792GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54652/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14323/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2008/09/19     61/098,604            
 جوزيف هنري سميد -2 ريكي هووراد دين، -1:  المخترعون] 72[
بولينجير  6001، .انك. ايه.اس.شيفرون يو:  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 94583، كاليفورنيا، سان رومان، كانيون رود
 ميركيةاأل
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 19/00, 17/13 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008/036982 A1 (CHEVRON U.S.A. INC.  
et  al.) 27 March 2008  

 
 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 الكمبيوترية المستخدمة في تشكيل نظام الخزان الجيوميكانيكياألنظمة واألساليب ] 54[
تولد التنبؤات  .أنظمة وطرق للتطبيق بالكمبيوتر مجّهزة لصياغة نظام جيوميكانيكى لخزان لتزويد تنبؤات كسر  :الملخص ] 57[

 .النموذجية  بحّل نظام المعادالت التفاضلية الجزئية التي تشّكل نظام جيوميكانيكى لخزان 
 

 22: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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

نشرة براءات االختراع 22 68

 

 براءة اختراع ]12[
 0002793GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54261/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8099/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2006/04/14          60/792101       
    ،باريش. جون آر -2 ،سامبلز. باول كيه -1:  المخترعون] 72[
 راث . ديبي دي -4 ،ماكنيل. ثوماس جيه -3
، ال ال سي، سان فيليب، يونيفيشن تكنولوجيز:  مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 77056 تكساس ،5555هوستون 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G05B 9/02, 23/02; G06F 11/34 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/079160 A1 (MCGEE JOHN [US] et al.)  
24 April 2003  
- EP 1542108 A (SIEMENS AG [DE]) 15 June 
2005 
- DE 102004004065 A1 (VAILLANT GMBH [DE]) 
 12 August 2004  
- US 6182022 B1 (MAYLE GARY E [US] et al.) 30 
January 2001  

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 تقنية مراقبة عملية وإجراءات ذات صلة] 54[
د االختراع الراهن طريقة جديدة  :الملخص ] 57[ ويكون للطريقة أيضاً قدرة على اتخاذ اجراءات محددة مسبقاً  .لمراقبة عمليةيزوِّ

predetermined actions  وتتجنب هذه اإلجراءات شذوذ  .مبنية على البيانات التي تتم مراقبتها abnormalities  العملية أو حاالت
أو فعاليات العملية أو تخفف /و production ، اإلنتاج product qualityفيها التي قد تؤثر على نوعية المنتج  upsetsاالضطراب 

واحد على األقل؛ تحديد  input process variable الحصـول علـى متغيـر إدخـال للعملية  :وتشمـل الطريقـة الخطـوات التالية .منها
يرات اإلدخال للعملية باستخدام طريقة مبنية على متغير واحد على األقل من متغ comparative process value قيمة مقارنة للعملية 

 expected، تحديد قيمة متوقعة للعملية first time-based weighting functionأولى لها دالة تثقيل مبنية على زمن أولى 
process value   أساسها زمني ثانية مبنية على متغير واحد على األقل من متغيرات اإلدخال للعملية باستخدام طريقة ثانية لها دالة تثقيل

second time-based weighting function ؛ تحديد قيمة انحراف أولىfirst deviation value   مبنية على متغير واحد على
 maximumله حد أقصى  limit range ؛ حساب مدى حدود historical dataاألقل من متغيرات اإلدخال للعملية أو بيانات ماضية 

limit   وحد أدنى minimum limit  باستخدام القيمة المتوقعة للعملية وقيمة االنحراف األولى؛ ومقارنة القيمة المقارنة للعملية مع
 .مدى الحدود

 
 5: 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[
 0002794GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54658/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17236: رقم الطلب ] 21[
 04/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                2009/12/04     0921266.3            
 اوفنيل هنري بيري -2 رفعت الشلبي، -1:  المخترعون] 72[
شين ووك ساينس  او /سيرفعت الشلبي،  -1:  مالكو البراءة] 73[

، جيسي بوت افينيو، ساينس بارك نوتنغهام 1نمبر ، ليميتد
، نوتنغهامشير، ار يو 2، 7إن جي ، نوتنغهام، يونيفرستي بوليفارد

ك شين وو او /سياوفنيل هنري بيري، /  -2، المملكة المتحدة
، جيسي بوت افينيو، ساينس بارك نوتنغهام 1نمبر ، ساينس ليميتد

، نوتنغهامشير، ار يو 2، 7إن جي ، نوتنغهام، يونيفرستي بوليفارد
 المملكة المتحدة

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7 : E23G 5/027; F23G 5/16, 7/00; F24J 2/42 

 :المراجع ] 56[
- FR 2923731 A1 (UGOUN NICOLAS GILBERT  
[FR]) 22 May 2009  
- WO 2009/115784 A2 (AL CHALAB] RIFAT 
[US];PERRY OPHNElL HENRY [US] ) 24 
September 2009  
- US 4549528 A (GISSON GEORGE W [US]) 29 
October 1985 

 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 جهاز لمعالجة المواد العضوية] 54[
يزود االختراع جهازاً لمعالجة مواد مثل المواد المهدورة المغلفة بمواد عضوية ومواد عضوية تشمل الكتلة الحيوية،  :الملخص ] 57[

لمعالجة المواد المذكورة عند درجة ) 2(حجرة معالجة : مواد مهدورة صناعية، مواد مهدورة بلدية صلبة والكدارة، ويشتمل الجهاز على
تشتمل على حارق واحد على األقل لحرق الغاز االصطناعي الناتج عن معالجة ) 4(صطناعي، وحجرة احتراق حرارة مرتفعة إلنتاج الغاز اال

بين حجرة االحتراق المذكورة وحجرة المعالجة المذكورة لنقل غازات العادم الساخنة من حجرة ) 18(ويتم تزويد قناة . المواد المذكورة
واحدة على األقل مرتبة لعكس وتركيز ضوء الشمس لرفع درجة الحرارة ) 24(كورة، ومرآة المذ) 2(إلى حجرة المعالجة ) 4(االحتراق 

لنقل الغاز ) 62(ويتم تزويد قناة تخزين ). 66(ويشتمل الجهاز أيضاً على صهريج للغاز االصطناعي . المذكورة) 2(داخل حجرة المعالجة 
لتغذية الغاز االصطناعي من الصهريج ) 68(تغذية غاز اصطناعي المذكور، وخط ) 66(االصطناعي إلى صهريج الغاز االصطناعي 

 .المذكورة) 4(المذكور إلى حجرة االحتراق 
 

 8: عدد األشكال      26 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002794GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54658/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 26/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17236: رقم الطلب ] 21[
 04/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                2009/12/04     0921266.3            
 اوفنيل هنري بيري -2 رفعت الشلبي، -1:  المخترعون] 72[
شين ووك ساينس  او /سيرفعت الشلبي،  -1:  مالكو البراءة] 73[

، جيسي بوت افينيو، ساينس بارك نوتنغهام 1نمبر ، ليميتد
، نوتنغهامشير، ار يو 2، 7إن جي ، نوتنغهام، يونيفرستي بوليفارد

ك شين وو او /سياوفنيل هنري بيري، /  -2، المملكة المتحدة
، جيسي بوت افينيو، ساينس بارك نوتنغهام 1نمبر ، ساينس ليميتد

، نوتنغهامشير، ار يو 2، 7إن جي ، نوتنغهام، يونيفرستي بوليفارد
 المملكة المتحدة

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7 : E23G 5/027; F23G 5/16, 7/00; F24J 2/42 

 :المراجع ] 56[
- FR 2923731 A1 (UGOUN NICOLAS GILBERT  
[FR]) 22 May 2009  
- WO 2009/115784 A2 (AL CHALAB] RIFAT 
[US];PERRY OPHNElL HENRY [US] ) 24 
September 2009  
- US 4549528 A (GISSON GEORGE W [US]) 29 
October 1985 

 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 جهاز لمعالجة المواد العضوية] 54[
يزود االختراع جهازاً لمعالجة مواد مثل المواد المهدورة المغلفة بمواد عضوية ومواد عضوية تشمل الكتلة الحيوية،  :الملخص ] 57[

لمعالجة المواد المذكورة عند درجة ) 2(حجرة معالجة : مواد مهدورة صناعية، مواد مهدورة بلدية صلبة والكدارة، ويشتمل الجهاز على
تشتمل على حارق واحد على األقل لحرق الغاز االصطناعي الناتج عن معالجة ) 4(صطناعي، وحجرة احتراق حرارة مرتفعة إلنتاج الغاز اال

بين حجرة االحتراق المذكورة وحجرة المعالجة المذكورة لنقل غازات العادم الساخنة من حجرة ) 18(ويتم تزويد قناة . المواد المذكورة
واحدة على األقل مرتبة لعكس وتركيز ضوء الشمس لرفع درجة الحرارة ) 24(كورة، ومرآة المذ) 2(إلى حجرة المعالجة ) 4(االحتراق 

لنقل الغاز ) 62(ويتم تزويد قناة تخزين ). 66(ويشتمل الجهاز أيضاً على صهريج للغاز االصطناعي . المذكورة) 2(داخل حجرة المعالجة 
لتغذية الغاز االصطناعي من الصهريج ) 68(تغذية غاز اصطناعي المذكور، وخط ) 66(االصطناعي إلى صهريج الغاز االصطناعي 

 .المذكورة) 4(المذكور إلى حجرة االحتراق 
 

 8: عدد األشكال      26 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002795: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54635/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 26/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12340/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/12/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          04/12/2007 999332     
. ثوماس ال -2 بهاجيا شاندرا سوترادهار، -1:  المخترعون] 72[

كريستوس  -5 توفت،. مارك ايه -4 حداد،. معين اس -3 سزابو،
بوديواال . لينا كيه -6 باباريزوس،

 3030اينيوس يو اس ايه ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[
، ايللينويس، 60532 ،ليزلي، 650سويت ، ويرينفيلي روود

ميركية األمتحدة الواليات ال
 
 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 35/00, 37/00, 37/02,  37/08 

: المراجع ] 56[
- US 6063728 A (HINAGO HIDENORI [JP] et al.) 
16 May 2000  
- US 6036880 A (KOMADA SATORU [JP] et al.) 
14 March 2000  
- US 5973186 A (MIDORIKAWA HID EO [JP] et 
al.) 26 October 1999  
-  WO 2008/123974 A (INEOS USA LLC [US]) 16 
October 2008  
- WO 2008/103255 A (INEOS USA LLC [US]) 28 
August 2008  

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 أو أكسدة هيدروكربونات من ألكان منخفض الوزن الجزيئي/سيـد فلزية مختلطـة ألموكسـدة وطريقة لصنع حفازات من أكا] 54[
يستخدم في إنتاج  mixed oxide catalystيتعلق االختراع الراهـن بطريقـة لتحضير حفـاز مـن أكسـيد مختلـط    :الملخص ] 57[

بإجراء  isobuteneأو األيزوبيوتين  propaneمن البروبان  methacrylonitrileأو الميثاكريلونتريل  acrylonitrileاألكريلونتريل 
في طور غازي، وذلك عن طريق تسخين أو تكليس خليط من مركبات مصدرية صلبة للحصول على  ammoxidationتفاعل أموكسدة 

 .تراكيب حفازات من أكاسيد فلزية مختلطة تظهر فعالية حفزية
 

 3: شكال عدد األ     25 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002796GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54527/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20067399/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2005/12/16       05112320.6       
          ،فرانسيسكو جوهانز ماريا شراون -1:  المخترعون] 72[
ارولد مارسيل البرت  -3 ،جيراردوس بيترو المبيرتو نيزين -2

 روتير 
، في. ش ماتشابيج بيشل انترناشيونال ريسيرت: مالك البراءة] 73[

هولندا، ذي هيج، أتش أر 2596-30 كاريل فان بيلندتالن  
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/04; C10G 2/00; B01J 35/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004085055 A1 (NIPPON OIL CORP) 07 
October 2004  
- US 6262131 B1 (SYNTROLEUM CORP) 17 July 
2001 

 
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 تروبش-كتل من المحفزات لالستخدام في تفاعالت فيشر] 54[
تروبش أو مادة منتجة لمحفز وكتلة مسامية، وتكون الكتلة المسامية  –يتعلق االختراع بكتلة محفز تتضمن محفز فيشر  :الملخص ] 57[

ويتعلق %. 95 -50مم في الحجم، وتحتوي كتلة المحفز على مسامية داخلية بين  30 – 1مم، وبشكل مفضل  50 – 1المذكورة بين 
 :االختراع أيضاً بعملية تتضمن الخطوات التالية

 إدخال غاز التخليق إلى المفاعل؛ و) 1(
مرتفعة للحصول على  تالمس غاز التخليق مع محفز غير ثابت لتحويل غاز التخليق حفزياً عند درجة حرارة) 2(

) 2(الهيدروكربونات الغازية عادة والسائل عادة والصلبة بشكل اختياري عادة من غاز تخليق، حيث يتم وضع محفز الخطوة 
مم في الحجم، ويتم بتلك الطريقة  30 – 1مم في الحجم، وبشكل مفضل  50-1على مجموعة من الكتل المسامية التي تكون 

، ومسامية %60 – 5ث يكون لكتل المحفز المذكورة مسامية خارجية في موضعها في المفاعل بين تشكيل كتلة المحفز، وحي
 %. 95 -50داخل كتلة المحفز بين 

وبالتالي أقل (ويوفر استخدام كتل المحفز وفقاً لالختراع توازن وسيط مفيد حيث تكون تلك الكتل المحفزة أسهل إلى حد كبير 
فاعل المالط، ولكنها تظل قادرة على الحمل بواسطة المالط، وبالتالي تكون متحركة أيضاً في فصلها عن منتجات م) تكلفة

 .داخل وعاء المفاعل لتلتمس أكثر إنتقال حفزي وإنتقال حراري إنتظاماً ولكن دون أن يتم تثبيتها
 

      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002796GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54527/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20067399/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي            2005/12/16       05112320.6       
          ،فرانسيسكو جوهانز ماريا شراون -1:  المخترعون] 72[
ارولد مارسيل البرت  -3 ،جيراردوس بيترو المبيرتو نيزين -2

 روتير 
، في. ش ماتشابيج بيشل انترناشيونال ريسيرت: مالك البراءة] 73[

هولندا، ذي هيج، أتش أر 2596-30 كاريل فان بيلندتالن  
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/04; C10G 2/00; B01J 35/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004085055 A1 (NIPPON OIL CORP) 07 
October 2004  
- US 6262131 B1 (SYNTROLEUM CORP) 17 July 
2001 

 
 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 تروبش-كتل من المحفزات لالستخدام في تفاعالت فيشر] 54[
تروبش أو مادة منتجة لمحفز وكتلة مسامية، وتكون الكتلة المسامية  –يتعلق االختراع بكتلة محفز تتضمن محفز فيشر  :الملخص ] 57[

ويتعلق %. 95 -50مم في الحجم، وتحتوي كتلة المحفز على مسامية داخلية بين  30 – 1مم، وبشكل مفضل  50 – 1المذكورة بين 
 :االختراع أيضاً بعملية تتضمن الخطوات التالية

 إدخال غاز التخليق إلى المفاعل؛ و) 1(
مرتفعة للحصول على  تالمس غاز التخليق مع محفز غير ثابت لتحويل غاز التخليق حفزياً عند درجة حرارة) 2(

) 2(الهيدروكربونات الغازية عادة والسائل عادة والصلبة بشكل اختياري عادة من غاز تخليق، حيث يتم وضع محفز الخطوة 
مم في الحجم، ويتم بتلك الطريقة  30 – 1مم في الحجم، وبشكل مفضل  50-1على مجموعة من الكتل المسامية التي تكون 

، ومسامية %60 – 5ث يكون لكتل المحفز المذكورة مسامية خارجية في موضعها في المفاعل بين تشكيل كتلة المحفز، وحي
 %. 95 -50داخل كتلة المحفز بين 

وبالتالي أقل (ويوفر استخدام كتل المحفز وفقاً لالختراع توازن وسيط مفيد حيث تكون تلك الكتل المحفزة أسهل إلى حد كبير 
فاعل المالط، ولكنها تظل قادرة على الحمل بواسطة المالط، وبالتالي تكون متحركة أيضاً في فصلها عن منتجات م) تكلفة

 .داخل وعاء المفاعل لتلتمس أكثر إنتقال حفزي وإنتقال حراري إنتظاماً ولكن دون أن يتم تثبيتها
 

      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002797: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54544/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2523/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/02/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         04/30/2002 0205016.9     
 اندرو رتشارد لوسي :   المخترع] 72[
 1بريتانيك هاوس  ،بي بي كيميكالز ليمتد:   مالك البراءة] 73[

  بي ايه،  لندن، بريطانيا7ام   2فنسبري سيركس، إي سي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 5/327; C07C 5/333; C07C 7/11 

 :المراجع ] 56[
- US 6143921 A (KARIM KHALID et al.) 07 
November 2000  
- US 6040474 A (WATSON DERRICK JOHN et  
al.) 21 March 2000 
- EP 0 985 656 A (BP CHEM INT LTD) 15 March 
2000  
- WO 0037399 A (GRIFFITHS DAVID 
CHARLES ;B? CHEM INT LTD (GB); BURNS 
ANDREW LINDSA) 29 June 2000 
- WO 0190043 A (ZEYSS SABINE ;AVENTIS 
RES & TECH GMBH &CO (DE); 
DINGERDISSEN UWE) 29 November 2001 
- WO 0190042 A (ZEYSS SABINE ;AVENTIS 
RES & TECH GMBH &CO (DE); 
DINGERDISSEN UWE) 29 November 2001 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 عملية لفصل األلكين] 54[
النتاج االلكين المناظر وحمض كربوكسيلي وتتضمن الطريقة على على فصل االلكين من   C2-4طريقة الكسدة الكان    :الملخص ] 57[

 .لكيم من محلول الملح الفلزيااللكان واالكسجين بواسطة االمتصاص في محلول ملح فلزي واستخالص التيار الغني باال ,خليط االلكين
النتاج االلكين المناظر   C2-4وتتضكمن تلك الطرق على اكسدة االلكان  ,طرق متكاملة النتاج كربوكسيال لكيل وكربوكسيالت الكينيل

الص تيار واستخ ,االلكان واالكسجين بواسطة االلمتصاص في محلول ملح فلزي ,فصل االلكين من خليط االلكين ,والحمض الكربوكسيلي
 .غني بااللكين من محلول الملح الفلزي ليستخدم في انتاج كربوكسيالت االلكيل او كربوكسيالت االلكينيل

 
      44 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بعد دفع رسوم التظلم المقررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات :  مالحظة
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 براءة اختراع ]12[
 0002798GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014      30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54611/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20043923/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/10/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الدولي                2003/10/22    2003/000653      
 فرانسيسكو فيرايولو :  المخترع] 72[
فيا اجريستي  ،.ايه. بي. اوفيسين ماكافري اس:  مالك البراءة] 73[
 إيطاليا، بولونيا، 40123، 6
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E01F 7/04 

 :المراجع ] 56[
- US 6279858 B1 (EICHER BERNHARD) 28 
August 2001  
- US 6131873 A (BLAZON FRED R et al.) 17 
October 2000  
- US 5524875 A (THOMMEN JR ROBERT A) 11 
June 1996 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 شبكة سلكية وقائية وهيكل وقائي ُمنشأ باستخدام الشبكة واستخدام الشبكة السلكية الوقائية في إنشاء هيكل وقائي] 54[
، موضوعة جنباً إلى جنب (12)يتعلق االختراع بشبكة سلكية وقائية تتضمن مجموعة مرتبة من األسالك الطولية  :الملخص ] 57[

  ويتم أيضاً تشابك كل واحد أو أكثر من الكبالت المعدنية الطولية  .مناظر ومجاور واحد على األقل  (12)ويتشابك كل منها مع سلك طولي 
، (16)أو كبالت معدنية /واحد أو أكثر و  (34)ويمكن أيضاً توفير سلك عرضي .مجاور واحد على األقل  (12)مع سلك طولي   (14)

لألسالك  (20) الخارجية المحددة بواسطة األجزاء (22) ومناطق التشابك  (12) موضوعة في االتجاه العرضي بالنسبة لألسالك الطولية 
 (16)أو الكبالت المعدنية /و  (34)التي يتم ثنيها حول بعضها البعض، ويتم تشابك أو تضفير األسالك العرضية  (12) الطولية المجاورة 

 .)12( مع واحد أو أكثر من األسالك الطولية
 

 9: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002798GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014      30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54611/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20043923/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/10/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الدولي                2003/10/22    2003/000653      
 فرانسيسكو فيرايولو :  المخترع] 72[
فيا اجريستي  ،.ايه. بي. اوفيسين ماكافري اس:  مالك البراءة] 73[
 إيطاليا، بولونيا، 40123، 6
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E01F 7/04 

 :المراجع ] 56[
- US 6279858 B1 (EICHER BERNHARD) 28 
August 2001  
- US 6131873 A (BLAZON FRED R et al.) 17 
October 2000  
- US 5524875 A (THOMMEN JR ROBERT A) 11 
June 1996 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 شبكة سلكية وقائية وهيكل وقائي ُمنشأ باستخدام الشبكة واستخدام الشبكة السلكية الوقائية في إنشاء هيكل وقائي] 54[
، موضوعة جنباً إلى جنب (12)يتعلق االختراع بشبكة سلكية وقائية تتضمن مجموعة مرتبة من األسالك الطولية  :الملخص ] 57[

  ويتم أيضاً تشابك كل واحد أو أكثر من الكبالت المعدنية الطولية  .مناظر ومجاور واحد على األقل  (12)ويتشابك كل منها مع سلك طولي 
، (16)أو كبالت معدنية /واحد أو أكثر و  (34)ويمكن أيضاً توفير سلك عرضي .مجاور واحد على األقل  (12)مع سلك طولي   (14)

لألسالك  (20) الخارجية المحددة بواسطة األجزاء (22) ومناطق التشابك  (12) موضوعة في االتجاه العرضي بالنسبة لألسالك الطولية 
 (16)أو الكبالت المعدنية /و  (34)التي يتم ثنيها حول بعضها البعض، ويتم تشابك أو تضفير األسالك العرضية  (12) الطولية المجاورة 

 .)12( مع واحد أو أكثر من األسالك الطولية
 

 9: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002799GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54518/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7560/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2006/08/10       11/463.757          
لورنس ويليام  -2 ،ستيرلنج تيريل ميلر -1:  المخترعون] 72[

 اندريا خوليو بوزانو -3 ،ميلر
إيست الغونكيون  25، يو او بي   ال ال سي:  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 5017-60017، إلينوي، ديس بالنيز، رود
 ميركيةاأل
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 1/00, 2/00   

 :المراجع ] 56[
- US 2005/0124638 A1 (KUECHLER et al.) 09 
June 2005 

 
 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 )مشبعة باألكسجين(مخلوطات من الميثانول والماء تستخدم في إنتاج أوليفين عبر تحويل مادة ُمؤكسَجة ] 54[
يتعلق االختراع بتقديم ترتيبات ومخططات معالجة إلنتاج األوليفينات الخفيفة من خام تغذية يحتوي على مادة مشبعة    :الملخص ] 57[

والماء، حيث يتم استخالص المواد المشبعة باألكسجين إلجراء المزيد من المعالجة عليها باألكسجين وباستخدام مخاليط من الميثانول 
 .لتكوين المزيد من األوليفينات الخفيفة

 
 5: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002800GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54616/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10717/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    أمريكا             2007/05/04                  60/916,078
 كندا                      2008/01/11       2008/000051

 دارين دوهفير:  المخترع] 72[
  815سي ، . ان . تيراسبان نيتوركس اي:  مالك البراءة] 73[

 2زد  6 في ،بريتيش كولومبيا، رنكوففا، 506نيو سويت يهورنبي اف
 كندا، 6إي 

 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G02B 6/50 

 :المراجع ] 56[
- US 6807355 B2 (TERASPAN NETWORKS INC) 
19 October 2004  
- CN 2423586 Y (ZHEN, QING et al.) 14 March 
2001  
- CN 101688961 A (TERASPAN NETWORKS 
INC) 31 March 2010  
- US 2003/0123824 A1 (TATARKA DANIEL et 
al.) 03 July 2003  
- US 6965302 B2 (CURRENT TECHNOLOGIES 
LLC) 15 November 2005  

 مريم الزايد: الفاحص 
 تركيب شبكة ألياف ضوئية] 54[
بنظام شبكة ألياف ضوئية لتركيب متعدد المراحل لمجموعة متعددة من مواضع المستخدم الحالية يتعلق االختراع   :الملخص ] 57[

والمستقبلية يحتوي على نقطة تجميع، وخط رئيسي مع مجموعة من كبالت األلياف الضوئية موجهة من نقطة التجميع وموضع وصلة 
توي الخط الرئيسي على كبل مظلم واحد على األقل له طرف حر يمكن يح .متفرعة واحد على األقل الستعمال مستخدم الكبل في المستقبل

ويحتوي الخط الرئيسي على أنبوب رئيسي له جدران مقابلة تحدد حيزاً داخلياً بين الجدران الجانبية  .نزعه من موضع الوصلة المتفرعة
األنبوب عند مرحلة تالية لتركيب خط رئيسي لتشكيل يتم تشكيل األنبوب للسماح بسحب طول معين من الكبل المظلم من  .لتبييت الكبالت

 .للكبل المظلم المخزن داخل األنبوب طول كاف للوصول إلى موضع المستخدم المستقبلي .فرع يتجه لموضع المستخدم المستقبلي
 

 12: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002800GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54616/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10717/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    أمريكا             2007/05/04                  60/916,078
 كندا                      2008/01/11       2008/000051

 دارين دوهفير:  المخترع] 72[
  815سي ، . ان . تيراسبان نيتوركس اي:  مالك البراءة] 73[

 2زد  6 في ،بريتيش كولومبيا، رنكوففا، 506نيو سويت يهورنبي اف
 كندا، 6إي 

 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G02B 6/50 

 :المراجع ] 56[
- US 6807355 B2 (TERASPAN NETWORKS INC) 
19 October 2004  
- CN 2423586 Y (ZHEN, QING et al.) 14 March 
2001  
- CN 101688961 A (TERASPAN NETWORKS 
INC) 31 March 2010  
- US 2003/0123824 A1 (TATARKA DANIEL et 
al.) 03 July 2003  
- US 6965302 B2 (CURRENT TECHNOLOGIES 
LLC) 15 November 2005  

 مريم الزايد: الفاحص 
 تركيب شبكة ألياف ضوئية] 54[
بنظام شبكة ألياف ضوئية لتركيب متعدد المراحل لمجموعة متعددة من مواضع المستخدم الحالية يتعلق االختراع   :الملخص ] 57[

والمستقبلية يحتوي على نقطة تجميع، وخط رئيسي مع مجموعة من كبالت األلياف الضوئية موجهة من نقطة التجميع وموضع وصلة 
توي الخط الرئيسي على كبل مظلم واحد على األقل له طرف حر يمكن يح .متفرعة واحد على األقل الستعمال مستخدم الكبل في المستقبل

ويحتوي الخط الرئيسي على أنبوب رئيسي له جدران مقابلة تحدد حيزاً داخلياً بين الجدران الجانبية  .نزعه من موضع الوصلة المتفرعة
األنبوب عند مرحلة تالية لتركيب خط رئيسي لتشكيل يتم تشكيل األنبوب للسماح بسحب طول معين من الكبل المظلم من  .لتبييت الكبالت

 .للكبل المظلم المخزن داخل األنبوب طول كاف للوصول إلى موضع المستخدم المستقبلي .فرع يتجه لموضع المستخدم المستقبلي
 

 12: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر

 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 0002801GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54609/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/01/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11838/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           2007/10/02     07253896.0         
روني بيتر  -2 تريفور جون هيسكيث، -1:  المخترعون] 72[

 ايان االن بيتي ريد -3 ليندستيدت،
،  1يوتينز افنيو دي انيوس يوروب ايه جي، :  مالك البراءة] 73[

 سويسرا، فاود، رولي، 1180-سي اتش
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 3/02, 5/04, 5/00; C07C 5/32; B01J 
8/02, 8/24; C10G11/18 

 :المراجع ] 56[
- US 6736960 B1 (CHEN YE-MON [US] et al.) 18 
May 2004  
- EP 0239171 A2 (SHELL INT RESEARCH [NL]) 
30 September 1987  
- US 4769506 A(KOSTERS PETER H [NL]) 06 
September 1988  
- GB 1407281 A(BASF AG) 24 September 1975  
- US 4795547 A (BARNES PETER H [NL]) 03 
January 1989 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 للغازاتجهاز خلط ] 54[
 :بجهاز خلط لخلط غاز أول مع غاز ثاٍن، حيث يشتمل جهاز الخلط علييتعلق اإلختراع الحالي    :الملخص ] 57[
i (ة أنبوب أول خطي لإلمداد بالغاز األول، ويشتمل األنبوب األول المذكور علي مدخل للغاز األول عند النهاية العلوية واستدقاق لتشكيل فوه

عند مخرج الغاز األول وتوفير فرق في الضغط في  2مم 10ة، والفوهة المذكورة مزودة بفتحة تقل مساحتها الداخلية عن عند النهاية السفلي
 اإلمداد بالغاز األول خالل األنبوب األول المذكور، و

ii (األنبوب الثاني المذكور علي مدخل للغاز الثاني عند النهاية العلوية، جزء أول يُشّكل  أنبوب ثان خطي لإلمداد بالغاز الثاني، ويشتمل
مم وتصل مساحة  50إلي  5فراغ حلقي حول السطح الخارجي للجزء العلوي من األنبوب األول للفوهة، حيث يصل طول الفراغ الحلقي من 

ي تعمل علي توفير فرق في الضغط عند اإلمداد بالغاز الثاني خالل مرات من مساحة فتحة الفوهة والت 10إلي  2المقطع العرضي من 
 .األنبوب الثاني المذكور، وجزء ثاٍن يُشّكل غالف حول فوهة األنبوب األول ويُشّكل مساحة مقطع عرضي ممتدة مقارنة بالفراغ الحلقي

 :و حيث أن
إلي  1:2ضغط والناتجة عن اإلمداد بالغازات األولي والثانية من تعد أبعاد الفوهة والفراغ الحلقي بحيث تتراوح نسبة اإلنخفاض في ال ) أ

2:1 ، 
  مقارنة بالمحور الطولي لألنبوب األول، و 12ْتكون زاوية الطرف المستدق الخارجي للفوهة أقل من  ) ب
مقارنة بالمحور  ◌ْ  12يحدث أي تغير في قطر األنبوب الثاني في الجزء الثاني عن طريق منحني أو جزء مستدق بزاوية أقل من ) ج ) ت

 .الطولي لألنبوب الثاني
 

 5: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002802GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54685/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066376/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2005/06/07       60/688.208           
. ويليام اتش -2 ،راندال كليتون ياتيس -1:  المخترعون] 72[

جون  -5 ،ثوماس زيمانسكي -4 ،ريموس. دونالد جيه -3 ،جيرديس
 لوكميـيـر . آر
، .اند بالستيكس، انك ن سيراميكسجوبا-سانت:  مالك البراءة] 73[
، 0138-01615 ماساتشوستس، وريستير، نيو بوند ستريت 1
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 21/04, 21/12, 35/10, 37/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/162984 A1 (LOCKEMEYER JOHN 
ROBERT et al.) 28 August 2003  
- WO 2004/039497 A2 (SHELL OIL CO [US];        
RUBINSTEIN LEONID ISAAKOVICH [US]) 13 
May 2004 
- EP 0496470 A1 (SHELL INT RESEARCH [NL]) 
29 July 1992  
- US 4994589 A (NOTERMANN THOMAS M 
[US]) 19 February 1991   
- US 4908343 A (BHASIN MADAN M [US]) 13 
March 1990 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 .مادة ناقلة للحفاز وعملية لتحضيرها] 54[
أو مادة /و non-platelet alumina تشـتمل على ألومينا غير صفيحيـة carrierيتعلـق االختراع الراهن بمادة ناقلة   :الملخص ] 57[

 total poreغم، حجم مسام كلي /2م 1ال تقل عن  surface areaحيث يكون للمادة الناقلة مساحة سطحية  ،bond materialرابطة 
volume  وتوزيع مقاسات مسامpore size distribution  على األقل من حجم المسام الكلي محصوراً في مسام % 80بحيث يكون

على األقل من حجم المسام المحصورة في المسام التي تتراوح % 80الـ  وبحيث تكون نسبة ميكرومتر، 10إلى  0.1تتراوح أقطارها من 
ميكرومتر، وبعملية لتحضير مادة ناقلة، تشمل  10إلى  0.3ميكرومتر محصورة في مسام تتراوح أقطارها من  10إلى  0.1أقطارها من 

 :تكوين خليط يشتمل على
 وزناً لها متوسط مقاس جسيمات% 95إلى  50بنسبة تتراوح من  first particulate α-alumina ألومينا دقائقية أولى-ألفا) أ

median particle size )d50 ( ميكرومتر؛ 100إلى  5يتراوح من 
 وزناً لها متوسـط مقاس جسـيمات% 50إلى  5بنسبة تتراوح من  second particulate α-alumina ألومينا دقائقية ثانية-ألفا) ب

median particle size )d50(  يقل عن متوسط مقاس جسيمات)d50( ألومينا الدقائقيـة األولى-مـادة ألفـا first particulate α-
alumina  ميكرومتر؛ و 10إلى  1ويتراوح من 

حيث تكون النسبة المئوية الوزنية  ؛alkaline earth metal silicate bond materialمادة رابطة من سليكات فلز ترابي قلوي ) جـ
 .Carrier المادة الناقلة في الخليط؛ وإحراق الخليط لتكوين -aluminaألومينا -الوزن الكلي أللفا على أساس

 
      60 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002802GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54685/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066376/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا             2005/06/07       60/688.208           
. ويليام اتش -2 ،راندال كليتون ياتيس -1:  المخترعون] 72[

جون  -5 ،ثوماس زيمانسكي -4 ،ريموس. دونالد جيه -3 ،جيرديس
 لوكميـيـر . آر
، .اند بالستيكس، انك ن سيراميكسجوبا-سانت:  مالك البراءة] 73[
، 0138-01615 ماساتشوستس، وريستير، نيو بوند ستريت 1
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 21/04, 21/12, 35/10, 37/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/162984 A1 (LOCKEMEYER JOHN 
ROBERT et al.) 28 August 2003  
- WO 2004/039497 A2 (SHELL OIL CO [US];        
RUBINSTEIN LEONID ISAAKOVICH [US]) 13 
May 2004 
- EP 0496470 A1 (SHELL INT RESEARCH [NL]) 
29 July 1992  
- US 4994589 A (NOTERMANN THOMAS M 
[US]) 19 February 1991   
- US 4908343 A (BHASIN MADAN M [US]) 13 
March 1990 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 .مادة ناقلة للحفاز وعملية لتحضيرها] 54[
أو مادة /و non-platelet alumina تشـتمل على ألومينا غير صفيحيـة carrierيتعلـق االختراع الراهن بمادة ناقلة   :الملخص ] 57[

 total poreغم، حجم مسام كلي /2م 1ال تقل عن  surface areaحيث يكون للمادة الناقلة مساحة سطحية  ،bond materialرابطة 
volume  وتوزيع مقاسات مسامpore size distribution  على األقل من حجم المسام الكلي محصوراً في مسام % 80بحيث يكون

على األقل من حجم المسام المحصورة في المسام التي تتراوح % 80الـ  وبحيث تكون نسبة ميكرومتر، 10إلى  0.1تتراوح أقطارها من 
ميكرومتر، وبعملية لتحضير مادة ناقلة، تشمل  10إلى  0.3ميكرومتر محصورة في مسام تتراوح أقطارها من  10إلى  0.1أقطارها من 

 :تكوين خليط يشتمل على
 وزناً لها متوسط مقاس جسيمات% 95إلى  50بنسبة تتراوح من  first particulate α-alumina ألومينا دقائقية أولى-ألفا) أ

median particle size )d50 ( ميكرومتر؛ 100إلى  5يتراوح من 
 وزناً لها متوسـط مقاس جسـيمات% 50إلى  5بنسبة تتراوح من  second particulate α-alumina ألومينا دقائقية ثانية-ألفا) ب

median particle size )d50(  يقل عن متوسط مقاس جسيمات)d50( ألومينا الدقائقيـة األولى-مـادة ألفـا first particulate α-
alumina  ميكرومتر؛ و 10إلى  1ويتراوح من 

حيث تكون النسبة المئوية الوزنية  ؛alkaline earth metal silicate bond materialمادة رابطة من سليكات فلز ترابي قلوي ) جـ
 .Carrier المادة الناقلة في الخليط؛ وإحراق الخليط لتكوين -aluminaألومينا -الوزن الكلي أللفا على أساس

 
      60 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002803: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54641/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 03/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13547/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا         23/50/2008 102008026507.1
 شميد طاغس:   المخترع] 72[
، 373شارع المرقاب،  373شميد،  طاغس:   مالك البراءة] 73[

 االمارات العربية المتحدةالشارقة، 
 
 
 
 
 
 
 
 حسن عيسى المال: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:H02G 5/00, 5/10; H02B 1/20 

 :المراجع ] 56[
- US 4 733329 A (BARNER et al.) 22. March 1988  
- EP 1 544 972 A 1 (ABB SERVICE SRL) 22. June 
2005  
- SU 491178 A1 ((VNII-R) 
VNIIPROEKTELEKTROMO) 05. November 
1975  
- US 4733329 A (BARNER et al.) 22 March 1988  
- EP 1544972 A 1 (ABB SERVICE SRL) 22. June 
2005  
- SU 491178 A1 ((VNII-R) 
VNIIPROEKTELEKTROMO) 05. November 
1975  

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام توزيع كهربي عمومي مقفل لتوزيع جهد كهربي فولطية منخفضة] 54[
مزود بموزعات كهربائية طورية تمتد طولياً وموصالت " فاز" 3نظام توزيع كهربي عمومي لتوزيع فولطية منخفضة    :الملخص ] 57[

وإلختزال مساحة المقطع العرضي أو لزيادة القدرة . عمومية الطورية المناظرةفرعية تمتد عرضياً يوصل بها واحد فقط من الموزعات ال
ة الكهربائية تقع موزعات األطوار فى كيفية بحيث تتواجد فى قاعدة الوسائل النمطية المقننة العازلة، ذلك أن كل موزع طوري يتسني له قنا

 .الداخلي للقاعدةتبريد مناظرة تنشأ بين الجانب القاعي للموزع الطوري والجانب 
 

 5: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002804GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54691/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11592/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/09/07        11/899,679        
 منصور بن محمد بن عثمان أباحسين:  المخترع] 72[
منصور بن محمد بن عثمان أباحسين، الدمام، :  مالك البراءة] 73[

 ، الرياض، السعودية11421
 شايع إبراهيم الشايع : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 1/18 

 :المراجع ] 56[
- CN 1101009 A (JILIN PROVINCE CULTURE 
DEVELOPMENTGENERAL CORPORTION) 05 
April 1995  
- US 4334886 A(TANI K. et al.)15 June 1982  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 البلورة الشعرية للمحلول الملحي] 54[
االختراع الحالي يختص بطريقة بلورة الملح من المحلول الملحي فوق الجزء العلوي من أي سطح أرض خالل بلورة    :الملخص  ]57[

قطيرة محلول ملحي محمولة في الهواء، عمق رطوبة محكم، تأثير شعري و طاقة مجددة محسنة لنمو طبقة من الملح والذي يمكن أن 
در تحت سطح األرض جوفي، يرش في الهواء المحيط فوق سطح صلب ، و عندما ال يتم تبخير الماء المحلول الملحي يضخ من مص .يجمع

الماء يبخر أثناء وجود المحلول الملحي المنثور في الهواء أو فوق  .بنحو تام، فإنه يسمح بالتسرب خالل السطح لتشبع النطاق الشعري
ر مكون الماء عن طريق الحرارة المحصلة المكتسبة من البيئة المنتجة لبلورة السطح حيث أن التأثير الشعري يحضره للسطح ألجل تبخي

يتم تحسين بخر المحلول الملحي المنثور عن طريق حجم قطيرة أصغر، زمن بقاء أصغر نتيجة الرتفاع النثر ومكائن الريح لتقليل  .الملح
ونة بتلك الطريقة إضافيا تنمو عن طريق التأثير الشعري للتربة والملح الطبقة الملحية المتك .الرطوبة وزيادة المدخالت الحرارية الطبيعية

كما يتم تضمين التجهيزات لجعل الطريقة مثالية خالل قياس ومعايرة التبخير  .المبلور لعمق مناسب ألجل الحصاد الميكانيكي التقليدي
 .ح المبلورأو المل /ومحتوى الرطوبة في الحد السفلي من النطاق الشعري في التربة و 

 
 4: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002804GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54691/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11592/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/09/07        11/899,679        
 منصور بن محمد بن عثمان أباحسين:  المخترع] 72[
منصور بن محمد بن عثمان أباحسين، الدمام، :  مالك البراءة] 73[

 ، الرياض، السعودية11421
 شايع إبراهيم الشايع : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 1/18 

 :المراجع ] 56[
- CN 1101009 A (JILIN PROVINCE CULTURE 
DEVELOPMENTGENERAL CORPORTION) 05 
April 1995  
- US 4334886 A(TANI K. et al.)15 June 1982  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 البلورة الشعرية للمحلول الملحي] 54[
االختراع الحالي يختص بطريقة بلورة الملح من المحلول الملحي فوق الجزء العلوي من أي سطح أرض خالل بلورة    :الملخص  ]57[

قطيرة محلول ملحي محمولة في الهواء، عمق رطوبة محكم، تأثير شعري و طاقة مجددة محسنة لنمو طبقة من الملح والذي يمكن أن 
در تحت سطح األرض جوفي، يرش في الهواء المحيط فوق سطح صلب ، و عندما ال يتم تبخير الماء المحلول الملحي يضخ من مص .يجمع

الماء يبخر أثناء وجود المحلول الملحي المنثور في الهواء أو فوق  .بنحو تام، فإنه يسمح بالتسرب خالل السطح لتشبع النطاق الشعري
ر مكون الماء عن طريق الحرارة المحصلة المكتسبة من البيئة المنتجة لبلورة السطح حيث أن التأثير الشعري يحضره للسطح ألجل تبخي

يتم تحسين بخر المحلول الملحي المنثور عن طريق حجم قطيرة أصغر، زمن بقاء أصغر نتيجة الرتفاع النثر ومكائن الريح لتقليل  .الملح
ونة بتلك الطريقة إضافيا تنمو عن طريق التأثير الشعري للتربة والملح الطبقة الملحية المتك .الرطوبة وزيادة المدخالت الحرارية الطبيعية

كما يتم تضمين التجهيزات لجعل الطريقة مثالية خالل قياس ومعايرة التبخير  .المبلور لعمق مناسب ألجل الحصاد الميكانيكي التقليدي
 .ح المبلورأو المل /ومحتوى الرطوبة في الحد السفلي من النطاق الشعري في التربة و 

 
 4: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002805GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54690/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13238/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2008/04/10        8154303.5           
 أمريكا                  2008/06/04           61/058743 
       ، جونتر، أوتر  -2 ،كريستيان، بيتنر   -1:  المخترعون] 72[
، هاونيرت  -5 ،ماركوس،جوزمان  -4 ،أولريخ، شتاينبرنير  -3

  جينز ، رودولف -7 ،رانير، باب  -6 ،أندريا
، آكـتـنجسلشافت اس اي بي أيه اس اف : مالك البراءة] 73[

 ، لـودويجشافين، ألمانيا67056
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/584; B01F 17/02, 17/42 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/177958 A1 (SHPAKOFF PAUL 
GREGORY [US] et al.) 16 September 2004  
- US 5849960 A (SINGLETON DAVID M[US] et 
al.) 15 December 1998  
- EP 0003183 A (EXXON PRODUCTION 
RESEARCH CO [US]; GALE WALTER 
WILSON [US]; PUERTO MAU) 25 July 1979  

 
 اصر البوصافييحي ن: الفاحص 

 العوامل المخفضة للتوتر السطحي الجديدة  إلستخالص الزيت المعدني الثالثي على أساس الكحوالت المتفرعة] 54[
 -C17H35تمثل شق الكيل  R1حيث  R1-X يتعلق االختراع بالعوامل المخفضة للتوتر السطحي ذات الصيغة العامة :الملخص ] 57[

كما يتعلق االختراع بالمخاليط التي . 3.7إلى  2.8 تكون من R1تمثل مجموعة محبة للماء ومتوسط درجة التفرع للشق  Xاليفاتي و 
تتضمن تلك العوامل المخفضة للتوتر السطحي وإستخدام تلك العوامل المخفضة للتوتر السطحي ومخاليطها إلستخالص الزيت المعدني 

 .الثالثي
 

 4: عدد االشكال     29 :الحماية  عدد عناصر
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COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002806: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014    30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54676/14: الموافقة على منح البراءة رقم قرار 
 

 04/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9647/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا         13/12/2006 200610058634.4
       فريدهيلم ستيفنز، -2 هيربرت ستوتز، -1:  المخترعون] 72[
رينر برنز  -5 فريتز بوهل، -4 كالوس بسكب، -3
 51368، باير متيريال صينس أيه جي:   مالك البراءة] 73[

، ألمانيا ليفركوزن
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 263/10, 265/00 

 :المراجع ] 56[
- US2005070734A1 (BASF 
AKTIENGESELLSCHAFT) 31 March 2005 
- EP1403248A1 (BAYER 
AKTIENGESELLSCHAFT) 31 March 2004 

 
 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 طريقة لتحضير آيزوسينات في الطور الغازي] 54[
ات بتفاعل أمينات أولية مع كلوريد الكربونيل في الطور الغازي ، وينتهي التفاعل بتوجيه خليط التفاعل نتج األيزوسيان   ُ:الملخص ] 57[

من غرفة التفاعل عن طريق ممر تبريد تُحقن فيه السوائل حيث يحدث التبريد بداخله في مرحلة واحدة في منطقتي تبريد أو أكثر متصلة 
 .بالتسلسل

 
      11 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002806: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014    30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54676/14: الموافقة على منح البراءة رقم قرار 
 

 04/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9647/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا         13/12/2006 200610058634.4
       فريدهيلم ستيفنز، -2 هيربرت ستوتز، -1:  المخترعون] 72[
رينر برنز  -5 فريتز بوهل، -4 كالوس بسكب، -3
 51368، باير متيريال صينس أيه جي:   مالك البراءة] 73[

، ألمانيا ليفركوزن
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 263/10, 265/00 

 :المراجع ] 56[
- US2005070734A1 (BASF 
AKTIENGESELLSCHAFT) 31 March 2005 
- EP1403248A1 (BAYER 
AKTIENGESELLSCHAFT) 31 March 2004 

 
 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 طريقة لتحضير آيزوسينات في الطور الغازي] 54[
ات بتفاعل أمينات أولية مع كلوريد الكربونيل في الطور الغازي ، وينتهي التفاعل بتوجيه خليط التفاعل نتج األيزوسيان   ُ:الملخص ] 57[

من غرفة التفاعل عن طريق ممر تبريد تُحقن فيه السوائل حيث يحدث التبريد بداخله في مرحلة واحدة في منطقتي تبريد أو أكثر متصلة 
 .بالتسلسل

 
      11 :الحماية  عدد عناصر
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براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002807GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54687/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 04/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13772/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                     2008/06/27       803692        
 دارمونسيي دنيس -2 أوجّي فريدريك، -1:  المخترعون] 72[
 92852أفينيو دو بوا بريو،  4و1، آي أف بي:  مالك البراءة] 73[

 فرنسا، سيدكسروي مالميزون، 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 15/18; B01J 8/04; G01N 30/60 

 :المراجع ] 56[
- US 6471861 B1 (BURGARD JEFFREY E [US] et 
al.) 29 October 2002  
- US 5846411 A (HARTER ISABELLE [FR] et al.) 
8 December 1998  
- FR 2740054 A (INST FRACAIS DU PETROLE 
[FR]) 25 April 1997 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام تجميع وتوزيع مائع جديد في عمود متعدد المراحل يشمل كسارة دفق] 54[
، (multistage column)في عمود متعدد المراحل  (fluid distributor) يتعلق االختراع الحالي بأداة توزيع مائع : الملخص ] 57[

بأداة توزيع من االختراع الحالي، تشتمل أداة التوزيع المذكورة  Pa ، تزود كل لوحة Paإلى عدد محدد من األلواح   Pتقسم كل صفيحة 
 :على

  حاجز التجميع  (outlet opening) موجودة جوهرياً في محور فتحة مخرج  (solid jet breaker) كسارة دفق مواد صلبة ) أ(
(collecting baffle)  الخاص باللوحة Pa؛ 

 الدفقلما بعد كسارة  (laterally) تمتد جانبياً  (intermediate perforated plate) صفيحة مثقبة متوسطة  )ب( 
 (jet  breaker)؛40٪ إلى 10 مع درجة فتح في المدى بين٪ 

 .٪20إلى  ٪5 ، ومع درجة فتح في المدى بين Paتمتد على مجمل الصفيحة   (distributor plate)صفيحة توزيع ) جـ(
 

 3: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002808: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54677/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 04/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9555/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

ألمانيا           13/12/2006 102006058633.6
 -3 فريدهيلم ستيفنز، -2 هيربرت ستوتز، -1:  المخترعون] 72[

رينر برنز  -5 كالوس بسكب ، -4 فريتز بوهل،
 51368باير متيريال صينس أيه جي، :   مالك البراءة] 73[

 ألمانيا ليفركوزن،
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 263/10, 265/14; 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/014936 A (BASF AG [DE]; 
WOELFERT ANDREAS [DE]; KNOESCHE 
CARSTEN [DE]; HEILIG MAN) 08 February 
2007   
- WO 2007/028715 A (BASF AG [DE]; 
WOELFERT ANDREAS [DE]) 15 March 2007  
- US 5 391 683 A (JOULAK FAOUZI [FR] et al.) 
21 February 1995  

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 طريقة لتحضير آيزوسينات في الطور الغازي] 54[
والمراقبة بين اآلبار   .يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة مراقبة لخزان هيدروكربوني للسحب بثالثة أبعاد حجمية   :الملخص ] 57[

وبخالف الطريقة العادية رباعية األبعاد أو  .وتتم بمسح ممرات المائع الهيدروكربوني في الخزان المنتج أمر أساسي لإلدارة األمثل للخزان
أنظمة التصوير الزلزالي العاكسة لمرور الزمن التي تستخدم مصدر زلزالي نشط مسيطر عليه وسجالت انعكسا للطاقة الزلزالية عند 

ويتم رصد  .الدقيقة أو الزالزل المصغرة المتولدة في طبقات الخزان الناتجة عن حركة المائع يستخدم النظام والطريقة الذبذبات  .مستقبالت
 .هذه الزالزل المصغرة عندما تتحرك الموائع في الخزان

 
      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002808: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54677/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 04/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9555/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/11/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

ألمانيا           13/12/2006 102006058633.6
 -3 فريدهيلم ستيفنز، -2 هيربرت ستوتز، -1:  المخترعون] 72[

رينر برنز  -5 كالوس بسكب ، -4 فريتز بوهل،
 51368باير متيريال صينس أيه جي، :   مالك البراءة] 73[

 ألمانيا ليفركوزن،
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 263/10, 265/14; 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/014936 A (BASF AG [DE]; 
WOELFERT ANDREAS [DE]; KNOESCHE 
CARSTEN [DE]; HEILIG MAN) 08 February 
2007   
- WO 2007/028715 A (BASF AG [DE]; 
WOELFERT ANDREAS [DE]) 15 March 2007  
- US 5 391 683 A (JOULAK FAOUZI [FR] et al.) 
21 February 1995  

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 طريقة لتحضير آيزوسينات في الطور الغازي] 54[
والمراقبة بين اآلبار   .يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة مراقبة لخزان هيدروكربوني للسحب بثالثة أبعاد حجمية   :الملخص ] 57[

وبخالف الطريقة العادية رباعية األبعاد أو  .وتتم بمسح ممرات المائع الهيدروكربوني في الخزان المنتج أمر أساسي لإلدارة األمثل للخزان
أنظمة التصوير الزلزالي العاكسة لمرور الزمن التي تستخدم مصدر زلزالي نشط مسيطر عليه وسجالت انعكسا للطاقة الزلزالية عند 

ويتم رصد  .الدقيقة أو الزالزل المصغرة المتولدة في طبقات الخزان الناتجة عن حركة المائع يستخدم النظام والطريقة الذبذبات  .مستقبالت
 .هذه الزالزل المصغرة عندما تتحرك الموائع في الخزان

 
      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002809GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54697/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7827/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
       اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا               2006/02/24       102006009150.7
 -3 ،ستيفان هاتشر -2 ،توبياس فابنيتس -1:  المخترعون] 72[

ديتر  -6 ،ستيفان كاشامر -5 ،هيرمان جراف -4 ،رولف بينكوس
 روديفالد 

، 67056، آكـتـنجسلشافتبي أيه اس اف :  مالك البراءة] 73[
 لـودويجشافين، ألمانيا

 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08G 65/00, 65/02; C0BG 65/04  

 :المراجع ] 56[
- DE 1074271 B (ARBENFABRIKEN BAYER  
AKTIENGESEL SCHAFT) 28 January 1960  
- DE 4316137 A1 (BASFAG) 17 November 1994  
- DE 4316138 A1 (BASF AG) 17 November 1994  
- DE 10245198 A1 (BASF AG) 01 April 2004  
- WO 02/02669 A1 (BASF 
AKTIENGESELLSCHAFT) 10 January 2002 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 هيدروفيوران أو لرباعي هيدروفيوران طريقة تحضير بوليمر تساهمي لمتعدد رباعي] 54[
طريقة لتحضير متعدد رباعي هيدروفيوران أو رباعي هيدروفيوران البوليمر التساهمي ببلمرة متعددة لرباعي  :الملخص ] 57[

 0.001 على بلورات حمضية، والتي بها خليط التفاعل يشمل  )أحادي األصل(أو مونومر تساهمي  /هيدروفيوران في وجود تيلوجين و
 .من الوزن على األقل إثير واحد أليفاتي غير متفرع %5 حتى 

 
      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[
 0002810GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54689/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10401/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا              2007/03/23    102007014606.1     
 أمريكا                       2007/03/23       60/896,559  
             ،فولكر شليفاكي -2 ،أورليخ هامون -1:  المخترعون] 72[
 يورغ هايلِك  -5 ،تيل بلوم -4 ،أنجل -كالوس يوخيم مولر  -3
لـودويجشافين،  ،67056بي أيه اس اف اس، :  مالك البراءة] 73[

 ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/78, 45/79, 45/86, 47/22, 51/42, 
51/47, 51/50, 57/04, 67/48, 67/56, 67/62, 69/54 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/008064 A1 (HAMAMOTO KEI [JP] et 
al.) 24 January 2002  
- EP 1361203 A (ROHM & HAAS [US]) 12 
November 2003  
- US 2002/165410 A1 (BAS FAG [DE]) 07 
November 2002 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة لتخزين طور مونومر عبارة عن سائل تحت ظروف التخزين] 54[
≥ طريقة لتخزين طور مونومر عبارة عن سائل تحت ظروف التخزين ويتضمن على مونومرات ميثاكريليك إلى مدى  :الملخص ] 57[

بالوزن وتم الحصول عليه بالتكثيف خارج طور غازى أو بصهر طور بللورى فى وعاء التخزين، منه يزال بوليمر المونومر % 95
سائل منه على الطريق من توليده فى وعاء التخزين، وأيضاً طريقة لسحب طور مونومر الموجود فى صورة مذابة فى طور المونومر ال

 .   سائل من وعاء التخزين الذى فيه يزال بوليمر المونومر الموجود فى صورة مذابة فى طور المونومر أيضاً 
 

      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002810GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54689/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10401/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا              2007/03/23    102007014606.1     
 أمريكا                       2007/03/23       60/896,559  
             ،فولكر شليفاكي -2 ،أورليخ هامون -1:  المخترعون] 72[
 يورغ هايلِك  -5 ،تيل بلوم -4 ،أنجل -كالوس يوخيم مولر  -3
لـودويجشافين،  ،67056بي أيه اس اف اس، :  مالك البراءة] 73[

 ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/78, 45/79, 45/86, 47/22, 51/42, 
51/47, 51/50, 57/04, 67/48, 67/56, 67/62, 69/54 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/008064 A1 (HAMAMOTO KEI [JP] et 
al.) 24 January 2002  
- EP 1361203 A (ROHM & HAAS [US]) 12 
November 2003  
- US 2002/165410 A1 (BAS FAG [DE]) 07 
November 2002 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 طريقة لتخزين طور مونومر عبارة عن سائل تحت ظروف التخزين] 54[
≥ طريقة لتخزين طور مونومر عبارة عن سائل تحت ظروف التخزين ويتضمن على مونومرات ميثاكريليك إلى مدى  :الملخص ] 57[

بالوزن وتم الحصول عليه بالتكثيف خارج طور غازى أو بصهر طور بللورى فى وعاء التخزين، منه يزال بوليمر المونومر % 95
سائل منه على الطريق من توليده فى وعاء التخزين، وأيضاً طريقة لسحب طور مونومر الموجود فى صورة مذابة فى طور المونومر ال

 .   سائل من وعاء التخزين الذى فيه يزال بوليمر المونومر الموجود فى صورة مذابة فى طور المونومر أيضاً 
 

      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002811GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54682/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20067461/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2005/12/22        60/752.362          
 ألمانيا              2005/12/22      102005062010,8   
كالوس جوشيم  -2 ،مارتن دايترل -1:  المخترعون] 72[

 جورج هيليك  -3 ،مولرانجيل
 ،67056، بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت  : مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 ناصر علي كدسة : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 57/05 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0242926 Al (BASF 
AKTIENGESELLSCHAFT) 02 December 2004  
-US 6410785 B (BASF 
AKTlENGESELLSCHAFT) 25 June 2002 

 
 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية ألكسدة جزئية لطور غاز حفازة بغير تماثل للبروبيلين إلى حمض األكريليك] 54[
حفازة بغير تماثل للبروبيلين  (gas phase)جزئية لطور غاز  (oxidation)يتعلق االختراع بعملية أكسدة  :الملخص ] 57[

(propylene)  إلى حمض أكريليك(acrylic acid) فيها يشتمل خليط غاز التفاعل البادئ على بروبان دائري ،(cyclopropane) 
 .، بعد تحوله من خليط غاز المنتج إلى الطور المتكثف، بمساعدة إزالة بلورية(acrylic acid)كشائبة ويزال حمض األكريليك 

 
      29 :الحماية  د عناصرعد

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002812GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54671/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9107/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 ألمانيا              2006/09/21     102006045088.4    
 أمريكا                    2006/09/21         60/846,095   
     ،مايكل بليخشميدت -2 ،أورليخ هامون -1:  المخترعون] 72[
 -فريدريك  -5 ،أنجل -يوخيم مولر كالوس  -4 ،بيتر تسهينر -3

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

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 3/08, 5/02, 5/10, 1/00; B01J 19/24, 
19/26; F04F 5/10 

 :المراجع ] 56[
- EP 0856491 A (CORE CORP [JPl TAKE ONE  
OFFICE LTD [JP]) 05 August 1998  
- JP 62225242 A (SAPPORO BREWERIES; 
CHIYODA  R &D) 03 October 1987  
- US 5811595 A (ELLIS VINCENT SINON [BE])  
22 September 1998 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 مخلوط من سائل ومادة صلبة دقيقة موجود في وعاء تماماً  طريقة لخلط سائل أو] 54[
طريقة لخلط سائل مخزن في وعاء، وفيها يشفط الغاز من طور الغاز الموجود أعلى السطح البيني السائل بجهاز الشفط  :الملخص ] 57[

 .الموجود في السائل، يطلق فيه ثانية من أجل الخلط المستحث بالغاز من السائل
 

 18: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 
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 براءة اختراع ]12[
 0002812GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54671/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9107/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 ألمانيا              2006/09/21     102006045088.4    
 أمريكا                    2006/09/21         60/846,095   
     ،مايكل بليخشميدت -2 ،أورليخ هامون -1:  المخترعون] 72[
 -فريدريك  -5 ،أنجل -يوخيم مولر كالوس  -4 ،بيتر تسهينر -3

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

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 3/08, 5/02, 5/10, 1/00; B01J 19/24, 
19/26; F04F 5/10 

 :المراجع ] 56[
- EP 0856491 A (CORE CORP [JPl TAKE ONE  
OFFICE LTD [JP]) 05 August 1998  
- JP 62225242 A (SAPPORO BREWERIES; 
CHIYODA  R &D) 03 October 1987  
- US 5811595 A (ELLIS VINCENT SINON [BE])  
22 September 1998 

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 مخلوط من سائل ومادة صلبة دقيقة موجود في وعاء تماماً  طريقة لخلط سائل أو] 54[
طريقة لخلط سائل مخزن في وعاء، وفيها يشفط الغاز من طور الغاز الموجود أعلى السطح البيني السائل بجهاز الشفط  :الملخص ] 57[

 .الموجود في السائل، يطلق فيه ثانية من أجل الخلط المستحث بالغاز من السائل
 

 18: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002813GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54696/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066635/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا              2005/07/26      102005035477.7    
هارالد  -3 ،رانير كارير -2 ،دايتير ليلجي -1:  المخترعون] 72[

 شاهرام ميهان  -4 ،ستشمتز
بروهلير بازيل بولي اولفين جي ام بي اتش، :  مالك البراءة] 73[

ألمانيا، غويسيلين 50389، 60ستراسي   
 ناصر  علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 210/16, 2/40, 2/42, 4/70, 4/6192 

 :المراجع ] 56[
- US 5525678 A (MOBI) 11 June 1996 
 US 6465386 (BRPE) 15 October 2002 -  

 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 النشاط النسبي للمراكز النشطة المختلفة للمحفزات الهجينيةطريقة التحكم في ] 54[
واحد على األقل في وجود محفز  (α-olefin) أولفين  α-طريقة لتحضير بولميرات األولفين، تتضمن عملية بلمرة    :الملخص ] 57[

ذي الوزن الجزيئي األدنى في وجود ماء  هجيني إلنتاج بوليمر يضم على األقل مكون بوليمر ذي الوزن الجزيئي األعلى و مكون بوليمر
جزيء جرامي  100 إلى   2أو ثاني أكسيد الكربون بكمية تتراوح بين  /جزيء جرامي جزء بالمليون و 100 إلى  2 بكمية تتراوح بين 

زن الجزيئي األعلى إلى جزء بالمليون، في كل حالة بناء على إجمالي خليط التفاعل، وذلك للتمكن من تغيير نسبة مكون البوليمر ذي الو
ويتيح ذلك إمكانية التحكم بشكل انتقائي في نسبة المكون ذي الوزن الجزيئي األعلى إلى المكون  .مكون البوليمر ذي الوزن الجزيئي األدنى

 ذي الوزن الجزيئي األدنى
 

 2: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002814: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54632/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 04/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12064/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان          01/11/2007 2007284855     
ِمسايوكي يوشي :   المخترع] 72[
، 1-27سوميتومو كيميكال كمبني، ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

يابان الطوكيو،  كو،-تشو، تشوم  2شينكاوا 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C07C 407/00 

: المراجع ] 56[
- JP 2007-217399 A (SUMITOMO 
CHEMICALCOMPANY, LIMITED) 30 August 
2007 
- JP 2005-97204 A (SUMITOMO 
CHEMICALCOMPANY, LIMITED) 14 April 
2005 
- JP 2001-11045 A (MITSUI CHEMICALS, INC.) 
16 January 2001 
- JP 2001-270880 A(SUMITOMOCHEM 
COMPANY, LIMITED) 02 October 2001 

 سجا محمد الحسن: فاحص ال
 عملية إلنتاج الكيل بنزين هيدروبيروكسيد] 54[
 alkylbenzeneإلنتاج  (process)عملية إلنتاج الكيل بنزين هيدروبيروكسيدالملخص يتعلق االختراع الحالي بعملية    :الملخص ] 57[

hydroperoxide  من محلولalkylbenzene  كجم  /جزيء جرامي مللي 10إلى  0.01الذي يحتوي علىphenols  بواسطة إخضاع
 ليوجد في محلول  (I)، مشتمال على إمكانية تقديم المركب الممثل في الصيغة oxygenالمحلول إلى األكسدة مع غاز يحتوي على 

 
alkylbenzene:   حيث يمثل كل منR1 ،R2 ،R3 ،R4 وR5  على حدة ذرةhydrogen مجموعة ،alkyl  أو مجموعةaryl ومن 

 phenolsلتكون  (I)، تتمثل النسبة الجزيئية الجرامية للمركب في الصيغة aromaticالممكن أن يتحدوا مع بعضهم ليشكلوا حلقة غير 
جزيء جرامي أو أكثر؛ التي تتميز بتوفير اإلنتاجية العالية واإلنتاج االقتصادي لمركب  /جزيء جرامي alkylbenzene 0.04في محلول 

alkylbenzene hydroperoxide .
 

      4 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002814: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54632/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 04/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12064/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان          01/11/2007 2007284855     
ِمسايوكي يوشي :   المخترع] 72[
، 1-27سوميتومو كيميكال كمبني، ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

يابان الطوكيو،  كو،-تشو، تشوم  2شينكاوا 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C07C 407/00 

: المراجع ] 56[
- JP 2007-217399 A (SUMITOMO 
CHEMICALCOMPANY, LIMITED) 30 August 
2007 
- JP 2005-97204 A (SUMITOMO 
CHEMICALCOMPANY, LIMITED) 14 April 
2005 
- JP 2001-11045 A (MITSUI CHEMICALS, INC.) 
16 January 2001 
- JP 2001-270880 A(SUMITOMOCHEM 
COMPANY, LIMITED) 02 October 2001 

 سجا محمد الحسن: فاحص ال
 عملية إلنتاج الكيل بنزين هيدروبيروكسيد] 54[
 alkylbenzeneإلنتاج  (process)عملية إلنتاج الكيل بنزين هيدروبيروكسيدالملخص يتعلق االختراع الحالي بعملية    :الملخص ] 57[

hydroperoxide  من محلولalkylbenzene  كجم  /جزيء جرامي مللي 10إلى  0.01الذي يحتوي علىphenols  بواسطة إخضاع
 ليوجد في محلول  (I)، مشتمال على إمكانية تقديم المركب الممثل في الصيغة oxygenالمحلول إلى األكسدة مع غاز يحتوي على 

 
alkylbenzene:   حيث يمثل كل منR1 ،R2 ،R3 ،R4 وR5  على حدة ذرةhydrogen مجموعة ،alkyl  أو مجموعةaryl ومن 

 phenolsلتكون  (I)، تتمثل النسبة الجزيئية الجرامية للمركب في الصيغة aromaticالممكن أن يتحدوا مع بعضهم ليشكلوا حلقة غير 
جزيء جرامي أو أكثر؛ التي تتميز بتوفير اإلنتاجية العالية واإلنتاج االقتصادي لمركب  /جزيء جرامي alkylbenzene 0.04في محلول 

alkylbenzene hydroperoxide .
 

      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
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 براءة اختراع ]12[
 0002815GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54684/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066503/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            2005/06/29         11/168.454           
 ،رينهارد كورنر -2 ،جورج جوبيل -هانس -1:  المخترعون] 72[
- بيتر ستشندلر  -جوتز -4 ،كريستيان والسدروف -3
،  67056، بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت -1:  مالكو البراءة] 73[

داو  2030، ي داو كـيـمـيـكـال كـمـبـنـي ذ -2 ويجشافين، ألمانيا،لـود
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 48674ميدالند مـيـتـشـيـجـان  سنتر،

 كدسة ناصر  علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 301/12 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/004387 A1 (TELES JOAQUIM HENRI 
QUE et al.) 02 January 2003  
- WO 2004/033598 A (BP CHEMICALS 
LIMITED;  HAGUE, MATTHEW; LITTLE, IAN 
RAYMOND; SMITH WAR) 22 April 2004 

 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية إلنتاج أكسيد بروبيلين] 54[
  :ىتشمل عل ة إلنتاج أكسيد بروبيلينيتعلق اإلختراع بعملي   :الملخص ] 57[
) (Iفاعل بروبين مع فوق أكسيد هيدروجين في وجود عامل حفاز إلعطاء مخلوط ت(GI)  لين، بروبين غير متعادل يشمل على أكسيد بروبي

 وأكسجين،
 (II)  فصل أكسيد بروبيلين من المخلوط (GI)  إلعطاء مخلوط(GII)  يحتوي على بروبين وأكسجين. 

 (III) األكسجين الموجود في المخلوط  إختزال(GII)   على األقل جزئياً بالتفاعل في الهيدروجين في وجود عامل حفاز يشمل على قصدير
 .وعامل نفيس واحد على األقل

 
 7: 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[
 0002816GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54541/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066856/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                2005/09/10   102005043151.8    
هوبرت  -2 ،كريستوف فيكبيكر -1:  المخترعون] 72[

كاسبر  -5 ،كالوس هوثماتشير -4 ،ستيفن كرتز -3 ،ريدلينجشوفير
 فولفجانج بوك  -6 ،هينريتش فينكيلدي -
ريلينجاوسر جوسا جي ام بي اتش، افونيك دي:  مالك البراءة] 73[

 المانيا، ايسين 45128، 11-1ستريس 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01B 17/16; C07C 319/08, 321/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/10776 A (NOVUS INTERNATIONAL) 
15 February 2001  
- DE 19654515 C1 (DEGUSSA [DE]) 01 October 
1998  
- US 2863725 A (A.H. MAUDE et al.) 09 
December 1958  
- GB 1193040 A (DEUTSCHE GOLD- UND 
SILBER-SCHEIDERANSTALT) 28 May 1970 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير ميثيل ميركابتان] 54[
بعملية لتحضير ميثيل ميركابتان بصفة مستمرة من كبريتيد الهيدروجين والميثانول بطريقة ترتبط يتعلق االختراع الحالي   :الملخص ] 57[

 .مباشرة بتحضير كبريتيد الهيدروجين
 

      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[
 0002816GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54541/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20066856/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                2005/09/10   102005043151.8    
هوبرت  -2 ،كريستوف فيكبيكر -1:  المخترعون] 72[

كاسبر  -5 ،كالوس هوثماتشير -4 ،ستيفن كرتز -3 ،ريدلينجشوفير
 فولفجانج بوك  -6 ،هينريتش فينكيلدي -
ريلينجاوسر جوسا جي ام بي اتش، افونيك دي:  مالك البراءة] 73[

 المانيا، ايسين 45128، 11-1ستريس 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01B 17/16; C07C 319/08, 321/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 01/10776 A (NOVUS INTERNATIONAL) 
15 February 2001  
- DE 19654515 C1 (DEGUSSA [DE]) 01 October 
1998  
- US 2863725 A (A.H. MAUDE et al.) 09 
December 1958  
- GB 1193040 A (DEUTSCHE GOLD- UND 
SILBER-SCHEIDERANSTALT) 28 May 1970 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير ميثيل ميركابتان] 54[
بعملية لتحضير ميثيل ميركابتان بصفة مستمرة من كبريتيد الهيدروجين والميثانول بطريقة ترتبط يتعلق االختراع الحالي   :الملخص ] 57[

 .مباشرة بتحضير كبريتيد الهيدروجين
 

      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[
 0002817GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54526/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20067250/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                       2005/11/23 11/286.580       
     ،اليس. ادوارد اس -2 ،جريلي. جون بي -1:  المخترعون] 72[
. جفري ام -5 ،تراسي الثالث. ويليام جي -4 ،هالبرت. توماس ار -3

 ديزارد 
اكسون موبيل ريسيرتش آند انجنيرنج كومباني :  مالك البراءة] 73[
، نيو جيرسي، انانديل، 0900-08801 ،22روت ايست  1545، 
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 45/00  

 :المراجع ] 56[
- WO 031099963 A1 (ELLI S et al.) 04 December 
2003 

 
 
 
 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 إزالة كبريت انتقائية بالهيدروجين للنفثا مع تحلل ميركابتان عالي درجة الحرارة] 54[
من يتعلق االختراع الحالي بعملية إلزالة كبريت انتقائية بالهيدروجين لتيارات نفثا أوليفينية محتوية على كمية كبيرة    :الملخص ] 57[

تتم بصورة انتقائية إزالة الكبريت لتيار نفثا أوليفيني في مرحلة تفاعل أولى إلزالة كبريت  .كبريت وأوليفينات مرتبطين عضوياً 
من  H2S ، مثل بخار أو محلول أمين، إلزالة  H2Sتتم عندئذ مالمسة هذا التيار المتدفق مع عامل نزع في منطقة إزالة  .بالهيدروجين
يتم عندئذ إخضاع تيار العملية إلى مرحلة تفاعل إزالة كبريت ثانية  .لتيار العملية  H2Sق، مما يقلل بذلك الضغط الجزئي لـ التيار المتدف

في نموذج ثان، تتم تغذية التيار المتدفق من  .متبوعة بواسطة مرحلة تحلل لتقليل محتوى كبريت الميركابتان في تيار المنتج النهائي
، مباشرة إلى مرحلة تحلل الميركابتان H2Sالكبريت بالهيدروجين األولى، بعد أن يتم إخضاعه إلى منطقة إزالة الـ مرحلة تفاعل إزالة 

 .حيث يتم تقليل محتوى الكبريت الكلي ومحتوى كبريت الميركابتان في تيار المنتج النهائي
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 براءة اختراع ]12[
 0002818GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 49982/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/09/21                60/974,225
ستيفن آرمين  -2 ،توماس دانييل آيتشر -1:  المخترعون] 72[

  ،كيفن رونالد كوندروسكي -4 مارك جوزيف تشيكيرلي، -3 ،بويد
. دبليوإندراني  -7 ،جون بيتر فيتشر -6 جاي برادفورد فيل، -5

تيموثي  -10 ،آجاي سينجه -9 ،هينكلين رونالد جاي -8 ،جناوردانا
 واالس. إلي ام -11 ،تيرنر. ام
، ت ستريتووالن 3200 ، .أراي بيوفارما انك : مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال،  80301 كولورادو، بولدر
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C07D 417/12, 417/14; A61K 31/427, 
31/433; A61P 3/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/053345 A1 (ARRAY BIOPHARMA   
INC) 10 May 2007  
- WO 2007/026761 A1 (ASTELLAS PHARMA  
INC) 08 March 2007   

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 منشطات الجلوكوكيناز] 54[
    I) :(يتعلق االختراع الحالي بمركبات من الصيغة   :الملخص ] 57[
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أو منع أمراض أو اضطرابات تتوسطها /كما هي معرفة في الوصف الكامل، وهي مركبات مفيدة في عالج و D2و Lو R1 ،R3 ،R13حيث 
أو التي يمكن معالجتها بتنشيط الجلوكوكيناز، وهي تشمل ما يلي على سبيل المثال ال  المستويات المنخفضة من نشاط الجلوكوكيناز

، )اختالل الجليسين في الدم أثناء الصيام(  IGFو )اختالل الجلوكوز أثناء الصيام( IGF  ،ول السكري، اختالل تحمل الجلوكوزالب :الحصر
 .ناقشتها هناباإلضافة إلى أمراض واضطرابات أخرى مثل تلك التي تمت م
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 براءة اختراع ]12[
 0002818GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 49982/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2007/09/21                60/974,225
ستيفن آرمين  -2 ،توماس دانييل آيتشر -1:  المخترعون] 72[

  ،كيفن رونالد كوندروسكي -4 مارك جوزيف تشيكيرلي، -3 ،بويد
. دبليوإندراني  -7 ،جون بيتر فيتشر -6 جاي برادفورد فيل، -5

تيموثي  -10 ،آجاي سينجه -9 ،هينكلين رونالد جاي -8 ،جناوردانا
 واالس. إلي ام -11 ،تيرنر. ام
، ت ستريتووالن 3200 ، .أراي بيوفارما انك : مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال،  80301 كولورادو، بولدر
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C07D 417/12, 417/14; A61K 31/427, 
31/433; A61P 3/10 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/053345 A1 (ARRAY BIOPHARMA   
INC) 10 May 2007  
- WO 2007/026761 A1 (ASTELLAS PHARMA  
INC) 08 March 2007   

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 منشطات الجلوكوكيناز] 54[
    I) :(يتعلق االختراع الحالي بمركبات من الصيغة   :الملخص ] 57[

N

N
H

L
R2

R3

N

D2S

R13

 
I 

أو منع أمراض أو اضطرابات تتوسطها /كما هي معرفة في الوصف الكامل، وهي مركبات مفيدة في عالج و D2و Lو R1 ،R3 ،R13حيث 
أو التي يمكن معالجتها بتنشيط الجلوكوكيناز، وهي تشمل ما يلي على سبيل المثال ال  المستويات المنخفضة من نشاط الجلوكوكيناز

، )اختالل الجليسين في الدم أثناء الصيام(  IGFو )اختالل الجلوكوز أثناء الصيام( IGF  ،ول السكري، اختالل تحمل الجلوكوزالب :الحصر
 .ناقشتها هناباإلضافة إلى أمراض واضطرابات أخرى مثل تلك التي تمت م

 
      43 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002819GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54524/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7631/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2006/01/17       60/759,433           
 ،ثوماس ريشر هالبيرت -2 ،ساباتو ميسو -1:  المخترعون] 72[
فاليري  -5 ،جوناثان مارتين مك كوناتشي -4 ،ديفد ميشيل لوي -3

      ،سوليد. ستوارت ال -7 ،تشوانشينج باي -6 ،سوكولوفيسكي
 جون هان -10، فولبي، االبن. انتوني اف -9 ،جيسون وو -8
يل ريسيرتش آند انجنيرنج اكسون موب:  مالك البراءة] 73[

، أنانديل ،0900-08801، 22روت إيست  1545  ،كومباني
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، نيوجيرسي

 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 45/08; B01J 21/08, 23/882, 35/10 

 :المراجع ] 56[
- EP 0181035 A2 (SHELL INT RESEARCH [NL]) 
 14 May 1986  
- GB 2189163 A (SHELL INT RESEARCH) 21 
October 1987  
- EP 006 459 A1 ( SHELL INT RESEARCH [NL]) 
22 December 1982  
- US 2006/000751 A1 (BOUCHY CHRISTOPHE 
[FR] et al) 5 January 2006  
- US 4132632 A (YU ALBERT P et al.) 02 January 
1979 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 محفزات انتقائية تحتوي على مواد مدعمه من السيليكا لنزع الكبريت بالهيدروجين من النافثا] 54[
ويتعلق بتحديد أكثر بتحميل مكون هدرجة  FCC. يتعلق االختراع الحالي بنزع الكبريت االنتقائي بالهيدروجين من النافثا  :الملخص ] 57[

على مادة حاملة من سيليكا أو سيليكا معدلة في وجود مركب ترابطي عضوي ومحول إلى كبريتيد إلنتاج محفز يتم   Co/Moفلزي من 
 .تتصف مادة السيليكا الحاملة بتوزيع حجم مسام محدد يقلل من التشبع باألولفين .بالهيدروجين من النافثااستخدامه بعدئذ في نزع الكبريت 
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COOPERATION COUNCIL FOR 
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002820GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54523/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7628/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                  2006/01/17      60/759,435        
                ،سوليد. ستوارت ال -2 ،ساباتو ميسو -1:  المخترعون] 72[
 تشوانشينج باي  -4 ،جوناثان مارتين مك كوناتشي -3
،  اكسون موبيل ريسيرتش اند انجنيرنج كومباني : مالك البراءة] 73[

1545 روت   22 نيوجيرسي ، انانديل، ايست  08801-0900 الواليات ، 
 المتحدة األمريكية 

 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/882; C10G 45/08 

 :المراجع ] 56[
- Hiroshima K et al.: "High Hds Activity Of  
Co-Mo/A12o3 Modified By Some Chelates And 
Their Surface Fine Structures" Applied 
Surface Science, Elsevier, Amsterdam, Nl, Vol. 
121/122, 1997 
-  Arthur M. De Jong, et al.: " Surface Science 
Model Of A Working Cobalt-Promoted 
Molybdenum Sulfide Hydrodesulfurization 
(Hds), Catalyst: Characterization And 
Reactivity" Journal Of Physical Chemistry, 
Vol. 100, No. 45, 7 November 1996  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 محفزات انتقائية لنزع الكبريت بالهيدروجين من النافثا] 54[
ويتعلق بتحديد  .يتعلق االختراع الحالي بنزع الكبريت االنتقائي بالهيدروجين من النافثا مع االحتفاظ بمحتوى األولفينات   :الملخص ] 57[

معدلة في وجود إضافة عضوية إلنتاج محفز يتم  على مادة حاملة من سيليكا أو سيليكا  CoMoأكثر بتحميل مكون هدرجة فلزي من 
 .استخدامه بعدئذ في نزع الكبريت بالهيدروجين من النافثا مع االحتفاظ باألوليفينات

 
 4: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002820GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54523/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7628/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                  2006/01/17      60/759,435        
                ،سوليد. ستوارت ال -2 ،ساباتو ميسو -1:  المخترعون] 72[
 تشوانشينج باي  -4 ،جوناثان مارتين مك كوناتشي -3
،  اكسون موبيل ريسيرتش اند انجنيرنج كومباني : مالك البراءة] 73[

1545 روت   22 نيوجيرسي ، انانديل، ايست  08801-0900 الواليات ، 
 المتحدة األمريكية 

 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/882; C10G 45/08 

 :المراجع ] 56[
- Hiroshima K et al.: "High Hds Activity Of  
Co-Mo/A12o3 Modified By Some Chelates And 
Their Surface Fine Structures" Applied 
Surface Science, Elsevier, Amsterdam, Nl, Vol. 
121/122, 1997 
-  Arthur M. De Jong, et al.: " Surface Science 
Model Of A Working Cobalt-Promoted 
Molybdenum Sulfide Hydrodesulfurization 
(Hds), Catalyst: Characterization And 
Reactivity" Journal Of Physical Chemistry, 
Vol. 100, No. 45, 7 November 1996  

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 محفزات انتقائية لنزع الكبريت بالهيدروجين من النافثا] 54[
ويتعلق بتحديد  .يتعلق االختراع الحالي بنزع الكبريت االنتقائي بالهيدروجين من النافثا مع االحتفاظ بمحتوى األولفينات   :الملخص ] 57[

معدلة في وجود إضافة عضوية إلنتاج محفز يتم  على مادة حاملة من سيليكا أو سيليكا  CoMoأكثر بتحميل مكون هدرجة فلزي من 
 .استخدامه بعدئذ في نزع الكبريت بالهيدروجين من النافثا مع االحتفاظ باألوليفينات

 
 4: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.

نشرة براءات االختراع 22 96

 

 براءة اختراع ]12[
 0002821GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54589/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7742/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
        اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2006/02/09              60/771,659
 ،شيريتوف. تودور كيه -2 ،روي. كارل جيه -1:  المخترعون] 72[
 -6 ،ايوان. روبين ايه -5 ،شيلكوات. دويت سي -4 ،فرانز اجوير -3

 ماثيو بيلنجهام 
 باركسترات، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

هولندا، ذا هيج، 2514، 89-83  
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/10, 23/14, 4/18 

 :المراجع ] 56[
- GB 2362405 A (WESTERN WELL TOOL INC 
[US]) 21 November 2001  
- EP 1344893 A (SCHLUMBERGER SERVICES 
PETROL [FR]; SCHLUMBERGER HOLDINGS 
[VG]; SCHLUMB) 17 September 2003  
- WO 95/10683 A (ROBBINS CO [US]) 20 April 
1995  
- US 2003/155118 A1 (SONNIER JAMES A [US] 
et al.) 21 August 2003 
- US 6629568 B2 (POST ROGER A [US] et al.) 07 
October 2003  

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز ذاتي االرتكاز مع تكبير القوة] 54[
تشتمل تجميعة  .يتعلق هذا االختراع بتوفير أداة للتجويف السفلي تحتوي على تجميعة قبض للتالمس مع تكوين بئر :الملخص ] 57[

لالمتداد قطريًا بالنسبة له، وله شكل هندسي قابل للتثبيت بواسطة القبض على جسم قابض وجهاز تمركز متصل بالجسم القابض وقابل 
تتضمن تجميعة القبض كذلك مكبر قوة يرتبط بجهاز التمركز بعالقة نقل قوة، حيث يقوم مكبر القوة بتحويل قوة في اتجاه أول  .وسيلة إقفال

  .القفلإلى قوة أكبر للغاية في اتجاه ثاٍن عند قفل جهاز التمركز بواسطة وسيلة 
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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.

97نشرة براءات االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002822: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54576/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4563/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

    2004112559 
10/935,504 
0419925.3 

23/04/2004 
07/09/2004 
08/09/2004 

 روسيا      
 أمريكا     
 بريطانيا     

 كريستيان بيسون، -2 مارك جين تيرسلين، -1:  المخترعون] 72[
 اركادي سيجال  -3
كرايجموير شلمبيرجر هولدنجز ليميتد :   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/40 

 :المراجع ] 56[
- US 4858130 A (WIDROW et al.) 15 August 1989  
- US  6724687 81 (STEPHENSON STANLEY V   et al.) 20 
April 2004  
- Surjaatmadja J B et al.: Analysis Of Generated And 
Reflected Pressure Waves During Fracturing Reveals 
Fracture Behavior 29 September 2002 
 -US 5623421 A (SAVIC et al.) 22 April 1997  
- US 5093811 A (MELLOR et al.) 03 March 1992 - EP 1 400 
818 A (HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC) 24 
March 2004  
- US 4 432 078 A (SILVERMAN et al.) 14 February 1984  
-US 2003/042018 AI (HUH CHUN et al.) 06 March 2003  
- US 3965982 A (MEDLIN et al.) 29 June 1976  
- US 5220504 A (HOLZHAUSEN et al.) 15 June 1993  
-US 4779200 A (BRADBURY et al.) 18 October 1988 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة ونظام لمراقبة نطاقات مملوءة بمائع في وسط على أساس الموجات البينية التي تنتشر على امتداد أسطحها] 54[
يتعلق االختراع بمراقبة النطاقات المملوءة بمائع في األوساط المختلفة بما فيها، على سبيل المثال، التكوينات الجوفية    :الملخص ] 57[

ولقد تمت حماية طريقة لتحديد األحجام المميزة لواحد على األقل من الشقوق المملوءة بمائع في وسط ما ونظام  .وعناصر التشييد والعظام
وطبقاً لهذه الطريقة يتم تسجيل الذبذبات الموجودة في الشق الواحد على األقل المملوء بمائع؛ تحديد المواصفات  .قةلتنفيذ هذه الطري

لة م ع أخذ الموجية للموجات البينية الثابتة التي تنتشر على امتداد أسطح الشق الواحد على األقل المملوء بمائع بناًء على الذبذبات المسجَّ
ع في االعتبار؛ وحساب األحجام المميزة للشق الواحد على األقل المملوء بمائع بناًء على المواصفات الموجية التي تم خواص الوسط والمائ

كما تمت أيضاً حماية طرق الكتشاف حدوث أو وجود شق مملوء بمائع في وسٍط ما، وللتكسير  .تحديدها للموجات البينية الثابتة
ف توقف انتشار شق مملوء بمائع في وسٍط ما، وكذلك طريقة لتحديد خواص مائع يمأل طبقة في الهيدروليكي في تكوين جوفي والكتشا

ولقد اعتمدت كل الطرق السابق ذكرها على تحليل الذبذبات الموجودة في النطاقات المملوءة  .وسٍط ما، وخواص كل من الوسط والطبقة
وبفضل البساطة في معالجة البيانات الخاصة بالطرق المقترحة، فإنه  .د أسطحهابالمائع بناًء على الموجات البينية التي تنتشر على امتدا

  .يمكن استخدامها في الزمن الفعلي
 

 11: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002823: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54639/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6901/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           15/09/2005 60/717,543     
كوهلمان . روج ال -2 كارناهان،. ايدموند ام -1:  المخترعون] 72[
تيموثي  -5 جازدزوسكي،. بريان ايه -4 هوستاد،. فيليب دي -3 ،

وينزل  . تي
، واشنطن ستريت. داو جلوبال تكنولوجيز انك:   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات لا 48674، ميشيغان، ميدالند، 1790مبنى 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 2/38, 10/00, 11/00, 210/00; 
C08L23/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6177377B1  (AMHERST POLYMER 
TECHNOLOGY INC) 23 January 2001 
- EP 1059311A2 (EXXONMOBIL CHEM 
PATENTS INC) 13 December 2000 
- US 2003204017A1 (DOW GLOBAL 
TECHNOLOGIES INC) 30 October 2003  

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 التحكم ببنية بوليمر وتوزيع وزنه الجزيئي  بواسطة عامل نقل ترددي متعدد المراكز] 54[
 addition polymerizable لمونمر قابل للبلمرة باإلضافة polymerizationيتعلـق هـذا االختـراع بعمليـة بلمـرة   :الملخص ] 57[

monomer  واحـد أو أكثر ويتعلق بالتركيب البوليمريpolymer composition  الناتج، وتتضمن العملية المذكورة مالمسة مونمر أو
 polymerization على حفاز بلمرةخليط من المونمرات القابلة للبلمرة باإلضافة في مفاعل أو منطقة تفاعل مع تركيب يشتمل 

catalyst  واحد على األقل وحفاز إسهاميcocatalyst  في ظروف بلمرة، وتتميز في أنه يتم إجراء جزء على األقل من البلمرة المذكورة
 نائي النسقمما ينتج تركيباً له توزيع وزن جزيئي ث multi-centered shuttling agent في وجود عامل نقل ترددي متعدد المراكز

bimodal molecular weight distribution . 
 

 4: عدد األشكال      4 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002824GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54517/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7929/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[

 أمريكا                2006/03/16         60/783,686      
 أمريكا                     2006/06/09          60/812,569

مايك  -3 ،ان هونجو-جو -2 ،ويالن يي -1:  المخترعون] 72[
 يان وو  -4 ،شميدت

ساوث ، كاليفورنيا ،دي ان أي 1 ،.جينينتيك انك:  مالك البراءة] 73[
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 94080-4990، سان فرانسيسكو

 العمار  إبراهيم سليمان:  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 16/22; A61P 35/00, 27/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/117968 A (GENENTECH INC [US]; 
FILVAROFF ELLEN [US]; HONGO JO-ANNE S 
[US]; PARKER) 15 December 2005  

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 وطرق الستخدامها EGFL7أجسام مضادة لـ ] 54[
 .وتركيبات تشتمل على هذه األجسام وطرق الستخدامها EGFL7يتعلق االختراع الحالي بتوفير أجسام مضادة لـ    :الملخص ] 57[
 

         27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002824GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54517/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7929/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[

 أمريكا                2006/03/16         60/783,686      
 أمريكا                     2006/06/09          60/812,569

مايك  -3 ،ان هونجو-جو -2 ،ويالن يي -1:  المخترعون] 72[
 يان وو  -4 ،شميدت

ساوث ، كاليفورنيا ،دي ان أي 1 ،.جينينتيك انك:  مالك البراءة] 73[
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 94080-4990، سان فرانسيسكو

 العمار  إبراهيم سليمان:  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 16/22; A61P 35/00, 27/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/117968 A (GENENTECH INC [US]; 
FILVAROFF ELLEN [US]; HONGO JO-ANNE S 
[US]; PARKER) 15 December 2005  

 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 وطرق الستخدامها EGFL7أجسام مضادة لـ ] 54[
 .وتركيبات تشتمل على هذه األجسام وطرق الستخدامها EGFL7يتعلق االختراع الحالي بتوفير أجسام مضادة لـ    :الملخص ] 57[
 

         27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002825GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54607/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 10/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10419/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2007/03/23   60/896,872          
جيمي  -3 ،بوبي. جاري ايه -2 ،فيشال بانج -1:  المخترعون] 72[

 شارما . موكول ام -4 ،باران ، االبن. ار
ذي يونيفيرسيتي بورد اوف ريجينتس ،  -1:  مالكو البراءة] 73[

، أوستين، ويست الشارع السابع 201، سيستم اوف تيكساس
أم انوفيتيف  ثري -2 ميركية،األمتحدة الواليات ال، 78701، تكساس

، مينيسوتا، اس تي بول33427 .ب.ص ،بروبيرتيز  كومباني
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 55133-3427

  العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/68 

 :المراجع ] 56[
- US 5129457 A (MARATHON OIL CO) 14 July 
 1992  
- US 5129457 A (SYDANSK) 14 July 1992 

 
 
 
 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة ونظام لمعالجة تكوين هيدروكربوني] 54[
لمعالجة تكوين فُتاتي حامل للهيدروكربون به محلول ملحي، والطريقة تشتمل يتعلق االختراع الحالي بتركيبات وطريقة    :الملخص ] 57[

مالمسة التكوين الفُتاتي الحامل للهيدروكربون مع مائع، حيث يكون المائع واحداً على األقل ممن يثبت جزئياً على األقل أو يزيح  :على
يدروكربون؛ وبعد ذلك مالمسة التكوين الفُتاتي الحامل للهيدروكربون مع جزئياً على األقل المحلول الملحي في التكوين الفُتاتي الحامل لله

ر، ومذيب، حيث عندما تتم مالمسة التركيبة للتكوين الفُتاتي  :تركيبة، وتشتمل التركيبة على خافض توتر سطحي بوليمري غير أيوني ُمفلوَّ
ر يكون له نقطة تغيُّم والتي تكون فوق درجة حرارة الحامل للهيدروكربون، فإن خافض التوتر السطحي البوليمري غير األيو ني المفلوَّ

 .التكوين الفُتاتي الحامل للهيدروكربون
 

 3: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002826: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54344/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 10/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
- جوسي ماريا فيرير بيلتران :   المخترع] 72[
، نيدا ديل سيدافي، . ال.فالفوالس  آركو،  اس :   مالك البراءة] 73[
 إسبانيا، فالينسيا، 46134فويوس ، 8
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 11/22, 11/20 

 :المراجع ] 56[
- EP 0312505 A (GIORDANO VINCENZA) 19 
April 1989  
- US 3 778 029 A (BAKER W) 11 December 1973  
-US  2003/084942 Al (MCHUGH GEORGE J)       
 08 May 2003  
- FR 2632378 A (SFR SA ROBINETTERIE) 08 
December 1989  
- US 6216737 Bl (GEERS WILLIAM  et al.) 17 
April 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 صمام ثالثي المسالك بمخارج مستقلة نصف متعارضة] 54[
بصمام ثالثي المسالك، بمخارج مستقلة نصف متعارضة والذي يمثل هدف االختراع والذي تم تعلق االختراع الحالي    :الملخص ] 57[

التعبير عن استخدامه األساسي في عنوان االختراع، وهو من نوع تكون فيه قناة الدخول بين قناتي الخرج، والتي يتم ترتيبها بشكل 
المائع من أسفل ويكون قادراً  (2)يستقبل الصمام المركزي  .Tحرف عمودي على المحور الطولي لقناة الدخل في تصميم عام على شكل 

قناة داخلية مستقيمة  (3)ولهذا الغرض، يكون للسدادة  .على توزيعه حسبما هو مطلوب إلى جانب واحد أو كال العرضين في نفس الوقت
للمائع باستخدام كال المخرجين  (4)اة المستقيمة تكون اتجاهات الخرج فيهما متعامدة، بحيث تسمح القن L (5)وقناة على شكل حرف  (4)

التي يتم إدخال  (6)إلى إمكانية التدفق في اتجاه واحد فقط نحو قناة الخرج  Lفي نفس الوقت، حيث تؤدي القناة التي على شكل حرف 
ادراً على تنظيم التدفق في قناة التدفق من الجانب، أي بشكل مستعرض، ويكون ق (7)يستقبل الصمام العرضي  .فيها (7)الصمام العرضي 

 .(9)الخاصة به قناة داخلية مستقيمة  (8)الذي يدخل فيها، بغرض أن يكون للسدادة  (6)الخرج 
 

 8: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002826: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54344/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 10/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
- جوسي ماريا فيرير بيلتران :   المخترع] 72[
، نيدا ديل سيدافي، . ال.فالفوالس  آركو،  اس :   مالك البراءة] 73[
 إسبانيا، فالينسيا، 46134فويوس ، 8
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 11/22, 11/20 

 :المراجع ] 56[
- EP 0312505 A (GIORDANO VINCENZA) 19 
April 1989  
- US 3 778 029 A (BAKER W) 11 December 1973  
-US  2003/084942 Al (MCHUGH GEORGE J)       
 08 May 2003  
- FR 2632378 A (SFR SA ROBINETTERIE) 08 
December 1989  
- US 6216737 Bl (GEERS WILLIAM  et al.) 17 
April 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 صمام ثالثي المسالك بمخارج مستقلة نصف متعارضة] 54[
بصمام ثالثي المسالك، بمخارج مستقلة نصف متعارضة والذي يمثل هدف االختراع والذي تم تعلق االختراع الحالي    :الملخص ] 57[

التعبير عن استخدامه األساسي في عنوان االختراع، وهو من نوع تكون فيه قناة الدخول بين قناتي الخرج، والتي يتم ترتيبها بشكل 
المائع من أسفل ويكون قادراً  (2)يستقبل الصمام المركزي  .Tحرف عمودي على المحور الطولي لقناة الدخل في تصميم عام على شكل 

قناة داخلية مستقيمة  (3)ولهذا الغرض، يكون للسدادة  .على توزيعه حسبما هو مطلوب إلى جانب واحد أو كال العرضين في نفس الوقت
للمائع باستخدام كال المخرجين  (4)اة المستقيمة تكون اتجاهات الخرج فيهما متعامدة، بحيث تسمح القن L (5)وقناة على شكل حرف  (4)

التي يتم إدخال  (6)إلى إمكانية التدفق في اتجاه واحد فقط نحو قناة الخرج  Lفي نفس الوقت، حيث تؤدي القناة التي على شكل حرف 
ادراً على تنظيم التدفق في قناة التدفق من الجانب، أي بشكل مستعرض، ويكون ق (7)يستقبل الصمام العرضي  .فيها (7)الصمام العرضي 

 .(9)الخاصة به قناة داخلية مستقيمة  (8)الذي يدخل فيها، بغرض أن يكون للسدادة  (6)الخرج 
 

 8: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002827: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54279/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5203/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/09/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          22/09/2004 200410072056
يونجفينج وانج  :   المخترع] 72[
، 1رقم ، ليمتد. تيان جين تاسلي جروب كو  : مالك البراءة] 73[

، تياجين، مقاطعة بيتشن، تيك بارك -بيتشين هي، ليوهيدونج رود
صين ال
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 487/04, A61K 31/41, A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- CN 1485327 A (TIANJIN TASLY GROUP CO 
LID) 31 March 2004 
- EP 0252682 A2 (MAY & BAKER LTD) 13 
January 1988 

 
 

 رفقه السعدون: الفاحص 
 كربوكسيالت -8-تترازين -5، 3،  2،  1] -د -5[ أوكسوإميدازو  -4-ميثيل  -3-داي هيدرو  -4، 3تركيبة صيدالنية تشتمل على ] 54[
كربوكسيالت -8-تترازين-1،2،3،5-[د-1، 5]أوكسوإميدازو-4-ميثيل-3-داي هيدرو-3.4يتعلق اإلختراع الحالي بمركب    :الملخص ] 57[

قاً لتحضيرها، والتركيبات الصيدالنية التي تشتمل عليها واستخدام المركب والتركيبات الخاصة به في تصنيع وطر (I)من الصيغة العامة 
كمكون نشط  Iكربوكسيالت من الصيغة -8-وتشتمل التركيبات المذكورة على واحدا أو أكثر من مركبات تيميزولوميد .دواء لعالج األورام

لمركب المذكور أيضا على واحدا أو أكثر من المكونات الحمضية المقبولة صيدالنيا واختياريا على وقد يشتمل ا .وناقالت صيدالنية معتادة
وباإلضافة إلى ذلك، فإن المركبات المذكورة قد يتم عملها بكل صور الجرعات  .كحول ثانوي أو كحول ثالثي أو مشتقات إستر أو إيثر

وباإلضافة إلى ذلك،  .عن طريق الفم وصور الجرعات الموضعية على الجلد التقليدية، وعلى وجه الخصوص صور الجرعات التي تؤخذ
 .فإن هذا االختراع يكشف عن طريقة الستخدام هذه المركبات والتركيبات لعالج الورم

 
 4: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002828: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54335/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8997/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           05/90/2006 11/470,010     
           مارتينز،. بوبي دي -2 مارك بيلومي، -1:  المخترعون] 72[
جاليل فاالبيل  -5 وولفليك،. جون آر -4 افانس،. ميجان في -3
نورث دايري اشفورد كونوكوفيليبس كومباني ،:  مالك البراءة] 73[

ميركية ألامتحدة الواليات ال، هوستين ، 77079تكساس  ، 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 27/02 

 :المراجع ] 56[
- US 3321930 A (FLEUR) 30 May 1967 
- US 3527059 A (RUST et al.) 08 September 1970 
- US 5873257 A (PETERSON) 23 February 1999 
- US 4490791 A (MORRISON) 25 December 1984 
- US 5306116 A (GUNN et al.) 26 April 1994 
- US 2005/0160749 Ai (SHAFFER et al.) 28 July 
2005 
- US 7069733 B2 (LUCAS et al.) 04 July 2006 
- US 2002f0190695 Ai (WALL et al) 19 December 
2002 
- US 4809154 A (NEWTON) 28 February 1989 
- US 4349744 A (REUTHER et al.) 01 September 
1982 
- US 4932220 A (INOUE) 12 June 1990 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 الضاغطة/نظام تحكم مضاد للتوقف الذاتي لألنظمة التوربينية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام تحكم مضاد للتوقف الذاتي لمراقبة وتنظيم تشغيل توربين وضاغط لمنع الفصل منخفض    :الملخص ] 57[

ر الضاغط تحكم في سرعة التوربين إشارة سرعة توربين وإشارة درجة حرارة توربين، ويولّد يستقبل م .السرعة للتوربين أثناء تجنب تمّوً
ر، وينظم االشتعال المفرط للتوربين ر من  .نقطة ضبط حّد تمّوً ر مرتبطة بالضاغط باستقبال نقطة ضبط حد التمّوً تقوم أداة تحكم في حد التمّوً

ن جهاز استشعار واحد أو أكثر، وتعديل صمام خانق لضاغط حتى يعمل الضاغط أداة التحكم في سرعة التوربين، واستقبال إشارة ِحْمل م
ر تقريبا ر يساوي نقطة ضبط حد التمّوً ر  .عند حد تمّوً وفي نظام مزّود بعدة ضواغط تعمل بتوربين واحد، يتم ربط أداة تحكم في حد التمّوً

 .بكل ضاغط من هذه الضواغط
 

 05: كال عدد األش     32 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002828: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54335/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8997/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           05/90/2006 11/470,010     
           مارتينز،. بوبي دي -2 مارك بيلومي، -1:  المخترعون] 72[
جاليل فاالبيل  -5 وولفليك،. جون آر -4 افانس،. ميجان في -3
نورث دايري اشفورد كونوكوفيليبس كومباني ،:  مالك البراءة] 73[

ميركية ألامتحدة الواليات ال، هوستين ، 77079تكساس  ، 600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 27/02 

 :المراجع ] 56[
- US 3321930 A (FLEUR) 30 May 1967 
- US 3527059 A (RUST et al.) 08 September 1970 
- US 5873257 A (PETERSON) 23 February 1999 
- US 4490791 A (MORRISON) 25 December 1984 
- US 5306116 A (GUNN et al.) 26 April 1994 
- US 2005/0160749 Ai (SHAFFER et al.) 28 July 
2005 
- US 7069733 B2 (LUCAS et al.) 04 July 2006 
- US 2002f0190695 Ai (WALL et al) 19 December 
2002 
- US 4809154 A (NEWTON) 28 February 1989 
- US 4349744 A (REUTHER et al.) 01 September 
1982 
- US 4932220 A (INOUE) 12 June 1990 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 الضاغطة/نظام تحكم مضاد للتوقف الذاتي لألنظمة التوربينية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام تحكم مضاد للتوقف الذاتي لمراقبة وتنظيم تشغيل توربين وضاغط لمنع الفصل منخفض    :الملخص ] 57[

ر الضاغط تحكم في سرعة التوربين إشارة سرعة توربين وإشارة درجة حرارة توربين، ويولّد يستقبل م .السرعة للتوربين أثناء تجنب تمّوً
ر، وينظم االشتعال المفرط للتوربين ر من  .نقطة ضبط حّد تمّوً ر مرتبطة بالضاغط باستقبال نقطة ضبط حد التمّوً تقوم أداة تحكم في حد التمّوً

ن جهاز استشعار واحد أو أكثر، وتعديل صمام خانق لضاغط حتى يعمل الضاغط أداة التحكم في سرعة التوربين، واستقبال إشارة ِحْمل م
ر تقريبا ر يساوي نقطة ضبط حد التمّوً ر  .عند حد تمّوً وفي نظام مزّود بعدة ضواغط تعمل بتوربين واحد، يتم ربط أداة تحكم في حد التمّوً

 .بكل ضاغط من هذه الضواغط
 

 05: كال عدد األش     32 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002829: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54997/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10639/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         20/04/2007 60/913,084     
. جورج ال -2 ميفيوس،. جيسون اس -1:  المخترعون] 72[

 هاوكنز. جيمس سي -3 فوست،
-كيهفيشر كونترولز  انترناشيونال ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ستريت لويس ميسوري ، ويست فلوريسنات افينيو 8100، انيكس
 الواليات المتحدة األمريكية ، 63136

 
 العمار ابراهيم ان سليم: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16B 23/00; G05D 16/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2173707 A(BROWN FRANK K) 19 
September 1939 
- WO 89/08790 A (JAEGER EBERHARD GMBH 
[DEJ) 21 September 1989 
- US 2005/106952 Al (MAXWELL SCOTT 0 [USJ 
et  al.) 19 May 2005 
- WO 02/093284 A (VEKTEK INC [US]; SMITH  
DAVID M[US]) 21 November 2002 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 برغي ضبط ألدوات متعددة] 54[
ويشتمل برغي ضبط  .يتعلق االختراع الحالي ببرغي ضبط مصمم بحيث يكون قابال للضبط بواسطة أدوات عديدة مختلفة   :الملخص ] 57[

ويشتمل جزء على األقل من السطح  .تمثيلي على جزء أساسي أسطواني الشكل له  طرف أول، وطرف ثاني، وسطح خارجي مقوس
ويشتمل برغي الضبط التمثيلي أيضا على جزء بارز أول  .الخارجي المقوس على أسنان ملولبة ليتعشق مع فتحة ذات أسنان ملولبة داخليا

ول يقع على مسافة من محور طولي للجسم األسطواني وجزء بارز ثاٍن على الطرف األول يقع على مسافة من المحور على الطرف األ
ويتم تصميم كل من الجزأين البارزين األول والثاني للتعشيق مع مقبَس  .الطولي للجسم األسطواني في الجهة المقابلة للجزء البارز األول

وباإلضافة إلى ذلك، يتم تصميم الجزأين البارزين األول والثاني للتعشيق مع مقبَس ثاٍن  .ل المحور الطوليأول لتدوير الجسم األسطواني حو
 .أكبر من المقبَس األول لتدوير الجسم األسطواني حول المحور الطولي

 
 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002830: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54614/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10843/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          17/05/2007 804189     
كراتزر . سكوت آر -2 إيزنبيس،. كاليد تي -1:  المخترعون] 72[
-كيهفيشر كونترولز  انترناشيونال ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ستريت لويس ميسوري ، ويست فلوريسنات افينيو 8100، انيكس
 الواليات المتحدة األمريكية، 63136

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01Q 1/40, H05k 5/06 

: المراجع ] 56[
- US 2004/194994 Al (RASMUSSEN C EDWARD 
[US]) 07 October 2004  
-US 2004/183744 Al (RAIMAN CLIFFORD E 
[US]) 23 September 2004 

 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 يئات انفجاريةجهاز هوائي لب] 54[
لمجموعة هوائي مثالية مبيت،  .يتعلق االختراع الحالي بشرح تجميعات هواء التصاالت السلكية في بيئات انفجارية   :الملخص ] 57[

يغلف مركب إحكام داخل عنصر القاعدة الهوائي  .وعنصر قاعدة عند أحد أطراف المبيت، وهوائي يمتد خالل عنصر القاعدة وفي المبيت
 .م الهوائي في عنصر القاعدةإلحكا

 
 7: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 
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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[
 CG 0002830: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54614/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10843/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          17/05/2007 804189     
كراتزر . سكوت آر -2 إيزنبيس،. كاليد تي -1:  المخترعون] 72[
-كيهفيشر كونترولز  انترناشيونال ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ستريت لويس ميسوري ، ويست فلوريسنات افينيو 8100، انيكس
 الواليات المتحدة األمريكية، 63136

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01Q 1/40, H05k 5/06 

: المراجع ] 56[
- US 2004/194994 Al (RASMUSSEN C EDWARD 
[US]) 07 October 2004  
-US 2004/183744 Al (RAIMAN CLIFFORD E 
[US]) 23 September 2004 

 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 يئات انفجاريةجهاز هوائي لب] 54[
لمجموعة هوائي مثالية مبيت،  .يتعلق االختراع الحالي بشرح تجميعات هواء التصاالت السلكية في بيئات انفجارية   :الملخص ] 57[

يغلف مركب إحكام داخل عنصر القاعدة الهوائي  .وعنصر قاعدة عند أحد أطراف المبيت، وهوائي يمتد خالل عنصر القاعدة وفي المبيت
 .م الهوائي في عنصر القاعدةإلحكا
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 براءة اختراع ]12[
 0002831GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54606/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13277/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                   2008/04/16      61/045,346       
 بــول كلينتون ، -2 كــالوديا فان دين بيــرج، -1:  المخترعون] 72[
        كارلوس ماثياس آنا ماريا ميسترز، -4 كـــيز فان جــيلدر، -3
 راول فــــالديز، -7 ،جــيرارد مــولدر -6 جاي مــونين،باتــريك  -5
 دين تشــين وانــج -8
، .في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، ذي هيج، أتش ار30-2596  كاريل فان بيلندتالن 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/16, 43/24; C10L 1/04 

 :المراجع ] 56[
- US 2007-0235187 A1 (KENNETH R. 
GOODMAN) 11 October 2007  
- US 4549608 A (LAWRENCE R. STOWE; 
MALCOLM K. STRUBHAR) 29 October 1985  
- US 3863717 A (ROBERT ERNEST COOPER) 
04 February 1975 

 
 

 عبدالرحمن االحيدبعماد : الفاحص 
 أو غاز/أنظمة وطرق إلنتاج نفط و] 54[
أو غاز وصيغة ثاني كبريتيد /أو غاز يشتمل على تكوين يشتمل على خليط من نفط و/يتعلق االختراع بنظام إلنتاج نفط و   :الملخص ] 57[

أو الغاز عن /وعامل الفصل يكون مهياً لفصل النفط وأو صيغة أوكسي كبريتيد الكربون، وآلية إلطالق عامل فصل في التكوين، /الكربون و
 .أو صيغة أوكسي كبريتيد الكربون/صيغة ثاني كبريتيد الكربون و
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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[
 0002832GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54578/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13452/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                           2009/01/21   357029        
 روبرت بالند، -3 آدم بايلي، -2 جون بارنز، -1:  المخترعون] 72[
 جون باتاجليولي -4
جاز توربين افيشنسي سويدين ايه بي، :  مالك البراءة] 73[

 السويد ،جارفاال، 17527، ايه 9داتافاجن 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F23R 3/04; F02C 7/18; F23D 14/78 

 :المراجع ] 56[
- US 5117636 A (GENERAL ELECTRIC 
COMPANY) 02 June 1992  
- US 6430932 B1 (POWER SYSTEMS MFG LLC) 
13 August 2002  
- US 6484509 B2 (POWER SYSTEMS MFG LLC) 
26 November 2002  
- EP 1686321 A2 (GENERAL ELECTRIC 
COMPANY) 02 August  2006  

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام تبريد أنبوب فنتوري] 54[
موجودة عند أحد األطراف يتعلق االختراع الحالي بوحدة احتراق لتوربين غازي تحتوي على مجموعة من الفوهات    :الملخص ] 57[

يحدد أنبوب  .يتم وضع أنبوب فنتوري داخل وحدة االحتراق، بين الفوهة وغرفة االحتراق .وغرفة احتراق تحدد طرفًا ثانيًا لوحدة االحتراق
متصل عن طريق  يتم توجيه الهواء المضغوط إلى مدخل .فنتوري مساًرا به له جانب أول مواجه للفوهة وجانب ثان مواجه لغرفة االحتراق

يوجه مسار أنبوب فنتوري الهواء المضغوط من المدخل في االتجاهات المتقابلة  .المائع مع الجانبين األول والثاني لمسار أنبوب فنتوري
 .في الجانبين األول والثاني للمسار لتبريد أنبوب فنتوري
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002832GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54578/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13452/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                           2009/01/21   357029        
 روبرت بالند، -3 آدم بايلي، -2 جون بارنز، -1:  المخترعون] 72[
 جون باتاجليولي -4
جاز توربين افيشنسي سويدين ايه بي، :  مالك البراءة] 73[

 السويد ،جارفاال، 17527، ايه 9داتافاجن 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F23R 3/04; F02C 7/18; F23D 14/78 

 :المراجع ] 56[
- US 5117636 A (GENERAL ELECTRIC 
COMPANY) 02 June 1992  
- US 6430932 B1 (POWER SYSTEMS MFG LLC) 
13 August 2002  
- US 6484509 B2 (POWER SYSTEMS MFG LLC) 
26 November 2002  
- EP 1686321 A2 (GENERAL ELECTRIC 
COMPANY) 02 August  2006  

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام تبريد أنبوب فنتوري] 54[
موجودة عند أحد األطراف يتعلق االختراع الحالي بوحدة احتراق لتوربين غازي تحتوي على مجموعة من الفوهات    :الملخص ] 57[

يحدد أنبوب  .يتم وضع أنبوب فنتوري داخل وحدة االحتراق، بين الفوهة وغرفة االحتراق .وغرفة احتراق تحدد طرفًا ثانيًا لوحدة االحتراق
متصل عن طريق  يتم توجيه الهواء المضغوط إلى مدخل .فنتوري مساًرا به له جانب أول مواجه للفوهة وجانب ثان مواجه لغرفة االحتراق

يوجه مسار أنبوب فنتوري الهواء المضغوط من المدخل في االتجاهات المتقابلة  .المائع مع الجانبين األول والثاني لمسار أنبوب فنتوري
 .في الجانبين األول والثاني للمسار لتبريد أنبوب فنتوري
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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 22 108

 

 براءة اختراع ]12[
 0002833GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54531/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20027453/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/03/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الخليجي                 2002/03/13      1908/2002      
 المكتب األوروبي                 2001/03/15          1200981.9 

بريندان ديرموت  -2 ،باول ماري ايوب -1:  المخترعون] 72[
 لورنت االين فينويل -3 ،موراي

، .في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة ]73[
 هولندا، ذي هيج، أتش ار 30-2596 كاريل فان بيلندتالن 

 
 العمار  إبرهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 9 /00, 11/02, 5/333, 303/24, 29/16, 
31/02; C11D 1 /12 

 :المراجع ] 56[
- EP 0654521 A1 (EXXON RESEARCH 
ENGINEERING CO [US]) 24 May 1995  
- US 5849950 A (SINGLETON DAVID M[US] et 
al.) 15 December 1998  
- EP 0512635 A2 (SHELL INT RESEARCH [NL] 
SHELL INT RESEARCH [DE]) 11 November 
1992 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 وكذا المنشط السطحي، طريقة الستخدام االوليفين المتفرع في صنع منشط سطحي ، أوليفين متفرع طريقة لتحضير] 54[
طريقة لتحضير االوليفينات المتفرعة وتتضمن تلك الطريقة على إزالة الهيدروجين من تركيب ايزوبارافيني يتضمن على   :الملخص ] 57[

فوق حفاز مناسب، ويتضمن ذلك التركيب االيزوبارافيني على بارافينات بها عدد من  أو أقل من ذرات الكربون الرباعية االليفاتية%  0.5
، ويكون في تلك البارافينات جزء على األقل من الجزيئات متفرعا، ويكون متوسط عدد 35إلى  7ذرات الكربون يتراوح في المدى من 

تفرع على تفرعات من المثيل واختياريا من االثيل، وقد يتم ويتضمن ال 2.5إلى  0.7التفرعات لكل جزئ من البارافينات يتراوح من 
الحصول علي ذلك التركيب االيزوبارافيني بواسطة التكسير في وجود الهيدروجين وتكوين مشابهات أصل في وجود الهيدروجين لشمع 

قل؛ طريقة الستخدام األوليفينات لصنع أو أ%  0.5بارافين، ويكون ذلك االوليفين المتفرع به نسبة من ذرات الكربون الرباعية قدرها 
منشط سطحي، منشط سطحي غير ايوني او منشط سطحي كاتيوني، وبصفة خاصة كبريتات او سلفونات منشطة للسطح، تتضمن على 

ل تحويل األوليفينات المتفرعة إلى المنشط السطحي، ومنشط سطحي انيوني، منشط سطح غير ايوني او منشط سطح كاتيوني يمكن الحصو
 عليه بواسطة هذه الطريقة
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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[
 0002834GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54582/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13666/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أستراليا                   2009/02/10  2009900521         
ليو تريفور  -2 بول أنتوني فلورياني، -1:  المخترعون] 72[

 فلورياني
 535بريكاست موديلر سولوشينز بتي ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 أستراليا، أستراليا جنوب، 5094جيبس كروس ، جراند جنكشن رود
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B28B 7/22 

 :المراجع ] 56[
- US 3676536 A (SHELLEY SHELLEY W) 11 
July 1972  
- US4252292 A (ARMAS EDUARDO S) 24 
February 1981  
- US 2544297 A (CALLAN P. J) 06 March 1951  
-US 3669402 A (PAULSON THEODORE C) 13 
June 1972 
- US 3811646 A (BEASLEY ROBERT W) 21 May 
1974  
- US 3614054 A (BEASLY ROBERT W) 19 
October  1971  
- US 6578815B 2 (SANGER WALLACE D) 17 
June 2003 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 لعمل وحدات بناء نمطيةتجهيزة إنشاء  ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز لإلنشاء  لعمل وحدات بناء نمطية وبصفة خاصة بقالب تشكيل له هيكل متحرك يستخدم    :الملخص ] 57[

إذا كان  .مم عند وصلة عناصر الهيكل لجعل العيب واضحا 1إلنشاء وحدة بناء نمطية أساسية لمبنى حيث يكفي خطأ المحاذاة الذي يقل عن 
ما يتم الكشف  .العيب  في حرف فإنه سيكون واضحا على السطح الداخلي من وحدة البناء النمطية الُمشكَّلة ولن يتم إخفاؤه بالدهان فوقه

 .عنه هنا هو تجهيزة ركنية متحركة لقالب تشكيل لتكوين واحد على األقل من األسطح الركنية الداخلية لوحدة بناء نمطية قابلة للتشكيل
قالب التشكيل الداخلي لوحدة البناء النمطية القابلة للتشكيل به لوح تدعيم علوي لتشكيل سطح السقف لوحدة البناء النمطية ومجموعة من 

يوجد في الجدران الجانبية قالب تشكيل  .الجدران الجانبية المتحركة التي تتدلى من لوح التدعيم العلوي  لعمل   عناصر حافة طرفية مرنة
 .جه أسطح الجدار الجانبي ويمكن تحريكه إلى موضع ما لتكوين أسطح الجدار الداخلية المناظرة لوحدة البناء النمطية القابلة للتشكيل يوا

نمطية الجدران الجانبية المتحركة قابلة للحركة إلى الداخل وبعيدا عن أسطح الجدار الداخلية المشكَّلة المناظرة لها إلطالق وحدة البناء ال
يتم استخدام تجهيزة ركنية متحركة لتشكيل األركان الجانبية لوحدة البناء النمطية القابلة للتشكيل  .لُمشكَّلة من قالب التشكيل الداخليا

تشتمل التجهيزة الركنية المتحركة على قائم ركني به اثنان على األقل من أسطح  .والموضوعة بين جدران جانبية متحركة متجاورة
تدرجة للجدار الجانبي؛ ووسيلة إقران داعمة للقائم الركني مهيأة لضبط الوضع الرأسي ووضع المسارات الجانبية، وكذلك المتاخمة الم

الوضع الرأسي، للقائم الركني بالنسبة للوضع المطلوب للجدران الجانبية المتحركة المتجاورة بحيث أن السطح المواجه من قالب التشكيل 
فس مستوى السطح المواجه من قالب التشكيل للجدران الجانبية المتحركة المتجاورة المناظرة أثناء عملية للقائم الركني يكون في ن

 .التشكيل
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 براءة اختراع ]12[
 0002834GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54582/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13666/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أستراليا                   2009/02/10  2009900521         
ليو تريفور  -2 بول أنتوني فلورياني، -1:  المخترعون] 72[

 فلورياني
 535بريكاست موديلر سولوشينز بتي ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 أستراليا، أستراليا جنوب، 5094جيبس كروس ، جراند جنكشن رود
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B28B 7/22 

 :المراجع ] 56[
- US 3676536 A (SHELLEY SHELLEY W) 11 
July 1972  
- US4252292 A (ARMAS EDUARDO S) 24 
February 1981  
- US 2544297 A (CALLAN P. J) 06 March 1951  
-US 3669402 A (PAULSON THEODORE C) 13 
June 1972 
- US 3811646 A (BEASLEY ROBERT W) 21 May 
1974  
- US 3614054 A (BEASLY ROBERT W) 19 
October  1971  
- US 6578815B 2 (SANGER WALLACE D) 17 
June 2003 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 لعمل وحدات بناء نمطيةتجهيزة إنشاء  ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز لإلنشاء  لعمل وحدات بناء نمطية وبصفة خاصة بقالب تشكيل له هيكل متحرك يستخدم    :الملخص ] 57[

إذا كان  .مم عند وصلة عناصر الهيكل لجعل العيب واضحا 1إلنشاء وحدة بناء نمطية أساسية لمبنى حيث يكفي خطأ المحاذاة الذي يقل عن 
ما يتم الكشف  .العيب  في حرف فإنه سيكون واضحا على السطح الداخلي من وحدة البناء النمطية الُمشكَّلة ولن يتم إخفاؤه بالدهان فوقه

 .عنه هنا هو تجهيزة ركنية متحركة لقالب تشكيل لتكوين واحد على األقل من األسطح الركنية الداخلية لوحدة بناء نمطية قابلة للتشكيل
قالب التشكيل الداخلي لوحدة البناء النمطية القابلة للتشكيل به لوح تدعيم علوي لتشكيل سطح السقف لوحدة البناء النمطية ومجموعة من 

يوجد في الجدران الجانبية قالب تشكيل  .الجدران الجانبية المتحركة التي تتدلى من لوح التدعيم العلوي  لعمل   عناصر حافة طرفية مرنة
 .جه أسطح الجدار الجانبي ويمكن تحريكه إلى موضع ما لتكوين أسطح الجدار الداخلية المناظرة لوحدة البناء النمطية القابلة للتشكيل يوا

نمطية الجدران الجانبية المتحركة قابلة للحركة إلى الداخل وبعيدا عن أسطح الجدار الداخلية المشكَّلة المناظرة لها إلطالق وحدة البناء ال
يتم استخدام تجهيزة ركنية متحركة لتشكيل األركان الجانبية لوحدة البناء النمطية القابلة للتشكيل  .لُمشكَّلة من قالب التشكيل الداخليا

تشتمل التجهيزة الركنية المتحركة على قائم ركني به اثنان على األقل من أسطح  .والموضوعة بين جدران جانبية متحركة متجاورة
تدرجة للجدار الجانبي؛ ووسيلة إقران داعمة للقائم الركني مهيأة لضبط الوضع الرأسي ووضع المسارات الجانبية، وكذلك المتاخمة الم

الوضع الرأسي، للقائم الركني بالنسبة للوضع المطلوب للجدران الجانبية المتحركة المتجاورة بحيث أن السطح المواجه من قالب التشكيل 
فس مستوى السطح المواجه من قالب التشكيل للجدران الجانبية المتحركة المتجاورة المناظرة أثناء عملية للقائم الركني يكون في ن

 .التشكيل
 

 8: عدد األشكال      1 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002835GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54683/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20067266/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا   2005/11/29                   102005057197.2
 أمريكا                  2005/11/25         60/739,422    

        ،اوتو، ماشهامر  -2 ،مارتن، ديترل  -1:  المخترعون] 72[
 كالوس جوشيم ، انجل -مولر -3
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت ، :  مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 45/33, 45/35, 47/22, 51/215, 51/25, 
57/04 

 :المراجع ] 56[
- GB 2118939 A (HALCON SD GROUP INC 
[US]) 09 November 1983                                 
- US 2003/187299 A1 (BASF AG [DE]) 20 
December 2001                                           
- DE 10246119 A1 (BASF AG [DE]) 15 April 2004  
-DE 10245585 A1 (BASF AG [DE])  08 April 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لتحضير أكرولين أو حمض أكريليك أو خليط من ذلك من بروبان] 54[
أو خليط   (acrylic acid)، أو حمض أكريليك  (acrolein)لتحضير أكرولين  (process) يتعلق االختراع بعملية    :الملخص ] 57[

جزئيا تحت تحلل  (propane) بروبان ال  (dehydrogenated)، وفيها تزال هدرجة (propane)منهما كمنتج مستهدف من البروبان 
الجزيئي المتكون إلى ماء ويستخدم غاز  (hydrogen) ، وبذلك يتحول جزئيا الهيدروجين Aحفازي غير متجانس في منطقة التفاعل 

 البروبيلين التي فيها يتأكسد جزئيا   Bمكون ثانوي ليتم شحن منطقة تفاعلبدون إزالة  A المتكون في منطقة التفاعل  A المنتج 
(propylene)   الموجود في غاز المنتج A من غاز المنتج  .إلى المنتج المستهدف B  المتكون في منطقة التفاعلB يزال المنتج ،

 .Aوتفريغ جزئي له، في منطقة التفاعل  CO2 ، المتبقي بعد المعالجة المتضمنة تنقية Iالمستهدف ويعاد تدوير الغاز المتخلف 
 

      24 :حماية ال عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002836: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54291/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11191/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          29/06/2007 60947287     
سوزان ال ايه  -2 كريستوفر سكوت جونز، -1:  المخترعون] 72[

لورنس الن  -5 مايكل جون منتشهوف، -4 كيفانج لي، -3 جريكا،
رايتر 

ان دي ستريت،  42إيست  235، .فـايـزر إنـك:   مالك البراءة] 73[
 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية  10017

 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/04, 401/12, 401/14, 403/04, 
403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 471/04; A61K 
31/4433, 31/4439, 31/517; A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/050506 A (CURlS INC [US]; 1 
GUICHERIT OIVIN M[US]; BOYD EDWARD 
ANDREW [GB]; BRUNT) 11 May 2006 
- WO 2006/124780 A (KALYPSYS INC [US]; 
LANG 1 HENGYUAN [US]; GAHMAN 
TIMOTHY C [US]; DAVIS RO) 23 November 
2006 
- WO 03/048154 A (ACTELION 
PHARMACEUTICALS 1 LTD [CH]; AISSAOUI 
HAMED [FR] ; BINKERT CHRIST) 12 June 
2003 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 مشتقات بنزيميدازول] 54[
   : I الصيغة    )dnuopmoc(  يتعلق االختراع الحالي بمركب    :الملخص ] 57[

 
I 

مقبول دوائيا منه، حيث يكون    )salt(  أو ملح   R1 ،  R2  ، R3A ، R3B،  R4 ،  R5 ،  X،  m، و n   هم كما تحدد هنا  إن مشتقات  .
 benzamidazole   الجديدة هذه مفيدة في معالجة نمو خلية غير طبيعي، مثل السرطان في الكائنات الثديية  يتعلق هذا االختراع أيضا  .

اآلدميين، وبتركيبات دوائية  لكائنات الثديية، خاصة الستخدام هذه المركبات في معالجة نمو خلية غير طبيعي في ا    )dohtem(  بطريقة 
  .هذه المركبات تحتوي على

 
      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002836: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54291/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11191/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          29/06/2007 60947287     
سوزان ال ايه  -2 كريستوفر سكوت جونز، -1:  المخترعون] 72[

لورنس الن  -5 مايكل جون منتشهوف، -4 كيفانج لي، -3 جريكا،
رايتر 

ان دي ستريت،  42إيست  235، .فـايـزر إنـك:   مالك البراءة] 73[
 نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية  10017

 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/04, 401/12, 401/14, 403/04, 
403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 471/04; A61K 
31/4433, 31/4439, 31/517; A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/050506 A (CURlS INC [US]; 1 
GUICHERIT OIVIN M[US]; BOYD EDWARD 
ANDREW [GB]; BRUNT) 11 May 2006 
- WO 2006/124780 A (KALYPSYS INC [US]; 
LANG 1 HENGYUAN [US]; GAHMAN 
TIMOTHY C [US]; DAVIS RO) 23 November 
2006 
- WO 03/048154 A (ACTELION 
PHARMACEUTICALS 1 LTD [CH]; AISSAOUI 
HAMED [FR] ; BINKERT CHRIST) 12 June 
2003 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 مشتقات بنزيميدازول] 54[
   : I الصيغة    )dnuopmoc(  يتعلق االختراع الحالي بمركب    :الملخص ] 57[

 
I 

مقبول دوائيا منه، حيث يكون    )salt(  أو ملح   R1 ،  R2  ، R3A ، R3B،  R4 ،  R5 ،  X،  m، و n   هم كما تحدد هنا  إن مشتقات  .
 benzamidazole   الجديدة هذه مفيدة في معالجة نمو خلية غير طبيعي، مثل السرطان في الكائنات الثديية  يتعلق هذا االختراع أيضا  .

اآلدميين، وبتركيبات دوائية  لكائنات الثديية، خاصة الستخدام هذه المركبات في معالجة نمو خلية غير طبيعي في ا    )dohtem(  بطريقة 
  .هذه المركبات تحتوي على

 
      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002837GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54688/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11038/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 مياكي نوبوهيسا -2 ماساكي شينوهاتا، -1:  المخترعون] 72[
 105-1 أساهي كاساي كيميكالز كوربوريشن، :   مالك البراءة] 73[

 يابانال ،101-8101طوكيو ، كو-كاندا جينبوتشو ، تشيودا
 
 
 
 
 
 ناصر علي كدسة : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 263/04, 265/14 

 :المراجع ] 56[
- JP 9-87239 A (MITSUBISHI  GAS CHEMICAL 
CO INC)  31 March 1997 
 - US 4 388 246 A (BAYER AG [DE]) 14 June 1983 
  - US 5502244 A (Mitsubishi GAS CHEMICAL  
CO [JP]) 26 March 1993   
- JP 59-108754 A (Mitsubishi Chemical Industries 
Ltd) 23 June 1984 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 ج أيزوسياناتاتعملية إلنتا] 54[
مدار مدة زمنية طويلة عند  بصورة ثابتة على   isocyanates تمكن من إنتاج   process يوفر االختراع الحالي عملية    :الملخص ] 57[

الحالي يوضح االختراع  . phosgene بدون استخدام   isocyanates إنتاج  إنتاجية عالية بدون مشاكل عديدة موجودة في الفن السابق عند 
له  في وجود مركب   decomposition لتفاعل انحالل   carbamic acid ester بإخضاع   isocyanate إلنتاج   process عملية 

 proton   نشط ومشتق carbonic acid .  
 

 4: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002838: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54296/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12680/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان          18/01/2008 2008008680   
  تاكافومي موتوكي، -2 يويشي سوزوكي، -1:  المخترعون] 72[
 -6 تاسوكو إشيدا، -5 مامورو تاكايشي، -4 توشيهيكو كينكو، -3

أفزال  -9 نوبورو ياماموتو، -8 يويشي كيتا، -7 كونيتوشي تيكدا،
 باشاليز ديموبولوس -10 كهان،

 6-10ليمتد، . آر أند دي ماناجمينت كوإساي :   مالك البراءة] 73[
 يابانالكو،طوكيو،  -بيونكيو ، تشومي-4كويشيكاوا 

 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/12, 401/14; C07F7/08, 7/10, 
7/12; A61K31/695, 31/4439; A61P 29/00, 25/00; 
A61P 3/00, 13/00, 15/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/049532 Al (SHIONOGI & CO LTD ) 
03 May 2007 
- WO 2007/011810 Al (MERCK & CO INC)  25 
January 2007 
- Bobrov, A. 1. , et al. , Reaction of quinone oxides 
with thiourea, Izvestiya Vysshikh Uchebnykh 
Zavedenij Khimiya i Khimicheskaya 
Tekhnologiya, 1990 
- WO 2008/133273 Al (SHIONOGI & CO LTD) 06 
November 2008  
- WO 2008/133274 Al (SHIONOGI & CO LTD) 06 
November 2008 

 أبرار السليم: الفاحص 
 مشتقات أمينوداياهيدروثيازين ملتحمة] 54[
متمثل في الصيغة  (compound)علق االختراع الحالي بمركب مشتقات أمينوداياهيدروثيازين ملتحمةالملخص يت   :الملخص ] 57[

  :العامة

X
S

N N

R1

R2

(I)
Z

Y

R5 R6

R4 R3

A L B

 
-هو  L، إلخ، يكون C6-14 arylهي مجموعة  Aمنه، حيث تكون الحلقة  (solvate)مقبول دوائيا منه أو مادة منحلة  (salt)أو ملح 

NReCO- حيث يكون (، إلخRe  هو ذرةhydrogenتكون الحلقة )، إلخ ،B  هي مجموعةC6-14 aryl إلخ، يكون ،X  هو مجموعةC1-

3 alkylene إلخ، يكون ،Y هو رابطة فردية(single bond) إلخ، يكون ،Z  هو مجموعةC1-3 alkylene إلخ، يكون ،R1 وR2  كل
، إلخ، له تأثير مثبط إلنتاج halogen، ذرة hydrogenكل على حدة ذرة  R6و R3 ،R4 ،R5، إلخ، ويكون hydrogenعلى حدة ذرة 

A  أو تأثير مثبطBACE1  وهو نافع كعامل وقائي أو عالجي لمرض تحلل عصبي بسببA  ويتمثل في العته من نوعAlzheimer. 
 

      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002838: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54296/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12680/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان          18/01/2008 2008008680   
  تاكافومي موتوكي، -2 يويشي سوزوكي، -1:  المخترعون] 72[
 -6 تاسوكو إشيدا، -5 مامورو تاكايشي، -4 توشيهيكو كينكو، -3

أفزال  -9 نوبورو ياماموتو، -8 يويشي كيتا، -7 كونيتوشي تيكدا،
 باشاليز ديموبولوس -10 كهان،

 6-10ليمتد، . آر أند دي ماناجمينت كوإساي :   مالك البراءة] 73[
 يابانالكو،طوكيو،  -بيونكيو ، تشومي-4كويشيكاوا 

 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/12, 401/14; C07F7/08, 7/10, 
7/12; A61K31/695, 31/4439; A61P 29/00, 25/00; 
A61P 3/00, 13/00, 15/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/049532 Al (SHIONOGI & CO LTD ) 
03 May 2007 
- WO 2007/011810 Al (MERCK & CO INC)  25 
January 2007 
- Bobrov, A. 1. , et al. , Reaction of quinone oxides 
with thiourea, Izvestiya Vysshikh Uchebnykh 
Zavedenij Khimiya i Khimicheskaya 
Tekhnologiya, 1990 
- WO 2008/133273 Al (SHIONOGI & CO LTD) 06 
November 2008  
- WO 2008/133274 Al (SHIONOGI & CO LTD) 06 
November 2008 

 أبرار السليم: الفاحص 
 مشتقات أمينوداياهيدروثيازين ملتحمة] 54[
متمثل في الصيغة  (compound)علق االختراع الحالي بمركب مشتقات أمينوداياهيدروثيازين ملتحمةالملخص يت   :الملخص ] 57[

  :العامة

X
S

N N

R1

R2

(I)
Z

Y

R5 R6

R4 R3

A L B

 
-هو  L، إلخ، يكون C6-14 arylهي مجموعة  Aمنه، حيث تكون الحلقة  (solvate)مقبول دوائيا منه أو مادة منحلة  (salt)أو ملح 

NReCO- حيث يكون (، إلخRe  هو ذرةhydrogenتكون الحلقة )، إلخ ،B  هي مجموعةC6-14 aryl إلخ، يكون ،X  هو مجموعةC1-

3 alkylene إلخ، يكون ،Y هو رابطة فردية(single bond) إلخ، يكون ،Z  هو مجموعةC1-3 alkylene إلخ، يكون ،R1 وR2  كل
، إلخ، له تأثير مثبط إلنتاج halogen، ذرة hydrogenكل على حدة ذرة  R6و R3 ،R4 ،R5، إلخ، ويكون hydrogenعلى حدة ذرة 

A  أو تأثير مثبطBACE1  وهو نافع كعامل وقائي أو عالجي لمرض تحلل عصبي بسببA  ويتمثل في العته من نوعAlzheimer. 
 

      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002839GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54532/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11643/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/09/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2007/09/03      2534878             
            ،دانييل ماريسال -2 بينويت كوتش، -1:  المخترعون] 72[
 والوورث. برينت آر -4 ،مارك باريسيل -3
، .في .انيوس مانفاكتشرينج بيلجوم ان:  مالك البراءة] 73[

 بلجيكا ، انتويربين 20402040-بي، 482شيلديالن 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/02, 2/00; C08L23/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0057420 A (SUMITOMO CHEMICAL CO 
[JP]) 11 August 1982  
- EP 0649860 A (FINA RESEARCH [BE] 
ATOF1NA RES [BE]) 26 April 1995  
- WO 2006/056756 A (INNOVENE MFG 
BELGIUM NV [BE]; LEE STEPHEN KEVIN 
[GB]; MARISSAL DANIEL) 01 June 2006  
- WO 2005/044871 A (CHEVRON PHILLIPS 
CHEMICAL CO [US]) 19 May 2005  
- US 2004/198911 A1 (VAN DUN JOZEF J [US] et 
al.) 07 October 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية بلمرة في طور المالط] 54[
بتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج بولي إيثيلين متعدد الشكل في مفاعلين على األقل متصلين على التوالي، تم فيها  :الملخص ] 57[

 %80 -20 في صورة معلق في مفاعل أول ويتم تصنيع (HMW) بوليمر له وزن جزيئي عالي بالوزن من  %80 -20 تصنيع من 
، حيث يكون تركيز HMW في صورة معلق في مفاعل ثان في وجود البوليمر  (LMW) بالوزن من بوليمر له وزن جزيئي منخفض 

 %45بالوزن، ويفضل أكثر   %35ي كتلة المالط، على األقل المواد الصلبة في المفاعل الثاني، المحدد بكتلة البوليمر المقسمة على إجمال
أو يتم اإلبقاء على نسبة تركيز المواد الصلبة في المفاعل األول إلى تلك الموجودة في المفاعل  /بالوزن و %60 بالمول على األقل، و
على األقل، وبشكل  %10 وأيضا حيث يكون حجم المفاعل الثاني أكبر بنسبة    0.8و 0.6 ، ومن المفضل بين 1.0الثاني عند أقل من 

 .على األقل  حجم المفاعل األول % 50 على األقل، واألكثر تفضيال   % 30مفضل 
 

      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002840GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54519/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20067368/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2005/12/13    60/749.809        
 أمريكا                     2006/12/08        11/636,288   
دومينيك نيكوالس  -2 ،وينيه فرانك الي -1:  المخترعون] 72[

 تيري يوجن هيلتون  -3 ،مازون
ريسيرتش اند انجنيرنج  ون موبيلاكس:  مالك البراءة] 73[

نيو ، أنانديل، 900. ب.ص، إيست 22روت  1545، كومباني
الواليات المتحدة األمريكية، 0900-08801جيرسي    

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/70; C01B /48; C10G 45/64, 65/04 

 :المراجع ] 56[
- US 6923949 B1 (LAl WENYIH F [US] et al.) 02 
August 2005  
- US 5075269 A (DEGNAN THOMAS F [US] et  
al.) 24 December 1991  
- EP 0142317 A(MOBIL OIL CORP [US]) 22 May 
1985  
- US 5614079 A (FARNOS MARIA D [US] et al.) 
25 March 1997 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
]54 [ZSM-48 مرتفع النشاط وطرق لنزع الشمع منه 
مرتفع  ZSM-48 على وجه الخصوص، يتعلق االختراع بتحضير  .مرتفع النشاط ZSM-48يتعلق االختراع الحالي بـ    :الملخص ] 57[

 .ZSM-50 و non- ZSM-48 خالياً من أنوية التبلر   ZSM-48النشاط وله نقاء محدد، ويكون 
 

 6: عدد األشكال      26 : الحماية عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002840GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54519/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20067368/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2005/12/13    60/749.809        
 أمريكا                     2006/12/08        11/636,288   
دومينيك نيكوالس  -2 ،وينيه فرانك الي -1:  المخترعون] 72[

 تيري يوجن هيلتون  -3 ،مازون
ريسيرتش اند انجنيرنج  ون موبيلاكس:  مالك البراءة] 73[

نيو ، أنانديل، 900. ب.ص، إيست 22روت  1545، كومباني
الواليات المتحدة األمريكية، 0900-08801جيرسي    

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/70; C01B /48; C10G 45/64, 65/04 

 :المراجع ] 56[
- US 6923949 B1 (LAl WENYIH F [US] et al.) 02 
August 2005  
- US 5075269 A (DEGNAN THOMAS F [US] et  
al.) 24 December 1991  
- EP 0142317 A(MOBIL OIL CORP [US]) 22 May 
1985  
- US 5614079 A (FARNOS MARIA D [US] et al.) 
25 March 1997 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
]54 [ZSM-48 مرتفع النشاط وطرق لنزع الشمع منه 
مرتفع  ZSM-48 على وجه الخصوص، يتعلق االختراع بتحضير  .مرتفع النشاط ZSM-48يتعلق االختراع الحالي بـ    :الملخص ] 57[

 .ZSM-50 و non- ZSM-48 خالياً من أنوية التبلر   ZSM-48النشاط وله نقاء محدد، ويكون 
 

 6: عدد األشكال      26 : الحماية عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002841GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54537/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2008/11171/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                            2007/06/27  60/946450        
          ابراهيم باغرزاده، -2 عباس حسن، -1:  المخترعون] 72[
 جريجوري بورسينجر -5 عزيز حسن، -4 ريفورد انثوني، -3
، مينيتا 14549 اتش آر دي كوربوريشن، : مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 77035تكساس ، هيوستن
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 7/26; C08F 10/02, 10/06, 2/01, 4/658 

 :المراجع ] 56[
- WO 98/043725 A (NOVA CHEMICALS 
(INTERNATIONAL) SA) 08 October 1998    
-JP 2002-003505 A (JAPAN POLYCHEM CORP) 
09 January 2002    
- JP 12-143706 A (MITSUBISHI CHEMICALS 
CORP) 26 May 2000    
- JP2007-505201 A (DOW GLOBAL 
TECHNOLOGIES INC) 08 March 2007   
- JP 2002-121353 A (DENKI KAGAKUKOGYO 
KK) 23 April 2002 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 نظام وعملية إلنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبيلين] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنتاج بوليمر بولي  إيثيلين أو بولي بروبيلين، أو بوليمر مشترك من ذلك، تشتمل على  :الملخص ] 57[

مالمسة وسط محتوي على مونومر مع جسيمات محفز بلمرة في وسيلة خلط عالية القص واحدة على األقل لتكوين مشتت في حجم النانو، 
 .يتم اختيار المونومر من المجموعة المكونة من إيثيلين، بروبيلين وتوليفة من ذلك .ميكرون 1من  حيث يكون للجسيمات متوسط قطر أقل

كيلو باسكال إلى  203وتحتوي الطريقة أيضاً على إخضاع المشتت في حجم النانو لظروف بلمرة تشتمل على ضغط في الحدود من حوالي 
م إلى حوالي  20ْودرجة حرارة في الحدود من حوالي  )ضغط جوي  60حوالي  ضغط جوي إلى 2 من حوالي (كيلو باسكال  6080 حوالي 

 .ويتم أيضاً الكشف عن النظام الذي تنفذ به الطريقة .م، حيث تتم بلمرة جزء على األقل من المونومر 230ْ
 

 2: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002842: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54293/14: قرار الموافقة على منح البراءة رقم 
 

 03/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2969/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         15/10/2002 0223978.8     
 كارين ديفيز :   المخترع] 72[
، 4056 ،ليشتسفراسي 35نوفارتيس ايه جي :   مالك البراءة] 73[

 ،سويسرابازل 
  
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 9/20 

 :المراجع ] 56[
- WO 97/49395 A (ACKLIN PIERRE, ELBA 
GEIGY AG (CH); lATTMANN RENE (CH)) 31 
December 1997 
- WO 00/57886 A (TOSEllI DOMINIQUE  
ZAKARIAN NOEL (FR); Cll PHARMA (FR); 
GIMET RENE (F) 05 October 2000  
- US 2002/061333 Al (ZAKARIAN et al.) 23 May 
2002 
- EP 1 070 496 A (KYOWA HAKKO KOGYO 
KK) 24 January 2001 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 اقراص مشتتة تشتمل على مشتقة حمض بنزويك] 54[
] 4 ،2 ،1[-) هيدروكسي فنيل-2(ثنائي -، 3[-4يتعلق االختراع الراهن بأقراص قابلة للتشتت تشتمل على حمض    :الملخص ] 57[

 .من الوزن الكلي للقرص% 40إلى  5ل صيدليا منه بمقدار يتراوح من بنزويك بصفته مقوم فعال أو ملح مقبو)] 1(تريازوليل 
 

      15 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 [19] PATENT  OFFICE  OF T HE 
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 االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002842: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54293/14: قرار الموافقة على منح البراءة رقم 
 

 03/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2969/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/10/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         15/10/2002 0223978.8     
 كارين ديفيز :   المخترع] 72[
، 4056 ،ليشتسفراسي 35نوفارتيس ايه جي :   مالك البراءة] 73[

 ،سويسرابازل 
  
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 9/20 

 :المراجع ] 56[
- WO 97/49395 A (ACKLIN PIERRE, ELBA 
GEIGY AG (CH); lATTMANN RENE (CH)) 31 
December 1997 
- WO 00/57886 A (TOSEllI DOMINIQUE  
ZAKARIAN NOEL (FR); Cll PHARMA (FR); 
GIMET RENE (F) 05 October 2000  
- US 2002/061333 Al (ZAKARIAN et al.) 23 May 
2002 
- EP 1 070 496 A (KYOWA HAKKO KOGYO 
KK) 24 January 2001 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 اقراص مشتتة تشتمل على مشتقة حمض بنزويك] 54[
] 4 ،2 ،1[-) هيدروكسي فنيل-2(ثنائي -، 3[-4يتعلق االختراع الراهن بأقراص قابلة للتشتت تشتمل على حمض    :الملخص ] 57[

 .من الوزن الكلي للقرص% 40إلى  5ل صيدليا منه بمقدار يتراوح من بنزويك بصفته مقوم فعال أو ملح مقبو)] 1(تريازوليل 
 

      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002843: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54302/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14515/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         20/10/2008 2008-270379   
          كييتشي ناكامورا، -2 تاكاشي اوكادا، -1:  المخترعون] 72[
 سوجورو ياماجوتشي -4 ماساكي سوجينو، -3
، 33-5ليمتد، سوميتومو ميتال اندستريز،  -1:  مالكو البراءة] 73[

 ، 0041-541أوساكا ، شي-اوساكا، كو-تشو، تشوم 4كيتاهاما 
روى اناتول ، 54فالوريك مانسمان اويل اند جاز فرانس،  -2 يابان،ال

 ، فرنسا اولنوى اميري 59620، فرانس
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:F16L 15/04 

 :المراجع ] 56[
- JP 2006-526747 A (SUMITOMO METAL  
INDUSTRIES,LTD) 24 November 2006  
- JP 2002-522713 A (MANNESMANN 
AKTIENGESELLSCHAFT) 23 July 2002  
- JP 2003-512588 A (VALLOUREC 
MANNESMANN OIL & GAS FRANCE) 02 April 
 2003 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية] 54[
، حيث يشتمل (2)وعضو أنثوي  (1)لفوالذية تشتمل على عضو ذكري يتعلق االختراع الراهن بوصلة ملولبة لألنابيب ا   :الملخص ] 57[

، ويشكَّل السطح المانع (25، 24أو  15، 14)، وسطح كتفي (23أو  13)، سطح مانع للتسرب (21أو  11)كل منهما على جزء ملولب 
بواسطة جزء سطحي  (2)و األنثوي للعض (23)بواسطة سطح مستدق، ويشكَّل السطح المانع للتسرب  (1)للعضو الذكري  (13)للتسرب 

ملم، جزء سطحي مستدق، وجزء سطحي منحني ثاني ذي انحناء  120إلى  15منحني أول ذي انحناء بنصف قطر كبير في المدى من 
 .ملم 120إلى  15بنصف قطر كبير مرة أخرى في المدى من 

 
 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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002844: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54345/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 10/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2938/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         30/90/2002 60/414,806     
ريتشارد جونز، جيه آر   -2 وارد،. باتريك بي -1:  المخترعون] 72[
 ساوتشوك . جيفري اتش -3 ،
 4101. بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،60555،وورينفيللي ، وينفايلد روود
 مد علي الشوافسعود مح: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10L 3/10; F25J 1/00; B01D 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6389844BI(SHELL INT RES MIl BV et al.) 
21 May 2002 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 نظـام وطريقـة إلسالة كميات مختـارة متغيرة من غاز هيدروكربوني خفيف باستخدام عدة تسلسالت إلسالة الغاز] 54[
يتعلـق هـذا االختـراع بنظام محسـّـن وطريقة محسنة لتزويد غاز هيدروكربونـي خفيف يحتوى على نسبة منخفضة من   :الملخص ] 57[

إلـى عمليـة إلسـالة الغـاز  reduced acid gas/dewatered light hydrocarbon gasالغاز الحمضي ومنزوع المـاء 
 light hydrocarbon gasالهيدروكربونـي الخفيـف حيـث تـُـستخدم عـدة تسـلسـالت إلسـالة الغـاز الهيـدروكربونـي الخفيـف 

liquefaction trains.  
 

 4: عدد األشكال      3 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002844: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54345/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 10/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2938/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         30/90/2002 60/414,806     
ريتشارد جونز، جيه آر   -2 وارد،. باتريك بي -1:  المخترعون] 72[
 ساوتشوك . جيفري اتش -3 ،
 4101. بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،60555،وورينفيللي ، وينفايلد روود
 مد علي الشوافسعود مح: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10L 3/10; F25J 1/00; B01D 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6389844BI(SHELL INT RES MIl BV et al.) 
21 May 2002 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 نظـام وطريقـة إلسالة كميات مختـارة متغيرة من غاز هيدروكربوني خفيف باستخدام عدة تسلسالت إلسالة الغاز] 54[
يتعلـق هـذا االختـراع بنظام محسـّـن وطريقة محسنة لتزويد غاز هيدروكربونـي خفيف يحتوى على نسبة منخفضة من   :الملخص ] 57[

إلـى عمليـة إلسـالة الغـاز  reduced acid gas/dewatered light hydrocarbon gasالغاز الحمضي ومنزوع المـاء 
 light hydrocarbon gasالهيدروكربونـي الخفيـف حيـث تـُـستخدم عـدة تسـلسـالت إلسـالة الغـاز الهيـدروكربونـي الخفيـف 

liquefaction trains.  
 

 4: عدد األشكال      3 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

[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[
 CG 0002845: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54633/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 12/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12282/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          18/01/2008 61/021,932     
 -3 تينيتي،. شيال ام -2 ايوانا أنيس، -1:  المخترعون] 72[

سوزان ديبروهل  -5 باول فوليي، -4 ايميرنتيانا سيناواتي،
، واشنطن ستريت، .داو جلوبال تكنولوجيز انك:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال 48674، ميشيغان، ميدالند، 1790مبنى 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:A01N 25/02 

: المراجع ] 56[
- US 6 149 930 A (BONJOUR ANAIDE [UYJ et 
al.) 21 November 2000  
- US 2003/087764 Al (PALLAS NORMAN R [US] 
et al.) 08 May 2003 

 
 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 وطريقة لتحضيرها ytisocsiv، قليلة اللزوجة COVتركيبات مبيدة حيوياً ثابتة، منخفضة نسبة ] 54[
، قليلة اللزوجة VOCثابتة، منخفضة نسبة  biocide formulationيتعلق االختراع الراهن بتركيبة مبيد حيوي    :الملخص ] 57[

viscosity قل، ومادة حاملة سائلة تشتمل على مقدار فعال من مبيد حيوي واحد على األliquid carriers  من متعدد غليكول ألكيل
alkyl polyglycol  بالصيغة(I):R-O-(AO)n-H حيث ،R  يمثل ألكيلC1-C3 C1-C3 alkyl ؛AO  يمثل مجموعة أكسيد إثيلين

ethyleneoxide مجموعة أكسيد بروبيلين ،propyleneoxide مجموعة أكسيد بيوتيلين ،butyleneoxide،  أو بوليمر إسهامي
، مجموعة أكسيد بروبيلين ethyleneoxideكتلي أو عشوائي من مجموعتين أو أكثر تختار من مجموعة أكسيد إثيلين 

propyleneoxide ومجموعة أكسيد بيوتيلين ،butyleneoxide؛ وn  يمثل متوسط عدد وحداتAO  على األقل 4المتكررة ويبلغ. 
 

 1: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002846: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54679/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 12/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4545/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         16/04/2004 2004-122161   
نوبيو  -3 توشيو واكو، -2 ماساكازو ايكيدا، -1:  المخترعون] 72[

 اوكي 
 -1شيمباشي -نيشينيبون اويل كوربوريشن :   مالك البراءة] 73[

  يابانال، طوكيو، 8412-105، 12-3تشوميو ميناتو كي يو 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :ف الدولي التصني] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/70, 23/75, 23/755, 37/02; C07C 
1/04, 27/06; C10G 2/00; B01J 23/46; C07B 61/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 59-102440 A (Shell International Research 
Maatschappij B.V) 13 June, 1984 JP 10-85614 A 
(Unitika Ltd.) 07 April, 1998 Masaichi IKEDA et 
al. I Shinki FT Gosei Shokubai no Kaihatsu Shinki 
Zirconia Tanjiho no Kento  Sekiyu Gakkai Nenkai 
Koen Yoshi, 19 May, 2004 Masaichi IKEDA et al. 
I Shinki FT Gosei Shokubai no Kaihatsu (Dai 2 
ho) Zirconia Usumaku Tanjiho no Kairyo -'\, 
Sekiyu' Sekiyu Kagaku Toronkai Koen Yoahi, 18 
November, 2004 

 علي احمد المال: الفاحص 
 تروبش التخليقي وعملية إلنتاج الهيدروكربونات-حفاز لتفاعل فيشر] 54[
في منطقة ذات  methaneمنخفضة نحو الميثان  selectivityله انتقائية  catalystيُـزود االختراع الراهن حفاز    :الملخص ] 57[

يُستخدم فـي  high in chain growth probability aطـول السلسلة ألفا  عالية ولـه احتمالية مرتفعة الزدياد COنسبة تحويل 
 supportويشتمل الحفاز وفقاً لالختراع الراهن على مادة حاملة  .Fischer-Tropsch synthesisتـروبش تخليقـي -تفاعـل فيشــر

 oxide of zirconium and/or titaniumانيوم أو التيت/وأكسـيد الزركونيوم و aluminaأو ألومينـا  silicaتحتـوي علـى سـليكا 
بالكتلة على أساس الفلز، وفلز  %10إلى  by massبالكتلة  %0.5بمقـدار يتراوح من  film formالمحمول عليها في صورة غشـاء 

 .لـه على المادة الحاملةيتم تحمي rutheniumو روثينيـوم  nickel، نيكل cobaltواحد أو أكثر يختار مـن الفئة التـي تتكـون من كوبلت 
 

      4 :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.

121نشرة براءات االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002846: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54679/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 12/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4545/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/04/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         16/04/2004 2004-122161   
نوبيو  -3 توشيو واكو، -2 ماساكازو ايكيدا، -1:  المخترعون] 72[

 اوكي 
 -1شيمباشي -نيشينيبون اويل كوربوريشن :   مالك البراءة] 73[

  يابانال، طوكيو، 8412-105، 12-3تشوميو ميناتو كي يو 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :ف الدولي التصني] 51[
Int. Cl.7: B01J 23/70, 23/75, 23/755, 37/02; C07C 
1/04, 27/06; C10G 2/00; B01J 23/46; C07B 61/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 59-102440 A (Shell International Research 
Maatschappij B.V) 13 June, 1984 JP 10-85614 A 
(Unitika Ltd.) 07 April, 1998 Masaichi IKEDA et 
al. I Shinki FT Gosei Shokubai no Kaihatsu Shinki 
Zirconia Tanjiho no Kento  Sekiyu Gakkai Nenkai 
Koen Yoshi, 19 May, 2004 Masaichi IKEDA et al. 
I Shinki FT Gosei Shokubai no Kaihatsu (Dai 2 
ho) Zirconia Usumaku Tanjiho no Kairyo -'\, 
Sekiyu' Sekiyu Kagaku Toronkai Koen Yoahi, 18 
November, 2004 

 علي احمد المال: الفاحص 
 تروبش التخليقي وعملية إلنتاج الهيدروكربونات-حفاز لتفاعل فيشر] 54[
في منطقة ذات  methaneمنخفضة نحو الميثان  selectivityله انتقائية  catalystيُـزود االختراع الراهن حفاز    :الملخص ] 57[

يُستخدم فـي  high in chain growth probability aطـول السلسلة ألفا  عالية ولـه احتمالية مرتفعة الزدياد COنسبة تحويل 
 supportويشتمل الحفاز وفقاً لالختراع الراهن على مادة حاملة  .Fischer-Tropsch synthesisتـروبش تخليقـي -تفاعـل فيشــر

 oxide of zirconium and/or titaniumانيوم أو التيت/وأكسـيد الزركونيوم و aluminaأو ألومينـا  silicaتحتـوي علـى سـليكا 
بالكتلة على أساس الفلز، وفلز  %10إلى  by massبالكتلة  %0.5بمقـدار يتراوح من  film formالمحمول عليها في صورة غشـاء 

 .لـه على المادة الحاملةيتم تحمي rutheniumو روثينيـوم  nickel، نيكل cobaltواحد أو أكثر يختار مـن الفئة التـي تتكـون من كوبلت 
 

      4 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002847: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54325/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12230/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          29/11/2007 11/998,241     
كيركمان . ثوماس آر:   المخترع] 72[
، ون .بروكواي جالس كونتينر إنك –أوينز :   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، أوهايو، 43551ميشيل أوينز واي، بيرسبيرغ، 
ميركية األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03B 9/38 

 :المراجع ] 56[
- GB 2347420 A (EMHART GLASS SA [CH]) 06 
September 2000 
- US 2006/174656 Al (FLYNN ROBIN L [US]) 10 
August 2006 
- BE 551751 A (OWENS ILLINOIS GLASS 
COMPANY) 31 December 1959 
- US 4586944 A (ROMBERG HENDRIK [NL]) 06 
May 1986 
- US 6123096 A (KAMMONEN JARMO ESE]) 26 
September 2000 
 -US 2003/196457 Al (MORIN GERALD R [US] et 
al.) 23 October 2003 
 -US 4492595 A (NEBELUNG HERMANN H[CH] 
et al.) 08 January 1985 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 اجيةآلية رفع لوح قاع من أجل ماكينة تشكيل أداة زج] 54[
 bottom plate)آلية رفع لوح قاع من أجل ماكينة تشكيل أداة زجاجيةالملخص يتعلق االختراع بآلية رفع لوح قاع    :الملخص ] 57[

lift mechanism) (20)  لماكينة تشكيل أداة زجاجية(glassware forming machine)  تتضمن مجمع لوح قاع(bottom plate 
assembly) (24)  له على األقل لوح قاع(bottom plate) (22)  واحد على قاعدة(base) (26)  مع ممر(passage) (28)  لتغذية

 (32) (housing)على مأوى  (bottom plate assembly)يركب مجمع لوح القاع  .(bottom plate)هواء التبريد إلى لوح القاع 
 .(bottom plate assembly)وجيه تيار التبريد إلى مجمع لوح القاع لت (34) (cooling air chamber)به حجرة هواء تبريد 

ومجمع لوح القاع  (housing)لرفع وخفض انتقائيا المأوى  (housing)مع المأوى  (76) (lift mechanism)تقترن عمليا آلية الرفع 
(bottom plate lift mechanism)  المركب على المأوى(housing).  إن المأوى(housing)  له فتحة(opening) (48)  إلى

إلى  (cooling air control cartridge)لتلقي خرطوشة للتحكم في هواء التبريد  (cooling air chamber)حجرة هواء التبريد 
 .(bottom plate assembly)من خالل الحجرة إلى مجمع لوح القاع  (cooling wind)للتحكم في تيار التبريد  (passage)ممر 
إلى الحجرة للتحكم  (opening)من خالل الفتحة  (40 ،42 ،44) (control cartridges)تبادليا إقحام العديد من خراطيش التحكم  يمكن

بأساليب تشغيل تبريد  (bottom plate assembly)إلى مجمع لوح القاع  (passage of cooling air)انتقائيا في ممر هواء التبريد 
.  (cartridges)يش مختلفة مصاحبة مع الخراط

 
 11: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002848: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54326/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12219/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           26/11/2007 11/986,691     
شو . الري إن:   المخترع] 72[
، ون . بروكواي جالس كونتينر إنك –أوينز :   مالك البراءة] 73[

، أوهايو، واليات 2999-43551ميشيل أوينز واي، بيرسبيرغ، 
متحدة أميركية 

 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03B 9/36, C03B 9/38 

 :المراجع ] 56[
- US 3871856 A (TRAHAN ALBERT J) 18 March 
1975 
- GB 2317610 A (EMHART GLASS MACH 
INVEST [US])01 April 1998 
- US 4678494 A (NEBELUNG HERMANN H 
[CH] et al.) 07 July 1987  
-US 4509969 A (ABBOTT VAUGHAN [US]) 09 
April 1985 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مجمع ذراع رأس لماكينة تشكيل أدوات زجاجية] 54[
لماكينة تشكيل أداة زجاجية  (12) (blowhead arm assembly)يتعلق االختراع بمجمع ذراع رأس نفخ  :الملخص ] 57[

(glassware forming machine) طبقًا ألحد جوانب الكشف الحالي، يتضمن بدن ذراع رأس نفخ ،(blowhead arm body) 
واحد والعديد من ممرات هواء عرضية  (36) (longitudinal air passage)من قطعة واحدة له على األقل ممر هواء طولي  (26)

(lateral air passages) (30-34)  متصلة مع الممر الطولي(longitudinal passage).  يتم استقبال وصلة ظرف رأس نفخ
(blowhead chuck) (44) مع إمكانية إزالتها، في طرف أول ،(first end)  لكل ممر عرضي(lateral passage)  ويتلولب غطاء

(cap) (60)  حلزوني في الطرف الثاني(second end)  لكل ممر عرضي(lateral passage)  مبتعد عن وصلة ظرف رأس النفخ
(blowhead chuck) يتم اإلمساك بزنبرك  .المصاحبة(spring) (66) ي انضغاط بين كل غطاء ف(cap)  ووصلة ظرف رأس نفخ

(blowhead chuck)  مصاحبة إلمالة وصلة ظرف رأس النفخ(lateral passage)  في اتجاه خارج الممر العرضي(lateral 
passage)  وبعيًدا عن الغطاء(cap). هائية معزولة في تجسيد تمثيلي للكشف معد لالستخدام في اقتران مع ما يسمى رؤوس نفخ تبريد ن

(isolated finish cooling blowheads) توجد ممرات هواء طولية ،(longitudinal air passages) (28 36و)  أولى وثانية
 (22و 18) (air inputs)منفصلة عن بعضها البعض، ومداخل هواء  (blowhead arm body)ممتدة خالل بدن ذراع رأس النفخ 

يتصل على حدة كل  .األولى والثانية (longitudinal passages)ة على التوالي مع الممرات الطولية مقترن (body)منفصلة في البدن 
، ووصالت ظرف رؤوس (longitudinal air passages)مع ممرات الهواء الطولية  (lateral air passage)ممر هواء عرضي 

وهواء التبريد  (feeding blow air)لتغذية هواء النفخ منفصلة  (air passages)ذات ممرات هواء  (blowhead chucks)النفخ 
 . (chuck)مركبة في وصلة الظرف  (54) (blowhead)إلى رأس نفخ  (finish cooling air)النهائي 

 
 15: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002848: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54326/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12219/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           26/11/2007 11/986,691     
شو . الري إن:   المخترع] 72[
، ون . بروكواي جالس كونتينر إنك –أوينز :   مالك البراءة] 73[

، أوهايو، واليات 2999-43551ميشيل أوينز واي، بيرسبيرغ، 
متحدة أميركية 

 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03B 9/36, C03B 9/38 

 :المراجع ] 56[
- US 3871856 A (TRAHAN ALBERT J) 18 March 
1975 
- GB 2317610 A (EMHART GLASS MACH 
INVEST [US])01 April 1998 
- US 4678494 A (NEBELUNG HERMANN H 
[CH] et al.) 07 July 1987  
-US 4509969 A (ABBOTT VAUGHAN [US]) 09 
April 1985 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مجمع ذراع رأس لماكينة تشكيل أدوات زجاجية] 54[
لماكينة تشكيل أداة زجاجية  (12) (blowhead arm assembly)يتعلق االختراع بمجمع ذراع رأس نفخ  :الملخص ] 57[

(glassware forming machine) طبقًا ألحد جوانب الكشف الحالي، يتضمن بدن ذراع رأس نفخ ،(blowhead arm body) 
واحد والعديد من ممرات هواء عرضية  (36) (longitudinal air passage)من قطعة واحدة له على األقل ممر هواء طولي  (26)

(lateral air passages) (30-34)  متصلة مع الممر الطولي(longitudinal passage).  يتم استقبال وصلة ظرف رأس نفخ
(blowhead chuck) (44) مع إمكانية إزالتها، في طرف أول ،(first end)  لكل ممر عرضي(lateral passage)  ويتلولب غطاء

(cap) (60)  حلزوني في الطرف الثاني(second end)  لكل ممر عرضي(lateral passage)  مبتعد عن وصلة ظرف رأس النفخ
(blowhead chuck) يتم اإلمساك بزنبرك  .المصاحبة(spring) (66) ي انضغاط بين كل غطاء ف(cap)  ووصلة ظرف رأس نفخ

(blowhead chuck)  مصاحبة إلمالة وصلة ظرف رأس النفخ(lateral passage)  في اتجاه خارج الممر العرضي(lateral 
passage)  وبعيًدا عن الغطاء(cap). هائية معزولة في تجسيد تمثيلي للكشف معد لالستخدام في اقتران مع ما يسمى رؤوس نفخ تبريد ن

(isolated finish cooling blowheads) توجد ممرات هواء طولية ،(longitudinal air passages) (28 36و)  أولى وثانية
 (22و 18) (air inputs)منفصلة عن بعضها البعض، ومداخل هواء  (blowhead arm body)ممتدة خالل بدن ذراع رأس النفخ 

يتصل على حدة كل  .األولى والثانية (longitudinal passages)ة على التوالي مع الممرات الطولية مقترن (body)منفصلة في البدن 
، ووصالت ظرف رؤوس (longitudinal air passages)مع ممرات الهواء الطولية  (lateral air passage)ممر هواء عرضي 

وهواء التبريد  (feeding blow air)لتغذية هواء النفخ منفصلة  (air passages)ذات ممرات هواء  (blowhead chucks)النفخ 
 . (chuck)مركبة في وصلة الظرف  (54) (blowhead)إلى رأس نفخ  (finish cooling air)النهائي 

 
 15: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002849GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54272/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 13/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14194/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2008/08/26        12/229,626          
 كرامر. جيفري دبليو : المخترع] 72[
، ون . بروكواي جالس كونتينر إنك -أونيز :   مالك البراءة] 73[

واليات ال،43551-2999  أوهايوبيرسبيرغ ، ، ميشيل أوينز واي 
 ميركيةاألمتحدة ال
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03B 9/535, 9/40 

 :المراجع ] 56[
- US 6557380 B1 (OIFRANK FRANK J [US] et 
al.) 6 May 2003  
- EP 033 566 A(EMHART IND [US]) 11 October 
1989  
- US 2004/099012 A1 (BOGERT HERMANN [DE] 
et al BOEGERT HERMANN [DE] et al.) 27 May 
2004  
- US 3180719 A (OLSON RALPH H) 27 April 
1965  
- US 3180720 A (KAWECKA JOHN J) 27 April 
1965 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز لفتح وإغالق القوالب في آلة تشكيل األواني الزجاجية] 54[
   )neck ring(  جهاز لفتح وإغالق القوالب في آلة تشكيل األواني الزجاجيةالملخص يتعلق االختراع الحالي بحلقة رقبة    :الملخص ] 57[

 closure attachment( تتضمن على األقل جزء ملحق غالق     (glass container neck finish) لقولبة نهاية رقبة حاوية زجاجية  
feature(    تتضمن حلقة الرقبة  .واحد  )neck ring(    مقطعين حلقة  رقبة  )neck ring)    شبه دائرية  )semi-annular(   (12 ،14) ،

 wear-resistant metal( من بناء معدن مقاوم للبلي  ) neck ring insert(   )20 ،22(  يتكون كل منهما أساًسا من  مقحم حلقة رقبة 
construction(    وبدن حلقة رقبة  )neck ring body(   )16 ،18 ( ارة بناء معدن موصل للحر من  )heat-conductive metal 
construction(    المقاوم للبلي  مختلف عن بناء المعدن  )wear-resistant metal construction(    المذكور ومتشكل حول مقحم

واحد من نصفي حلقة الرقبة  كل  .المذكور   )neck ring body(  ر لطمره في بدن حلقة الرقبة المذكو   )neck ring insert(  حلقة الرقبة 
  )neck ring(    المذكور له وجه تجويف  )cavity face(      مالمس للزجاج الذي يتضمن قسم سطح  )surface portion(    أول)30 ،

واحد    )closure attachment feature(لقولبة على األقل جزء ملحق غالق  المذكورة    )inserts(  متشكل  بواسطة المقحمات  )32
المذكورة لقولبة    )bodies(  متشكل بواسطة األبدان  (36، 34)ثان      )surface portion(  وقسم سطح     )neck(ى نهاية الرقبة عل

  .الواحد   )closure attachment feature(  بدون على األقل جزء الملحق الغالق    )neck(  الرقبة  من نهاية    )portions(  أقسام 
 

 20: عدد األشكال      3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002850: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54307/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13898/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/07/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     694/2008 
/IB2009/000177 
/IB2009/006123 

13/07/2008 
03/02/2009 
30/06/2009 

اإلمارات       
المكتب الدولي 
 المكتب الدولي

 إياد محمد عدنان دعدوش:  المخترع] 72[
بوكس .او.إياد محمد عدنان دعدوش ، بي:   مالك البراءة] 73[

 العربية المتحدة   الشارقة، اإلمارات، 46605
 كدسة ناصر علي  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:E04B 1/24, 1/348; E04G 21/26 

 :المراجع ] 56[
- US 5289665 A (HIGGINS) 01 March 1994 
- US 2329068 A (MACKINTOSH) 07 September 
1943  
- EP 1811094 A1 (SIMMONS) 25 July 2007  
- US 3842988 A (RUSSELL) 22 October 1974 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 النظام اإلنشائي الجيومتري] 54[
ثالثية األبعاد منتظمة   )هندسية فراغية(مؤلف من هياكل جيومترية  ,النظام اإلنشائي الجيومترينظام إنشائي هيكلي   :الملخص ] 57[

مفرد من مجموعة من القضبان تتصل ببعضها لتؤلف  بحيث يتألف كل هيكل جيومتري ,متصلة مع بعضها البعض بواسطة الوجوه المتقابلة
بحيث يضم كل هيكل إنشائي جيومتري قضبان تشكل أقطار تثبيت لوجه من الهياكل  ,الوجوه المختلفة للهيكل اإلنشائي الجيومتري 

 .هذه األعمال الهيكلية يمكن أن تمثل األساس إلنشائية  مبنى أو منشىء .الجيومترية
 

 38: عدد األشكال      20 : الحماية عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002850: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54307/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13898/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/07/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     694/2008 
/IB2009/000177 
/IB2009/006123 

13/07/2008 
03/02/2009 
30/06/2009 

اإلمارات       
المكتب الدولي 
 المكتب الدولي

 إياد محمد عدنان دعدوش:  المخترع] 72[
بوكس .او.إياد محمد عدنان دعدوش ، بي:   مالك البراءة] 73[

 العربية المتحدة   الشارقة، اإلمارات، 46605
 كدسة ناصر علي  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:E04B 1/24, 1/348; E04G 21/26 

 :المراجع ] 56[
- US 5289665 A (HIGGINS) 01 March 1994 
- US 2329068 A (MACKINTOSH) 07 September 
1943  
- EP 1811094 A1 (SIMMONS) 25 July 2007  
- US 3842988 A (RUSSELL) 22 October 1974 

 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 النظام اإلنشائي الجيومتري] 54[
ثالثية األبعاد منتظمة   )هندسية فراغية(مؤلف من هياكل جيومترية  ,النظام اإلنشائي الجيومترينظام إنشائي هيكلي   :الملخص ] 57[

مفرد من مجموعة من القضبان تتصل ببعضها لتؤلف  بحيث يتألف كل هيكل جيومتري ,متصلة مع بعضها البعض بواسطة الوجوه المتقابلة
بحيث يضم كل هيكل إنشائي جيومتري قضبان تشكل أقطار تثبيت لوجه من الهياكل  ,الوجوه المختلفة للهيكل اإلنشائي الجيومتري 

 .هذه األعمال الهيكلية يمكن أن تمثل األساس إلنشائية  مبنى أو منشىء .الجيومترية
 

 38: عدد األشكال      20 : الحماية عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002851: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54339/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 17/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7307/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/11/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         23/12/2005 60/753,717     
 مارتين . ويليام ال -2 هولت،. كريستوفر جي -1:  المخترعون] 72[
، اكسون موبيل ابستريم ريسيرتش كمبني :  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 77252،تكساس، هيوستن، 2189صندوق البريد 
 ميركيةاأل
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: F25B 1/047 

 :المراجع ] 56[
- US 6640586 BI (CONOCOPHILLIPS CO) 04 
November 2003 
- US 20020077512A I (FRANCIS RECORD T. 
Y.et al.) 20 June 2002 
- US 3955365 A (GARRETT CORP) 11 May 1976 
- US 4570449 A (ACL-FILCO CORP) 18 
February 1986 
- US 6463740 B I (CONOCOPHILLIPS CO) 15 
October 2002 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 سلسلة متعددة الضواغط مزودة بوسائل إدارة مائعية متعددة متغيرة السرعة] 54[
زودة بضواغط متعـددة تـُـدار يتعلـق االختـراع الراهـن بترتيبـة بـادئ تشـغيل لسالسـل معـدات دّوارة عاليـة القـدرة م   :الملخص ] 57[

الت عـزم دوران وسيلة إدارة مـائعية متغيـرة متعددة  لتشغيل الضواغط  (CSTCs)بواسطة توربيـن أو موتور مفرد تشـتمل علـى محـوِّ
مفرد ألكثر من ضاغط مع وجود جهازي  CSTCمفرد لكل ضاغط أو  CSTCويمكن أن تستخدم السلسلة  .على نحو مكيف الضغط

CSTC وبعد تشغيل التوربين أو الموتور وزيادة سرعته، تشغـّـل أجهزة  .وتكون طريقة التشغيل متعاقبة .على األقل في سلسلة محددة
CSTC  ًولتبريد مائع  .متعاقبة من سرعة تساوي صفر إلى سرعة اإلقفال بشكل متعاقب لتشغيل كل ضاغط أو مجموعة ضواغط تباعا

تباعاً خالل المبادل الحراري عند تشغيلها بشكل  CSTCل حراري مفرد ويُـدار مائع التشغيل لكل ، يزود مبادCSTCالتشغيل أجهزة 
الفعال عن المبادل الحراري ويمأل  CSTC، ويفّرغ مائع التشغيل، ويُفصل مائع التشغيل لـِ CSTCوعند سرعة اإلقفال، يُـقفل  .متعاقب

CSTC وعند أقصى تشغيل، عندما تـُـشغل كل الضواغط عند  .يل ويوصل بالمبادل الحراريالتالي في سياق التشغيل تباعاً بمائع التشغ
التي تم  CSTC، وال يُـدار أي مائع تشغيل خالل المبادالت الحرارية من أجهزة CSTCالسرعة القصوى، ال يوجد مائع تشغيل في أجهزة 

 .متعـددة لضواغط متعددة CSTCيشتمل كل منها على أجهزة ويمكن أن يستخدم أيضاً مبادل حراري مفرد لسالسل متعددة،  .إقفالها
 . LNGوتكون ترتيبة التشغيل مفيدة في سالسـل الضاغط عالية الحمل لمرفق تبريــد 

 
 8: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002852: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54298/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 17/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5020/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     04019365.8 
05001611.2    

14/80/2004 
27/01/2005 

  بريطانيا     
بريطانيا 

. جيرد اف -3 جريت آش، -2 جونتر لينز، -1:  المخترعون] 72[
لودويج جوتشيرا   -4 كرامر،

انترناشونال جي ام بي اتش بوهرنجر انجلهايم :   مالك البراءة] 73[
  ، ألمانياانجيلهيم، 55216، 173 بينجر ستريت

سعود محمد علي الشواف : لوكيل ا] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 03/020722 A (BOEHRINGER INGELHEIM  
PHARMA KG; HOFFMANN, MATTHIAS; 
GRAUERT, ' MATTHIAS) 13 March 2003 
- WO 2004/076454 A (BOEHRINGER 
INGELHEIM  PHARMA GMBH &co KG; 
HOFFMANN, R1ATTHIAS; GRAUERT) 10 
September 2004  

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
 عملية لتصنيع مركبات ثنائي هيدروتيريدينون] 54[
بالصيغة  dihydropteridinonesلتحضير مركبات ثنائي هيدروتيريدينون  processيتعلق االختراع الراهن بعملية    :الملخص ] 57[
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002852: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54298/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 17/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5020/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/08/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     04019365.8 
05001611.2    

14/80/2004 
27/01/2005 

  بريطانيا     
بريطانيا 

. جيرد اف -3 جريت آش، -2 جونتر لينز، -1:  المخترعون] 72[
لودويج جوتشيرا   -4 كرامر،

انترناشونال جي ام بي اتش بوهرنجر انجلهايم :   مالك البراءة] 73[
  ، ألمانياانجيلهيم، 55216، 173 بينجر ستريت

سعود محمد علي الشواف : لوكيل ا] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 03/020722 A (BOEHRINGER INGELHEIM  
PHARMA KG; HOFFMANN, MATTHIAS; 
GRAUERT, ' MATTHIAS) 13 March 2003 
- WO 2004/076454 A (BOEHRINGER 
INGELHEIM  PHARMA GMBH &co KG; 
HOFFMANN, R1ATTHIAS; GRAUERT) 10 
September 2004  

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
 عملية لتصنيع مركبات ثنائي هيدروتيريدينون] 54[
بالصيغة  dihydropteridinonesلتحضير مركبات ثنائي هيدروتيريدينون  processيتعلق االختراع الراهن بعملية    :الملخص ] 57[

   (I)العامة 
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 .المدلوالت المبينة في عناصر الحماية وفي المواصفة R1- R5و Lحيث يكون للمجموعات 

 
      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002853: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54289/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

  23/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17213: رقم الطلب ] 21[
 01/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         10/12/2009 61/285,317     
 ايميلي جان كندا، -2 ماكلين بريان ارنولد، -1:  المخترعون] 72[
جون ميهنيرت  - 5جيانليانج لو، -4 ايريك جيمس همبري، -3

جون  -8 ثوماس جيمس بياوشامب، -7 كينج شي، -6سشاوس،
 روبرت ريزو

 ،ترليلي كوربوريت سن ايلي ليلي اند كمبني:   مالك البراءة] 73[
الواليات المتحدة ، والية إنديانا، 46285سيتي او إنديانابوليس 

 األمريكية
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C07D 487/04; A61K3 1/5517, 31/4436, 
31/4155, 31/382; A61P 3/00, 3/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 9514671 Al  (MERC & CO INC  [US]; 
BALDWIN  JOHN  J [US]  CLAREMON DAVID 
 A [US); LIVER)  01 June 1995 
- WO 2006020959 1\2 (AMGEN INC [US]; CHEN 
XIAOQI  [US]; CONNORS  RICHARD  
VICTOR)  23 February 2006 
-  WO 20080090876 A 1  (CHENG et al. [US[) 17 
April 2008  

 معلمنداء جميل ال: الفاحص 
 مثبطات داي أسيل جليسرول أسيل ترانسفيراز] 54[
 :Iيقدم هذا االختراع  مركبات وفقًا للصيغة    :الملخص ] 57[
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 .أو ملح مقبول صيدالنيا منها؛ وكذلك طريقة لعالج السمنة، وطريقة لعالج السكر، وتركيبة صيدالنية
 

      16 :الحماية  عدد عناصر
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COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002854GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54656/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15284: رقم الطلب ] 21[
 15/02/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2009/02/16      12/371,895        
 فوكس. كيلي بي:  المخترع] 72[
شيفرون فيليبس كيميكال كومبنى ال بى، :  مالك البراءة] 73[

، 77380سيكس بينس درايف، ذى وودالندز، تكساس،  10001
 الواليات المتحدة االمريكية 

 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/12, 8/40, 8/68, 8/72 

 :المراجع ] 56[
- US 4225445 A(DIXON KENNETH W) 30 
September 1980  
- US 2005/067164 A1 (KE MINGJIE [US] et al.) 31 
March 2005  
- WO 2005/124097 A1 (STATOIL ASA 
[NO];CHAMPION TECHNOLOGY INC [US]; 
KOTLAR HANS KRISTIAN [) 29 December 2005 
- WO 2009/029694 A1 (LOSASSO JANICE [US];  
KRANKOWSKI SCHREINER ASHLEY [US]) 05 
March 2009  
- WO 2009/156372 A1 (M I DRILLING FLUIDS 
UK  LTD [GB]; CLIFFE STEPHEN [GB]) 30 
December 2009 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 سوائل صيانة آبار تتكون من بوليمرات كاتيونية وطرق استخدامها] 54[
طريقة تشتمل على وضع سائل صيانة آبار يتكون من بوليمر كاتيوني في أحد اآلبار حيث يبلغ الوزن الجزيئي للبوليمر    :الملخص ] 57[

تركيبة تشتمل على سائل صيانة آبار، بوليمر كاتيوني، ومحلول   .دالتون 10,000,000دالتون إلى حوالي  300,000الكاتيوني من حوالي 
 .ملحي

 
 10: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002854GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54656/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15284: رقم الطلب ] 21[
 15/02/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2009/02/16      12/371,895        
 فوكس. كيلي بي:  المخترع] 72[
شيفرون فيليبس كيميكال كومبنى ال بى، :  مالك البراءة] 73[

، 77380سيكس بينس درايف، ذى وودالندز، تكساس،  10001
 الواليات المتحدة االمريكية 

 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/12, 8/40, 8/68, 8/72 

 :المراجع ] 56[
- US 4225445 A(DIXON KENNETH W) 30 
September 1980  
- US 2005/067164 A1 (KE MINGJIE [US] et al.) 31 
March 2005  
- WO 2005/124097 A1 (STATOIL ASA 
[NO];CHAMPION TECHNOLOGY INC [US]; 
KOTLAR HANS KRISTIAN [) 29 December 2005 
- WO 2009/029694 A1 (LOSASSO JANICE [US];  
KRANKOWSKI SCHREINER ASHLEY [US]) 05 
March 2009  
- WO 2009/156372 A1 (M I DRILLING FLUIDS 
UK  LTD [GB]; CLIFFE STEPHEN [GB]) 30 
December 2009 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 سوائل صيانة آبار تتكون من بوليمرات كاتيونية وطرق استخدامها] 54[
طريقة تشتمل على وضع سائل صيانة آبار يتكون من بوليمر كاتيوني في أحد اآلبار حيث يبلغ الوزن الجزيئي للبوليمر    :الملخص ] 57[

تركيبة تشتمل على سائل صيانة آبار، بوليمر كاتيوني، ومحلول   .دالتون 10,000,000دالتون إلى حوالي  300,000الكاتيوني من حوالي 
 .ملحي

 
 10: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002855: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54327/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 26/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12199/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          21/11/2007 60/989,503     
كريد، إيدجر نول  -2 تيلور، باتريك أوتو، -1:  المخترعون] 72[
ذي بتروليوم أويل آند غاز كوربوريشن أف :   مالك البراءة] 73[

فرانس كونرادي درايف ،  151ليمتد  ، ) بروبريتاري(ساوث أفريكا 
، بارو ، جنوب أفريقيا 7500

 
 
 
 
  علي كدسةناصر : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28F 9/02, 9/16, 9/18, 9/20, 13/18 

: المراجع ] 56[
- EP 0 777098 A (AMERICAN SCHACK 
COMPANY INC [US]) 04 June 1997 
- DE 19536300 Cl(DUERR BALCKE GMBH 
[DE]) 03 APRIL 1997  
- US 4442052 A (REYNERTSON PHILIP S [US]) 
10 April 1984 
- GB 2266951 A (PIERCE DAVID BLAND [GB]) 
17 November 1993 
- US 7185 698 B1 (BERNERT JR ROBERT E 
[US] et al.) 06 March 2007 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مجمع صفيحة أنابيب] 54[
بصورة  .(tube sheet assembly)حة أنابيب مجمع صفيحة أنابيبالملخص يتعلق االختراع الحالي بمجمع صفي   :الملخص ] 57[

المهدورة  (heat boiler)لغاليات الحرارة  (tube sheet assembly) محددة، يتعلق االختراع الحالي بمجمع صفيحة أنابيب 
يتصف  .األنابيبالمستخدمة في وحدات العمليات الكيميائية والتي تستخدم حلقات معدنية لحماية مداخل أنابيب التبادل الخاصة بصفيحة 

ويغطى جزء من  ,مجمع صفيحة األنابيب بوجود عازل حراري واحد على األقل في فتحة مدخل صفيحة األنابيب لمجمع صفيحة األنابيب
 .مما يساعد على توفير عزل حراري بين صفيحة األنابيب والحلقة ,الحلقة المحددة لمجمع صفيحة األنابيب

 
 5: األشكال  عدد     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[
 CG 0002956: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54547/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10673/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

بي ومكتب األورال   26/04/2007 07251760.0     
إفيرت جان  -2 جون مايكل ستيوارت ديلي، -1:  المخترعون] 72[

جون  -5 مارك ستيفين روبرتس، -4 دافيد جون الو، -3 ديتزل،
جلين سنلي 

، تشيرتسي رودبي بي كيميكالز ليمتد،  :   مالك البراءة] 73[
  بي بريطانيا بي 7 16، تي دبليو  ميدلسكسثامس،  -اون-سنبيوري

 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C07C 67/37, 69/14, 51/09, 53/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/121778 A (UNIV CALIFORNIA [US]; 
SP CHEM INT LTD [GB]; CHEUNG PATRICIA 
[US]; IGLE) 16 November 2006 
- Cheung, Patricia et al.: 'Site requirements and 
elementary st~ps in dimethyl ether Carbonylation 
catalyzed by acidic zeolites ll Journal Of Catalysis, 
Volume Date 2007, 245(1), 110-123 Coden: 
JCTLA5; ISSN: 0021-9517, 2006, XP002453503 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 ية إلدخال الكربونيل على إيثر داي ميثيلعمل] 54[
يتعلق االختراع الحالي بإنتاج أسيتات الميثيل عن طريق إدخال مجموعة كربونيل على تيار تغذية إيثر داي ميثيل  :الملخص ] 57[

م  350ْم و 240ْبين باستخدام أول أكسيد الكربون تحت ظروف ال مائية إلى حد كبير، في وجود محفز زيوليت عند درجة حرارة تتراوح 
 .وفي وجود الهيدروجين
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002956: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54547/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10673/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

بي ومكتب األورال   26/04/2007 07251760.0     
إفيرت جان  -2 جون مايكل ستيوارت ديلي، -1:  المخترعون] 72[

جون  -5 مارك ستيفين روبرتس، -4 دافيد جون الو، -3 ديتزل،
جلين سنلي 

، تشيرتسي رودبي بي كيميكالز ليمتد،  :   مالك البراءة] 73[
  بي بريطانيا بي 7 16، تي دبليو  ميدلسكسثامس،  -اون-سنبيوري

 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C07C 67/37, 69/14, 51/09, 53/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/121778 A (UNIV CALIFORNIA [US]; 
SP CHEM INT LTD [GB]; CHEUNG PATRICIA 
[US]; IGLE) 16 November 2006 
- Cheung, Patricia et al.: 'Site requirements and 
elementary st~ps in dimethyl ether Carbonylation 
catalyzed by acidic zeolites ll Journal Of Catalysis, 
Volume Date 2007, 245(1), 110-123 Coden: 
JCTLA5; ISSN: 0021-9517, 2006, XP002453503 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 ية إلدخال الكربونيل على إيثر داي ميثيلعمل] 54[
يتعلق االختراع الحالي بإنتاج أسيتات الميثيل عن طريق إدخال مجموعة كربونيل على تيار تغذية إيثر داي ميثيل  :الملخص ] 57[

م  350ْم و 240ْبين باستخدام أول أكسيد الكربون تحت ظروف ال مائية إلى حد كبير، في وجود محفز زيوليت عند درجة حرارة تتراوح 
 .وفي وجود الهيدروجين
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002857: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54675/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 26/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10284/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

فرنسا          09/03/2007 701773     
لوريت  -3 ليفليف فيلبير، -2 هوتير جيرارد، -1:  المخترعون] 72[

أوجير فريدريك  -4 سيلفين،
أفنيو دو بوا بريو،  4و  1آي إف بي، :   مالك البراءة] 73[

 ، روي مالميزون سيدكس، فرنسا 92852
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: BO1D 15/18; C07C 7/12 

 :المراجع ] 56[
- US 5972224 A (HOTIER Gerard et al.) 26 
October 1999 
- US 2003/0127394 Al (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 10 July 2003 
- WO 00113781 Al (INSTITUT FRANCAIS DU 
PETROLE) 16 March 2000 
- CN 1374146 A (ZHEJIANG UNIVERSITY) 16 
October 2002 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 عملية وجهاز لفصل طبقة متحركة مصطنعة مع عدد مخفض من صمامات كبيرة القطر وحجم خط مخفض] 54[
 .لفصل مادة امتزاز له قاع متحرك مصطنع يشمل عدد محدود من صمامات بقطر كبير (device)يتعلق االختراع بجهاز    :الملخص ] 57[

خط  Skمتراكبين مع شبكة توزيع واحدة، يشمل كل قطاع  Piمع لوحين  Skتبعا لالختراع، يشمل الجهاز عمودا مع عدد من قطاعات 
يشمل صمام  Mkوخط تفريعة ثانوي خارجي  Viعبر صمام لوح بقطر كبير  Skمن  Piمتصل مع كل لوح  Lkتفريعة رئيسي خارجي 

وسيلة لتحديد معدل تدفق ويكون متصال مع كل شبكة مائع عبر  Lkيشمل خط  .Sk-1ور متصل مع المقطع المجا VMkبقطر صغير 
 ?110إلى  ?70على العمود وتكون منحرفة بزاوية متوسطة في حدود  Lkعالوة على هذا، الوصالت للخطوط  .صمام بقطر كبير وحيد

لعدم إضعاف العمود  Sk+1و Lk ،Skمن حجم الخطوط  للحد Skداخل  ?20بين قطاعين متجاورين إلى العمود تكون منحرفة بحد أقصى 
مع أجزاء متوازية في االتجاه الذي يتنوع فيه من لوح إلى لوح أو لكل مجموعة من  DMEi,jيفضل أن تشمل األلواح ألواحا  .ميكانيكيا

. يتعلق االختراع أيضا بعملية فصل باستخدام الجهاز المذكور .لوحين
 

 5: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002858: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54622/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 25/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11894/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           05/10/2007 973170     
تايسون الرسون  -2 ويليام ستيهل، -1:  المخترعون] 72[
، 359ستريت  زستيرن 2470ريالم اندستريز، :   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال، 93063سي ايه ، سيمي فالي، 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/12 

 :المراجع ] 56[
- Baibuena et al., Molecular Dynamics Simulation 
of Electrolyte Solutions in Ambient and 
Supercritical Water. 1. Ion Solvation, J. Phys.  
Chern., Vol. 100, No.7, 1996, [online, retrieved on 
23 January 2009  
- US 2005/0178710 A1 (KITADA) 18 August 2005  
- US 2007/0161083 A1 (FULTON et al.) 09 August 
2007  
- US 4074101 A (KIUCHI et al.) 14 February 1978  
- US 5450832 A (GRAF) 19 September 1995  
- US 4394230 A (PUHARICH) 19 July 1983  
-US 4798661 A (MEYER) 17 January 1989  

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 طريقة وجهاز لتعديل زوايا الرابطة في الجزيئات واستخدام ذلك] 54[
وطريقة لتحويل جزئيات سائل من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية حيث يكون  101يتعلق االختراع الحالي بجهاز    :الملخص ] 57[

والسائل مصدر  RCاحتواء الدائرة  20ومن حجرة  ( (RCمقاومة -دائرة مكثف 102ويضمن الجهاز  .للسائل زوايا روابط غير طبيعية
ومجموعة من الصفائح المتوازية  206وقطب سالب  203قطب موجب  RCوتتضمن الدائرة   RCلتزويد طاقة إلى الدائرة  21الطاقة 

وإشعال هذه الجزئيات ذات  ,لجزئيات في حالة بخار ذبذبة تعدل زوايا رابطة ا RCوتولد التيار من خالل دائرة   .208الموصلة كهربائيا 
يحول الجزئيات ثانية إلى زوايا الرابطة الطبيعية مع إطالق طاقة يمكن استخدامها في تطبيقات عديدة  100زوايا الرابطة غير الطبيعية 

ومثال يمكن استخدام  .أكسجين الجودون إطالق غازات سامة أو غازات البيوت الزجاجية أو أي تفاعالت مع الجو أو استهالك أي من 
.  1800لتشغيل عربة متحركة  1400الجزئيات ذات زايا الروابط غير الطبيعية في المحركات 
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002858: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54622/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 25/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11894/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           05/10/2007 973170     
تايسون الرسون  -2 ويليام ستيهل، -1:  المخترعون] 72[
، 359ستريت  زستيرن 2470ريالم اندستريز، :   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال، 93063سي ايه ، سيمي فالي، 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/12 

 :المراجع ] 56[
- Baibuena et al., Molecular Dynamics Simulation 
of Electrolyte Solutions in Ambient and 
Supercritical Water. 1. Ion Solvation, J. Phys.  
Chern., Vol. 100, No.7, 1996, [online, retrieved on 
23 January 2009  
- US 2005/0178710 A1 (KITADA) 18 August 2005  
- US 2007/0161083 A1 (FULTON et al.) 09 August 
2007  
- US 4074101 A (KIUCHI et al.) 14 February 1978  
- US 5450832 A (GRAF) 19 September 1995  
- US 4394230 A (PUHARICH) 19 July 1983  
-US 4798661 A (MEYER) 17 January 1989  

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 طريقة وجهاز لتعديل زوايا الرابطة في الجزيئات واستخدام ذلك] 54[
وطريقة لتحويل جزئيات سائل من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية حيث يكون  101يتعلق االختراع الحالي بجهاز    :الملخص ] 57[

والسائل مصدر  RCاحتواء الدائرة  20ومن حجرة  ( (RCمقاومة -دائرة مكثف 102ويضمن الجهاز  .للسائل زوايا روابط غير طبيعية
ومجموعة من الصفائح المتوازية  206وقطب سالب  203قطب موجب  RCوتتضمن الدائرة   RCلتزويد طاقة إلى الدائرة  21الطاقة 

وإشعال هذه الجزئيات ذات  ,لجزئيات في حالة بخار ذبذبة تعدل زوايا رابطة ا RCوتولد التيار من خالل دائرة   .208الموصلة كهربائيا 
يحول الجزئيات ثانية إلى زوايا الرابطة الطبيعية مع إطالق طاقة يمكن استخدامها في تطبيقات عديدة  100زوايا الرابطة غير الطبيعية 

ومثال يمكن استخدام  .أكسجين الجودون إطالق غازات سامة أو غازات البيوت الزجاجية أو أي تفاعالت مع الجو أو استهالك أي من 
.  1800لتشغيل عربة متحركة  1400الجزئيات ذات زايا الروابط غير الطبيعية في المحركات 
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002859: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54678/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8815/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

مكتب األوربي ال      01/08/2006 06016022.3     
     كاونو االستولو، -2 النجلى،. ديفيد ار  -1:  المخترعون] 72[
       نوربيرت جانسين، -5 سيجفريد ليدوير، -4 فرانز رومير، -3
        جان وانج، -8 لوبيز،. عمر دى -7 هامان،. لورانس جى  -6
 اركوس جاهليتنير،م -11 جيفرى لى رومين ، -10 ريكو الفوى، -9

. اس تى.دينيس ار  -14 فوكانج يانج، -13 نجيين،.فان ان  -12
. نيكوالس ايه  -17 الين مارتيل، -16 رينهولد جارد، -15 لورينت ،
سنيدر . لورانس بي  -19 روديجير،. ادوار اتش  -18 ، -مينويل 

، 330ب .صبوريليس تيكنولوجى اوى  -1:  مالكو البراءة] 73[
 ، بورفو، فنلندا 06101 -فين 

تشاينيز اكادمي اف داليان انستيتيوت اوف كيميكال فيزكس،  -2 ،
  ، الصين داليان، 116023، زهونقشلن  457صينية،  -ساينسيز 

 
 أحمد نجدت بازارباشى:المستشار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08K 5/20, 5/3435 

: المراجع ] 56[
- WO 03/102069 A (CIBA SC HOLDING AG 
[CH]; MAEDER DIETMAR [DE]; HOFFMANN 
KURT [DE];  SCHM) 11 December 2003 
- EP 1364986 A (BOREALIS TECH OY [FI]) 26 
November 2003 
- WO 03/094832 A2 (TRESPAPHAN GMBH 
[DE]; BUSCH DETLEF [DE]; HAEDE PETRA 
[DE]; SCHMITZ BER) 20 November 2003 
- WO 2004/014999 A (CIBA SC HOLDING AG 
[CH]; MAEDER DIETMAR [DE]; DUBS PAUL 
[CH]; HOFFMANN) 19 February 2004 
- WO 99/40151 A (PCD POLYMERE GES MBH 
[AT];  KONRAD ROLAND [AT]; EBNER KARL 
[AT];  BERNRE) 12 August 1999 

 علي احمد المال: الفاحص 
 عملية إنتاج أنبوب مقاوم للتصادم] 54[
يتعلق هذا االختراع بعملية إلنتاج أنبوب يشتمل على طبقة واحدة على االقل مصنوعة من تركيبة البولي بروبيلين    :الملخص ] 57[

دفع تركيبة البولي بروبيلين في درجة  (أ)  :خطوات وتشتمل على راتينج قاعدة البولي بروبيلين المنوي ببيتا، حيث تشتمل العملية على
التلدين  (ج)م، و ?5التبريد المتوالي للمنتج المدفوع بواسطة وسط تبريد في درجة حرارة أعلى من  (ب)م، و ?200حرارة أعلى من 

و يتعلق   (د) .(ب)لتبريد في الخطوة المتولي للمنتج المدفوع بواسطة وسط تلدين في درجة حرارة على األقل مساوية لدرجة حرارة وسط ا
بيتا لطبقة االنبوب بيتامع  –بانبوب يتضمن  طبقة واحدة على االقل مصنوعة من تركيب بوليمر بروبيلين  ،  حيث تكون معدل بلورية 

 .%20 اعلى من او تساوي
 

 1: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002860: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54634/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/9954/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          12/04/2007 11/786,590     
    ميتشيل،. سكوت اف  -2 بول إى إليس، -1:  المخترعون] 72[
دوستين  -5 جوتو،. جوباالكريشنان جى -4 كهانماميدوفا،. اال كا  -3

ستيفينسون  . سكوت ايه  -6 فارمير،. بى 
" الشركة  السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

 السعوديةالمملكة العربية  ،، الرياض11422، 5101 ب.ص" سابك
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/52, 6/00 

: المراجع ] 56[
- US 6784333 B2 (JUTTU et al.) 31 August 2004  
- US 358400 B1 (BOGDAN et al.) 19 March 2002 

 
 
 
 
 

 الحسنسجا محمد : الفاحص 
 زيوليت-المعالجة األروماتية لأللكانات باستخدام حفاز جيرمانيوم] 54[
مثل هكسان ،  هبتان  و اوكتان الى مركبات اروماتية  C12الى  C6يتعلق هذا االختراع  بعملية للمعالجة االروماتية    :الملخص ] 57[

سيليكون –و الحفاز  هو زيوليت الومنيوم   .مثل بنزين ، بنزين  ايثيل ،  طولوين  ، و زيلينات،  مع حفاز زيوليت  محتوي على جيرمانيوم
  ,MFIكون التركيب البنائي للزيوليت هو ويمكن ان  ي .جيرمانيوم ال حمضي الذي يكون قد ترسب عليه  معدن  نبيل  مثل البالتين –

BEA , MOR,  LTL   اوMTT.  و يتم  جعل الزيوليت  ال حمضي بان يكون متبادل القاعدة مع فلز قلوي او فلز ارضي شبه  قلوي
ويكون الحفاز  .مثل  سيزيوم ، بوتاسيوم ، صوديوم ، روبيديوم  ،  باريوم  ،  كالسيوم  ، ماغنسيوم ، و مخاليط منها لخفض الحمضية

ويمن  ان تحتو شحنة تغذية الهيدروكربون  على  .مقاوم للكبريت ويمكن ان يعالج  مسبقا  بمركب كبريت مثال ذلك بالمعالجة بالكبريد
ويؤدي  .جزء في المليون، ويمكن  ان  يستخدم هذا االختراع  مع تيار تغذية اغلبه بارافيني او به  قليل من النفثالينات 1000كبريت  حتى 

 .خفض نسبة الهيدروجين الى الهيدروكربون الى زيادة التحول و انتقائية المواد االروماتية
 

      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[
 CG 0002860: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54634/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/9954/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          12/04/2007 11/786,590     
    ميتشيل،. سكوت اف  -2 بول إى إليس، -1:  المخترعون] 72[
دوستين  -5 جوتو،. جوباالكريشنان جى -4 كهانماميدوفا،. اال كا  -3

ستيفينسون  . سكوت ايه  -6 فارمير،. بى 
" الشركة  السعودية للصناعات األساسية :  مالك البراءة] 73[

 السعوديةالمملكة العربية  ،، الرياض11422، 5101 ب.ص" سابك
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/52, 6/00 

: المراجع ] 56[
- US 6784333 B2 (JUTTU et al.) 31 August 2004  
- US 358400 B1 (BOGDAN et al.) 19 March 2002 

 
 
 
 
 

 الحسنسجا محمد : الفاحص 
 زيوليت-المعالجة األروماتية لأللكانات باستخدام حفاز جيرمانيوم] 54[
مثل هكسان ،  هبتان  و اوكتان الى مركبات اروماتية  C12الى  C6يتعلق هذا االختراع  بعملية للمعالجة االروماتية    :الملخص ] 57[

سيليكون –و الحفاز  هو زيوليت الومنيوم   .مثل بنزين ، بنزين  ايثيل ،  طولوين  ، و زيلينات،  مع حفاز زيوليت  محتوي على جيرمانيوم
  ,MFIكون التركيب البنائي للزيوليت هو ويمكن ان  ي .جيرمانيوم ال حمضي الذي يكون قد ترسب عليه  معدن  نبيل  مثل البالتين –

BEA , MOR,  LTL   اوMTT.  و يتم  جعل الزيوليت  ال حمضي بان يكون متبادل القاعدة مع فلز قلوي او فلز ارضي شبه  قلوي
ويكون الحفاز  .مثل  سيزيوم ، بوتاسيوم ، صوديوم ، روبيديوم  ،  باريوم  ،  كالسيوم  ، ماغنسيوم ، و مخاليط منها لخفض الحمضية

ويمن  ان تحتو شحنة تغذية الهيدروكربون  على  .مقاوم للكبريت ويمكن ان يعالج  مسبقا  بمركب كبريت مثال ذلك بالمعالجة بالكبريد
ويؤدي  .جزء في المليون، ويمكن  ان  يستخدم هذا االختراع  مع تيار تغذية اغلبه بارافيني او به  قليل من النفثالينات 1000كبريت  حتى 

 .خفض نسبة الهيدروجين الى الهيدروكربون الى زيادة التحول و انتقائية المواد االروماتية
 

      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[
 0002861GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 55073/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10036/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2006/11/13      11/598,508           
 كورونادو. مارتين بي -2 ،بيكل. براد آر -1:  المخترعون] 72[
أيسيكس  3900 بيكر هاجيز انكوربوريتد ،  : مالك البراءة] 73[

واليات ال، 4740-77210 تكساس، هيوستن ،120سويت ، لين
 ميركيةاألمتحدة ال
 
 
 
 بي.إم. سابا و شركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/10, 43/12, 43/14, 43/08, 34/12, 
34/14 

 :المراجع ] 56[
- US 6227298 B1 (PATEL DINESH R [US]) 08 
May 2001  
- WO 20061015277 Al (BAKER HUGHES INC 
[US]; COULL CRAIG [NO]) 09 February 2006 
- US 5609178 A (HENNIG GREGORY E [GB] et 
al.) 11 March 1997  
- US 7775283 B2 (MARTIN P. CORONADO et 
al.) 17 August 2010 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 صمام لجهاز معادلة مصافي رمال] 54[
ذات وسائل تضييق لمعادلة التدفق من خالل ثقوب أنبوب قاعدة وبعد أو قبل يتعلق االختراع الحالي بسلسلة من المصافي  :الملخص ] 57[

ويمكن إحداث ضغط داخل  .كل واحدة من وسائل التضييق يوجد عضو صمام في الفتحات بحيث يتم غلق المصافي لتسمح بتمرير التدفق
طين أو في أنبوب التغليف القاعي لمصفاة مثل بطانة ماسورة القاعدة لتشغيل المعدات في قاع البئر أسفل المصافي مثل موتور تفريغ ال

ويمكن فتح الفتحات على نحو انتقائي عندما يتم تشغيل المعدات المرتبطة  .تقوية بدون الحاجة لسلسلة أنابيب حفر داخلية أو أنبوب غسل
ريقة الضغط المسلط، أو درجة الحرارة أو ويمكن تشغيل عضو الصمام إلى وضع الفتح بالعديد من الطرق مثل ط .المتصلة بأنابيب القاعدة

 .تغيير في ظروف مائع البئر
 

 17: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر

 
 

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002862: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54668/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10161/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           13/02/2007 60/901,225     
باهر . جرين ايه -2 ميالند،. جاسون سى -1:  المخترعون] 72[
ويستواي  4601بى جيه سيرفيسز كومبانى :   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، تكساس ،هوستن،77041بارك بوليفارد، 
ميركية األ
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :لدولي التصنيف ا] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/153139 Al (DENNISTOUN STUART M 
[US] et al.) 24 October 2002 
- GB 2392688 A (WEATHERFORD LAMB [US]) 
10 March 2004  
- GB 2344122 A (SMITH INTERNATIONAL 
[US]) 31 May 2000  
- WO 2005/045180 A (DRILLING SOLUTIONS  
PTY LTD [AU]; BEGLEY MAXWELL G [AU); 
MUNSLOW-DAVIES) 19 May 2005 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 أداة اتصال لصمام األمان المغطى] 54[
 .يوصف جهاز آلة اإلتصال التي تعد إلعداد اإلتصال اإلختياري لمائع التحكم من خالل آلة اإلتصال، مثل صمام اآلمان   :الملخص ] 57[

وقد تقطع آلة  .(”TRSSSV“)ويكون صمام اآلمان تحت األرض عبارة عن صمام آمان تحت سطح األرض أنبوبي قابل لالسترداد 
بحيث  TRSSSV، يعمل جهاز آلة االتصال على تشغيل جهاز التجزئة في TRSSSVوفي  .TRSSSVاالتصال شوطاً تحت األرض في 

ويشغل عن  TRSSSVوقد يدخل شوط صمام االستبدال على كابل الحفر بعد ذلك في  .TRSSSVيحتمل إتصال مائع التحكم من خالل 
ويتم وصف طريقة إستخدام جهاز آلة  .طريق خط مائع التحكم، ألن مسار اإلتصال الجديد الناشئ عن طريق آلة االتصال الموصوفة هنا

 ً  .االتصال أيضا
 

 13: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 CG 0002862: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54668/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10161/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           13/02/2007 60/901,225     
باهر . جرين ايه -2 ميالند،. جاسون سى -1:  المخترعون] 72[
ويستواي  4601بى جيه سيرفيسز كومبانى :   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، تكساس ،هوستن،77041بارك بوليفارد، 
ميركية األ
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :لدولي التصنيف ا] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/10 

 :المراجع ] 56[
- US 2002/153139 Al (DENNISTOUN STUART M 
[US] et al.) 24 October 2002 
- GB 2392688 A (WEATHERFORD LAMB [US]) 
10 March 2004  
- GB 2344122 A (SMITH INTERNATIONAL 
[US]) 31 May 2000  
- WO 2005/045180 A (DRILLING SOLUTIONS  
PTY LTD [AU]; BEGLEY MAXWELL G [AU); 
MUNSLOW-DAVIES) 19 May 2005 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 أداة اتصال لصمام األمان المغطى] 54[
 .يوصف جهاز آلة اإلتصال التي تعد إلعداد اإلتصال اإلختياري لمائع التحكم من خالل آلة اإلتصال، مثل صمام اآلمان   :الملخص ] 57[

وقد تقطع آلة  .(”TRSSSV“)ويكون صمام اآلمان تحت األرض عبارة عن صمام آمان تحت سطح األرض أنبوبي قابل لالسترداد 
بحيث  TRSSSV، يعمل جهاز آلة االتصال على تشغيل جهاز التجزئة في TRSSSVوفي  .TRSSSVاالتصال شوطاً تحت األرض في 

ويشغل عن  TRSSSVوقد يدخل شوط صمام االستبدال على كابل الحفر بعد ذلك في  .TRSSSVيحتمل إتصال مائع التحكم من خالل 
ويتم وصف طريقة إستخدام جهاز آلة  .طريق خط مائع التحكم، ألن مسار اإلتصال الجديد الناشئ عن طريق آلة االتصال الموصوفة هنا

 ً  .االتصال أيضا
 

 13: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 0002863GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54348/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11342/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا                 2007/07/20     20075556            
 فيستمان،كريستيان -2 هولم، الف، -1:  المخترعون] 72[
، اف 21أوى كى دبليو اتش بيب ايه بى، بى بى :  مالك البراءة] 73[

 ، فاسا، فنلندا65101 -إى 
 بازارباشىأحمد نجدت : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 1/16 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/088587 A (FI 8ERSPAR CORP [US J; 
QUIGLEY PETER A [US]; NOLET STEPHEN C 
[US]; WIDEM) 07 November 2002 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 بالستيكية مثقلةطريقة لتثقيل أنابيب بالستيكية وأنابيب ] 54[
طريقة لتثقيل أنبوبة بالستيك ذات جدار مجوف مملوء بالهواء، وأنبوبة خفيفة الوزن مثقلة ذات جدار مجوف، وخط    :الملخص ] 57[

وسط وطبقاً للطريقة المذكورة يملئ الجدار المجوف لالنبوبة ب .أنبوب مشكل بواسطة مجموعة من أنابيب خفيفة الوزن مثقلة التي تلحم معاً 
ويكون الوسط الدافق بصفة مناسبة عبارة عن  .دافق يحل محل الهواء والذي يزيد من وزن االنبوبة والتي تسهل بالتالي من غمر االنبوبة

وتعطي الخلطة الخرسانية تثقيالً يعتد به لالنبوبة  .خلطة خرسانية التي قد يؤخر تصلبها، وتكتسب مقاومة منخفضة على المدى الطويل
إنعزال المادة الركامية، وبالتالي تصبح المادة موزعة  )الخرسانية(وتمنع المادة الرابطة للخلطة  .حموالت موضعية خارجية دون نشوء

 .بالتساوي أو بصفة سوية داخل جدار االنبوبة
 

      14 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002864GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 55070/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11527/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/08/16          11/840,011        
موراي دوجالس  -2 ،.جوديت سيان ال -1:  المخترعون] 72[

 بيتر جا فاي -4 روبرت اس اوبرين، -3 ،.جيه
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد،  : مالك البراءة] 73[

، الواليات 77019، هيوستن ، تكساس 2100باركواى ، سويت 
 االمريكيةالمتحدة 

 بي.إم.سابا و شركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/00, 33/13, 34/06 

 :المراجع ] 56[
- US 6782948 B2 (ECHOLS, R. et al.) 31 August 
2004  
- US 7152678 B2 (TURNER, D. et al.) 26 
December 2006  
- US 6540022 B2 (DUSTERHOFT R. G et al.) 1 
April 2003  

 
 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 

 صمام متعدد الموضع ألجل طرق التكسير وضبط الرمل واالكمال المصاحبة] 54[
صمامات جزء أنبوبي تتميز  .عملية اإلكمال األنبوبية توضع في مكان مقارب لمنطقة أو مناطق لتكون متكسرة و منتجة   :الملخص ] 57[

في مثال مفضل مجموعة  .فتحة عريضة و فتحة بغربلة مادة بالقرب من ممر التدفق :منزلقة التي يمكن أن تفترض شكلين علي األقل
الصمامات يمكن أن توضع في موضع الفتحة  ,بعد تشغيله .تضيف موضع مغلق ألثنين أخريين مذكورين ,الصمام لها ثالث مواضع

الصمامات يمكن أن تكون مغلقة أو اختياريا يمكن أن توضع في موضع تنقية من مناطق  ,بعد تكسير .طلب مذكور لتكسير العريضة في أي
األنبوبي يمكن أن يكون له مكابس التلسكوب خالل حدوث  .طرق مختلفة تكون مشروحة لتشغيل الصمامات .المتكسرة في أي طلب مرغوب

األنبوبة يمكن أن تكون في ثقب مفتوح و ببساطة له ممر لتكسير سائل و عوازل  ,اختياريا .سمنتيةالتكسير إذا طلب  التطبيق ألنبوبة أ
 .خارجية لتسمح بتكسير في أي طلب مرغوب

 
 33: عدد األشكال      40 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002864GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 55070/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11527/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2007/08/16          11/840,011        
موراي دوجالس  -2 ،.جوديت سيان ال -1:  المخترعون] 72[

 بيتر جا فاي -4 روبرت اس اوبرين، -3 ،.جيه
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد،  : مالك البراءة] 73[

، الواليات 77019، هيوستن ، تكساس 2100باركواى ، سويت 
 االمريكيةالمتحدة 

 بي.إم.سابا و شركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/00, 33/13, 34/06 

 :المراجع ] 56[
- US 6782948 B2 (ECHOLS, R. et al.) 31 August 
2004  
- US 7152678 B2 (TURNER, D. et al.) 26 
December 2006  
- US 6540022 B2 (DUSTERHOFT R. G et al.) 1 
April 2003  

 
 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 

 صمام متعدد الموضع ألجل طرق التكسير وضبط الرمل واالكمال المصاحبة] 54[
صمامات جزء أنبوبي تتميز  .عملية اإلكمال األنبوبية توضع في مكان مقارب لمنطقة أو مناطق لتكون متكسرة و منتجة   :الملخص ] 57[

في مثال مفضل مجموعة  .فتحة عريضة و فتحة بغربلة مادة بالقرب من ممر التدفق :منزلقة التي يمكن أن تفترض شكلين علي األقل
الصمامات يمكن أن توضع في موضع الفتحة  ,بعد تشغيله .تضيف موضع مغلق ألثنين أخريين مذكورين ,الصمام لها ثالث مواضع

الصمامات يمكن أن تكون مغلقة أو اختياريا يمكن أن توضع في موضع تنقية من مناطق  ,بعد تكسير .طلب مذكور لتكسير العريضة في أي
األنبوبي يمكن أن يكون له مكابس التلسكوب خالل حدوث  .طرق مختلفة تكون مشروحة لتشغيل الصمامات .المتكسرة في أي طلب مرغوب

األنبوبة يمكن أن تكون في ثقب مفتوح و ببساطة له ممر لتكسير سائل و عوازل  ,اختياريا .سمنتيةالتكسير إذا طلب  التطبيق ألنبوبة أ
 .خارجية لتسمح بتكسير في أي طلب مرغوب

 
 33: عدد األشكال      40 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002865GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 55071/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11604/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2007/08/28 11/845,893          
 جونسون مايكل اتش، -2 ريتشارد بينيت، -1:  المخترعون] 72[
 روزينبالت ستيف -3
الين  2929بيكر هوغيس انكوربوريتد ، :  مالك البراءة] 73[

الواليات  ،77019، هوستن ، تكساس  2100ويت باركواي ، س
 المتحدة األمريكية

 بي.إم.سابا و شركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/34, 7/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6877553 B2 (JOHN A. M. CAMERON) 12 
April 2005  
- US 6543545 B1 (JITEN CHATTERJI et al.) 08 
April 2003  
- US 5355948 A (DERRYD. SPARLIN et al.) 18 
October 1994  

 
 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 

 الحفر في خطوط الرمال المنتظمه] 54[
فى  طريقة إلنتاج اكسيد اوليفين يتعلق بعملية المعالجة االبوكسيدية أولفين واذى فيه يكون تركيز أكسيد االوليفين   :الملخص ] 57[

وبدقة أكثر يختص االختراع بعملية اجراء المعالجة االبوكسيدية لالثيين بربط  –من حيث الحجم  %2.2 مخرج المفاعل حوالى أكثر من 
م ووص مصدر للتغذية يضم االثيلين واالكسجين على األقل مع مادة محفزة لعملية المعالجة االبوكسيدية تم تحسينها والمادة المحفزة التى ت

درجة استجابتها فى عملية المعالجة االبوكسيدية بمعدالت انتاجية عالية تضم وتحوى دعامة صلبة لها سطح والذى يحتوى على  تحسين
ميكرو متر ولها قمة تفاصلية مميزة لحجم الثقب تتراوح من  5ميكرو متر الى حوالى   0.01شكل أولى من الثقوب لها قطر يتراوح من 

يحتوى السطح أيضا على نوع آخر وشكل ثانى من الثقوب يكون مختلفا عن النوع األول له   .ميكرو متر  5ى ميكرو متر الى حوال  0.01
 20ميكرو متر الى حوالى  1 ميكرو متر وله قمة مميزة لحجم الثقب تتراوح من  20 ميكرو متر الى حوالى  1 قطر يتراوح من حوالى 

المسام تكون كمية الفضة الفعالة والمؤثرة فى التحفيز أو مركب  /وعين من الثقوبوعلى السطح الذى يحتوى ويضم الن .ميكرو متر 
كمية مثيرة ومحفزة لفعالية المحفز من عنصر الرينيوم او مركب يحتوى على عنصر الرينيوم وكمية مثيرة  –يحتوى على عنصر الفضة 

 .كبات تحوى عنصر لفلز قلوى ومحفزة لفعالية المحفز من واحد او أكثر من عناصر فلزات قلوية أو مر
 

 1: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002866GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54655/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11926/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2007/10/15        60/980,050        
 -3 توصيف سلمى، -2 يانج جيانزهونج، -1:  المخترعون] 72[

 ستارك. جوسيف ال -5 ويرز،. جيري جيه -4 شيلد،. جون ايه
ب .ص بيكر هوغيس انكوربوريتد، هيوستن ،:   مالك البراءة] 73[

، الواليات المتحدة  4740-77210تكساس  ،هيوستن، 4740
 االمريكية

 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G,29/20 

 :المراجع ] 56[
- US 5223127 A (WEERS et al.) 29 June 1993  
- US 5698696 A(MARCINIAK et al.) 16 December 
 1997  
- US 4927519 A (FORESTER) 22 May 1990 

 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 عامل متعدد الوظائف لكسح الموائع  الهيدروكربونية] 54[
  : يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصيغ العامة   :الملخص ] 57[

O

O

R1

R3 R2

R4

 
تكون متشابهة أو مختلفة ويمكن أن تكون عبارة عن هيدروجين، مجموعة ألكيل، مجموعة أريل،   R4و R1 ،R2 ،R3حيث أن كل من 

 : هالوجين، مجموعة نيترو، إستر ألكيل أو إستر أريل، وإيثر ألكيل أو إيثر أريل؛مركبات لها الصيغة العامة
O

O

R 
 أريل أو مجموعة سحب لإللكترونات؛   عبارة عن ألكيل،  Rحيث  

O

O

N+

CH3

O
-

CH3

 

N
+

O
-

CH3

CH3

O

O

N
+

O
-

CH3

CH3

 
يمكن استخدام مثل هذه المركبات لكسح مركبات   .وخالئط منها؛ يمكن استخدامها في صورة مواد إضافة لزيت خام وهيدروكربونات 

 .أو ثانوي؛ بمفردها أو في توليفة الميركابتان، الكبريتيد، السيانيد، أي أمين أولي
 

      21 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002866GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54655/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11926/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                2007/10/15        60/980,050        
 -3 توصيف سلمى، -2 يانج جيانزهونج، -1:  المخترعون] 72[

 ستارك. جوسيف ال -5 ويرز،. جيري جيه -4 شيلد،. جون ايه
ب .ص بيكر هوغيس انكوربوريتد، هيوستن ،:   مالك البراءة] 73[

، الواليات المتحدة  4740-77210تكساس  ،هيوستن، 4740
 االمريكية

 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G,29/20 

 :المراجع ] 56[
- US 5223127 A (WEERS et al.) 29 June 1993  
- US 5698696 A(MARCINIAK et al.) 16 December 
 1997  
- US 4927519 A (FORESTER) 22 May 1990 

 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 عامل متعدد الوظائف لكسح الموائع  الهيدروكربونية] 54[
  : يتعلق االختراع الحالي بمركبات لها الصيغ العامة   :الملخص ] 57[

O

O

R1

R3 R2

R4

 
تكون متشابهة أو مختلفة ويمكن أن تكون عبارة عن هيدروجين، مجموعة ألكيل، مجموعة أريل،   R4و R1 ،R2 ،R3حيث أن كل من 

 : هالوجين، مجموعة نيترو، إستر ألكيل أو إستر أريل، وإيثر ألكيل أو إيثر أريل؛مركبات لها الصيغة العامة
O

O

R 
 أريل أو مجموعة سحب لإللكترونات؛   عبارة عن ألكيل،  Rحيث  

O

O

N+

CH3

O
-

CH3

 

N
+

O
-

CH3

CH3

O

O

N
+

O
-

CH3

CH3

 
يمكن استخدام مثل هذه المركبات لكسح مركبات   .وخالئط منها؛ يمكن استخدامها في صورة مواد إضافة لزيت خام وهيدروكربونات 

 .أو ثانوي؛ بمفردها أو في توليفة الميركابتان، الكبريتيد، السيانيد، أي أمين أولي
 

      21 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002867: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54319/11: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 06/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12869/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 سويسرا         20/02/2008 245/08     
     روسيل بوند جونز، -2 ريميجي تشور، -1:  المخترعون] 72[
 موريل-نيلز ايزابيل سيدا -4 ماريون اونيل دوجانس، -3
براون الستوم تكنولوجي ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

 ، سويسرابادن، 5400-سي اتش، 7بوفيريستريس
 
 
 
 
 
 
 
 
 لي الشواف سعود محمد ع: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F23R 3/00; F01D 9/02 

 :المراجع ] 56[
- US 3031844 A (TOMOLONIUS WILLIAM A) 
01 May 1962 
- CH 342794 A (CANADIAN PATENTS DEV 
[CA]) 30 November 1959 
- EP l 847 685 A (GEN ELECTRIC [US]) 24 
October 2007 
- GB 2434199 A(ALSTOM TECHNOLOGY LTD 
[CH]) 18 July 2007 
- DE 1626025 Al (DAIMLER BENZ AG) 20 
August 1970  
-GB 1091573 A(LUCAS INDUSTRIES LTD) 22 
November 1967  
-US 2004/020212 Al (HIROTA NORIHIDE [JP] et 
al.) 05 February 2004 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 تعشيقة ميكانيكية إضافيةغرفة احتراق ب] 54[
يتعلق االختراع بمكنة حرارية، بشكل خاص تربين غازي، يشمل حجرة احتراق حلقية يحدها من الخارج غالف خارجي    :الملخص ] 57[

ونصف سفلي  )أ23(إلى نصف علوي  (29) وغالف داخلي، حيث ينشطر كل من الغالف الخارجي والغالف الداخلي على سطح فاصل 
تحققت قوة ميكانيكية متزايدة وعمر أطول لحجرة االحتراق في أنه تمَّ   .(29)لحمان إلى بعضهما البعض على السطح الفاصل ، ي(ب23)

 (29) . لمص قوى شد وقص تؤثر على السطوح الفاصلة (29) على السطوح الفاصلة  (30)تزويد تواشج ميكانيكي إضافي 
 

 11 :عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002868: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54643/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12631/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

IT2008/000019 11/01/2008      المكتب الدولي 
 وليد الفيتيانى:   المخترع] 72[
، 222ايه، فيال ساركا . بى . بريسميان اس:   مالك البراءة] 73[

 ، إيطاليا )ام اى(ميالنو 20126
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01B 7/08, 7/288 

 :المراجع ] 56[
- US 4 600 805 A(GLYNN JOHN R [US] et al.)  15 
July 1986 
- DE 43 35 147 Al (KWO KABEL GMBH [DE] 
KAISER KWO KABEL TELEKOM GMBH 
[DE]) 20 April 1995 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 كابـل طـاقة مسطــح] 54[
 4.3هذين االثنين على االقل يشتملوا على عنصر معزول ناقل للطاقة  2يشمل كبل طاقة مسطح على األقل على قلبين    :الملخص ] 57[

على  2يتم وضع القلوب . 4.3موضوع فى موضع خارجى بشكل نصف قطرى بالنسبة للعنصر المعزول الناقل للطاقة  5وغالف واقى 
 9للدرع  12جاورة وسطح داخلى مت 2المذكور قلوب  9داخل الدرع  2يحتوى على القلوب  9ودرع خارجى  x-xمحور مستعرض مشترك 

 10موضوعة فى المساحات البينية  13يشتمل على حشوات قابلة لالنتفاخ  1ان الكبل المسطح  .الخالية  10يعين حدود المساحات البينية 
تعرض مساحة  فى شكلها الغير منتفخ 13فان كل واحدة من الحشوات القابلة لالنتفاخ  1فى مقطع مستعرض للكبل  .الخالية المذكورة 

 13ان الحشوات القابلة لالنتفاخ  .الخالية الخاصة بكل حشوة  10مقطع عرضى أقل من مساحة المقطع العرضى الخاصة بالمساحة البينية 
وتتضخم تمأل كل الفرجات وتضغط ضد القلوب والدرع وتحصر  1تنتفخ بواسطة امتصاص الموائع التى يتم فيها غمر كبل الطاقة المسطح 

 .الكبل فى شكله المسطح  –د تقي –
 

 4: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002868: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54643/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12631/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

IT2008/000019 11/01/2008      المكتب الدولي 
 وليد الفيتيانى:   المخترع] 72[
، 222ايه، فيال ساركا . بى . بريسميان اس:   مالك البراءة] 73[

 ، إيطاليا )ام اى(ميالنو 20126
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01B 7/08, 7/288 

 :المراجع ] 56[
- US 4 600 805 A(GLYNN JOHN R [US] et al.)  15 
July 1986 
- DE 43 35 147 Al (KWO KABEL GMBH [DE] 
KAISER KWO KABEL TELEKOM GMBH 
[DE]) 20 April 1995 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 كابـل طـاقة مسطــح] 54[
 4.3هذين االثنين على االقل يشتملوا على عنصر معزول ناقل للطاقة  2يشمل كبل طاقة مسطح على األقل على قلبين    :الملخص ] 57[

على  2يتم وضع القلوب . 4.3موضوع فى موضع خارجى بشكل نصف قطرى بالنسبة للعنصر المعزول الناقل للطاقة  5وغالف واقى 
 9للدرع  12جاورة وسطح داخلى مت 2المذكور قلوب  9داخل الدرع  2يحتوى على القلوب  9ودرع خارجى  x-xمحور مستعرض مشترك 

 10موضوعة فى المساحات البينية  13يشتمل على حشوات قابلة لالنتفاخ  1ان الكبل المسطح  .الخالية  10يعين حدود المساحات البينية 
تعرض مساحة  فى شكلها الغير منتفخ 13فان كل واحدة من الحشوات القابلة لالنتفاخ  1فى مقطع مستعرض للكبل  .الخالية المذكورة 

 13ان الحشوات القابلة لالنتفاخ  .الخالية الخاصة بكل حشوة  10مقطع عرضى أقل من مساحة المقطع العرضى الخاصة بالمساحة البينية 
وتتضخم تمأل كل الفرجات وتضغط ضد القلوب والدرع وتحصر  1تنتفخ بواسطة امتصاص الموائع التى يتم فيها غمر كبل الطاقة المسطح 

 .الكبل فى شكله المسطح  –د تقي –
 

 4: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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 22 144

 

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002869: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54640/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/03/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9089/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان          21/09/2006 2006-255975  
        ماساكي يامانو، -2 ايكوجي هوشينو، -1:  المخترعون] 72[
شيجيو ناجاساكو  -3
ليمتد، سوميتومو ميتال اندستريز، ليمتد  -1:  مالكو البراءة] 73[
، 0041-541،  شي اوساكا كي يو تشو،كيتاهاما -4تشومي ،5-33

شركة  -ن اويل اند جاز فرانس فالوريك مانسما -2،يابان ال، اوساكا
، ايميريس-ايولنوي، 59620،  ريو انتولي فرنسا،54فرنسية، 

فرنسا 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01N 29/04, F16L 15/04 

 :المراجع ] 56[
- Akita Narita, Jun Ylaeda, Shioeo Nagasaku,  
Surnitorno' S Premiurnu Connection ']Am P~Cen 
For Octg R Sm1it01'10 Metals, 1994 01 
- JP 1-235848 A (KAWASAKI STEEL 
CORPORATION) 20 September 1989 
- JP 61-187648 A (SURNI TORNO 1'1ETAL 
INDUSTRIES, LTD) 21 August 1986 
- JP 2001-108662 A (HITACHI METALS LTD) 20 
April 2001  
- US 4870866 A :(CENTRE FOR FRONTIER 
ENGINEERING) 03 October 1989 
- JP 3605253 B2 (NSCT PREMIUM TUB1ARS B. 
V) 11 December 2004 
- JP 9-152425A (TAKENAKA CCRPORATIONL 
) 10 June 1997 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
أو  SEPIPللمواسير  TNIOJ DEDAERHTلوصلة ملولبة  GNITSET CINOSARTLUطريقة اختبار فوق صوتي ] 54[

 SEBUTاألنابيب 
، جزء غير ملتصق defectجزء معطوب ) abnormal portionيزود االختراع الراهن طريقة للكشف عن جزء شاذ    :الملخص ] 57[

non-adhering portion,  وجزء لصبseized portion)  يقع عند منطقة تالمسcontact region  بين كل جزء من العضو
أو  pipesتستخدم كوصلة للمواسير  threaded jointالذين يشكالن وصلة ملولبة  boxوكل جزء من العضو األنثـوي  pinالذكري 
لوصلة ملولبة  ultrasonic testing methodر فوق صوتي ويزود هذا االختراع طريقة اختبا .OCTGمثل  tubesاألنابيب 

threaded joint  للمواسير أو األنابيب تتألف من عضو ذكري يشتمل على جزء أسنان لولب خارجيةexternal thread part جزء ،
 outer peripheralتقع على سطح محيطي خارجي  shoulder part، وجزء كتف metal seal partمعدني مانع للتسرب 

surface وعضو أنثوي يشتمل على جزء أسنان لولب داخلية ،internal thread part جزء معدني مانع للتسرب، وجزء كتف تطابق ،
يتم تثبيته مع العضو الذكري بواسطة مادة مزلقة  inner peripheral surfaceأجزاء العضو الذكري وتقع على سطح محيطي داخلي 

lubricant. إرسال واستقبال موجات فوق صوتية  :وفقاً لالختراع الراهن الخطوات التالية وتتضمن الطريقةultrasonic waves  إلى
ومن مجموعة مواقع على طول اتجاه محور الوصلة الملولبة في جزء واحد على األقل من أجزاء أسنان اللولب الداخلية، الجزء المعدني 

 reception timesوأزمان استقبال  echo intensitiesشف عن قيم شدة الصدى المانع للتسرب، وجزء الكتف للعضو األنثوي؛ الك
في الوصلة الملولبة بناء على توزيع قيم شدة الصدى  abnormal portionالصدى في مجموعة المواقع هذه؛ والكشف عن جزء شاذ 

 .في اتجاه المحور وتوزيع أزمان استقبال الصدى في اتجاه المحور
 

 9: عدد األشكال      3 :ية الحما 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[
 0002870GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54661/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20054977/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                      2004/02/05 04075364.2        
 السعودية                               2005/02/02         4259 

 ،سيمون بارندرجت -2 ،ماثيو بورز بيتشر -1:  المخترعون] 72[
 جان دن يوجل  -3
فوبور ، الرش الي دو ،8-6، فرانس تيكنيب :   مالك البراءة] 73[

  فرنسا ، فواوكورب 92400 ،الرش دو
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 9/20, 9/36 

 :المراجع ] 56[
- US 6488839 B1 (LENGLET ERIC et al.) 03 
December 2002  
- US 3641190 A (JOHN A. KIVLEN et al.) 08 
February 1972  
- US 2089292 A (OCON ERNEST A) 10 August 
1937  
- WO 01/55280 A (STONE &WEBSTER 
ENGINEERING  CORP; STONE &WEBSTER 
PROCESS TECHNOLOGY) 02 August 2001 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 فرن تكسير] 54[
 fireboxيشتمل على صندوق احتراق  cracking furnacesيتعلق االختراع الراهن بنوع جديد من أفران التكسير  :الملخص ] 57[

واحد عل  inlet sectionواحد على األقل، قسم دخول  inletحيث يكون لملفات التكسير مدخل - cracking coilsمزود بملفات تكسير 
، حيث تكون أجزاء الملفات محجوبة burnersوحارقات  -واحد على األقل وقسم خروج واحد على األقـل outletاألقل، مخرج 

shielded . كما يتعلق االختراع بعملية لتكسير تيارات تغذية هيدروكربونيةhydrocarbon feedsتستخدم فرناً وفقاً لالختراع ،. 
 

 8: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002870GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54661/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20054977/ب /م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                      2004/02/05 04075364.2        
 السعودية                               2005/02/02         4259 

 ،سيمون بارندرجت -2 ،ماثيو بورز بيتشر -1:  المخترعون] 72[
 جان دن يوجل  -3
فوبور ، الرش الي دو ،8-6، فرانس تيكنيب :   مالك البراءة] 73[

  فرنسا ، فواوكورب 92400 ،الرش دو
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 9/20, 9/36 

 :المراجع ] 56[
- US 6488839 B1 (LENGLET ERIC et al.) 03 
December 2002  
- US 3641190 A (JOHN A. KIVLEN et al.) 08 
February 1972  
- US 2089292 A (OCON ERNEST A) 10 August 
1937  
- WO 01/55280 A (STONE &WEBSTER 
ENGINEERING  CORP; STONE &WEBSTER 
PROCESS TECHNOLOGY) 02 August 2001 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 فرن تكسير] 54[
 fireboxيشتمل على صندوق احتراق  cracking furnacesيتعلق االختراع الراهن بنوع جديد من أفران التكسير  :الملخص ] 57[

واحد عل  inlet sectionواحد على األقل، قسم دخول  inletحيث يكون لملفات التكسير مدخل - cracking coilsمزود بملفات تكسير 
، حيث تكون أجزاء الملفات محجوبة burnersوحارقات  -واحد على األقل وقسم خروج واحد على األقـل outletاألقل، مخرج 

shielded . كما يتعلق االختراع بعملية لتكسير تيارات تغذية هيدروكربونيةhydrocarbon feedsتستخدم فرناً وفقاً لالختراع ،. 
 

 8: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002871: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54669/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 03/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11390/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          02/08/2008 11/833,094     
واشبورن . جون كيه -2 جيمس آر ماجيل، -1:  المخترعون] 72[
بولينقير  6001، .انك. ايه.اس.شيفرون يو:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال ،94583، كاليفورنيا، سان رامون، كانيون روود
ميركية األ
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/30 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/098200 Al (WENTLAND ROBERT 
[US] et al.) 20 May 2004  
-US 5671136 A (WILLHOIT JR LOUIS E [US]) 
23 September 1997 
- US 2002/072856 Al (JONES NEIL [GB] et al.) 13 
June 2002  
-US 5966672 A (KNUPP OANIEL F [US) 12 
October 1999  
-US 5920828 A (NORRIS MICHAEL W[US) et 
al.) 06 July 1999  
-GB 2422012 A (STATOIL ASA [NO]) 12 July 
2006 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة لتحديد نوعية بيانات زلزالية] 54[
لمنطقة جيولوجية  seismic surveyلية لمجموعة مواقع ضمن مسح زلزالي يحدد االختراع الراهن نوعية بيانات زلزا   :الملخص ] 57[

ترتبط  correlation coefficientsويشمل االختراع الراهن إضافياً تكوين معامالت ارتباط  .ذات أهمية geophysicalأو جيوفيزيائية 
ت الزلزالية في التحليل األرضي اإلحصائي كي يمكن دمج نوعية البيانا seismic data qualityبنوعية البيانات الزلزالية 

geostatistical analyses المقترن بقرارات مبنية جزئياً على المسح الزلزالي. 
 

 13: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002872: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54292/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 03/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6361/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     05380117.1 
05380187.4  
60/724,206 

06/06/2005 
18/80/2005 
06/10/2005 

     بريطانيا 
 بريطانيا

أمريكا  
فريدريك لورنت  -2 جيان ايريك هونج، -1:  المخترعون] 72[

آنا ماريا كاستانو مانسانت  -4 ويليام جوزيف هورنباك، -3 كوردير،
ديلو جيانج   -6 مانزاناريس،-ايستبان دومينجوز -5 ،
 ،ليلي كوربوريت سنترايلي ليلي اند كمبني :   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، والية إنديانا، 46285سيتي او إنديانابوليس 
 األمريكية

 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 333/00, 213/00, 237/00, 409/00; 
A61P 25/00; A61k 31/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 02098847A1 (ELI LILLY AND COMPANY 
et al.) 12 December 2002 

 
 
 
 
 
 
 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
 APMAمحفزات مستقبل ] 54[
 :(1)في الصيغة  AMPAيعود االختراع الحالي الى محفزات  مستقبل    :الملخص ] 57[

 
A

R1 
)1(  

.  الحاوية ، و طرق استعمالها و المركبات السيطة المستعملة في تحضيرهاالتوليفات 
 

      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002873: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54281/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/06/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     60/579,134 
0425646.7    

11/06/2004 
22/11/2004 

 أمريكا         
 بريطانيا       

 دونا كيه جاكسون :  المخترع] 72[
دي، أوكروفت رود،  15نوباكس ليمتد، يونيت :   مالك البراءة] 73[

المملكة ، لندنأر أتش، شوري،  1 9شيسينجتون، شوري، كيه تي 
 المتحدة

 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 : التصنيف الدولي] 51[
Int. Cl.7:  A47C 7/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 02/00063 A (NUBAX VERTICAL 
INNOVATIONS, LLC; JACKSON DONNA K) 03 
January 2002  
- DE 38 10 980 A1 (KUPKE JUERGEN 5350 12 
October 1989  
- US 2002/124318 A1 (LOOMOS MELANIE) 12 
September 2002  
- US 5 522 106 A (HARRISON et al.) 04 June  
1996  
- EP 1 330 973 A (FOOT TECHNJLINC) 30 July 
2003  

 رفقه السعدون: الفاحص 
 عناصر جلوس محسنة وتصميم قاعدة للجلوس] 54[
م والذي يعمل هذا االختراع علي إعداد نظام جلوس وعلي وجه الخصوص قاعدة للجلوس والتي تتضمن عضو تدعي   :الملخص ] 57[

 .يجهز لتدعيم المنطقة الوركية الدرنية للمستخدم وذلك بحيث يسهل لمنطقة الحوض أن تتحرك في موقع مفتوح 
 

 15: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002874: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54295/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12863/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

IB2008/050651 2008/02/22      المكتب الدولي 
 جورج رويدي، -2 كريستيان هوبشويرلين، -1:  المخترعون] 72[
 كورنيليا زومبرون اكلين -4 فيليب سوريفيت، -جين -3
أكتيليون فارماسوتيكالز ليمتد، جيويربيستراس :   مالك البراءة] 73[

 ، الشويل، سويسرا4123الشويل، سويسرا،  4123، 16
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: لوكيل ا] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 413/14, 417/14, 471/04, 519/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/134378 A (ASTRAZENECA AB 
ESE];ASTRAZENECA UK LTD [GB] ; 
BREAULT GLORIA [US] ; EYE) 21 December 
2006 
- US 2007/060558 Al (SANCHEZ MURIEL [FR] 
et al.) 15 March 2007  
- WO 2004/087647 A (AVENTIS PHARMA SA 
[FR]; BIGOT ANTONY [FR]; CHEVE MICHEL 
[FR]; EL AHMAD) 14 October 2004 EP 0 789 025 
A (BAYER AG .[DE]) 13 August 1997 

 أبرار السليم: الفاحص 
 OXAZOLIDINONEمشتقات أوكسازوليدينون ] 54[
تكون كما هى معرفة فى  Gو U, V, W, R1, R1b, Aحيث (I)الصيغة  (I)يتعلق االختراع بمركبات الصيغة    :ملخص ال] 57[

الوصف، كما يتعلق بأمالح مقبولة صيدلياً لهذه المركبات وباستخدام هذه المركبات فى تصنيع دواء لمنع أو عالج اإلصابة بالعدوى 
 .البكتيرية

 
      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002874: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54295/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12863/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

IB2008/050651 2008/02/22      المكتب الدولي 
 جورج رويدي، -2 كريستيان هوبشويرلين، -1:  المخترعون] 72[
 كورنيليا زومبرون اكلين -4 فيليب سوريفيت، -جين -3
أكتيليون فارماسوتيكالز ليمتد، جيويربيستراس :   مالك البراءة] 73[

 ، الشويل، سويسرا4123الشويل، سويسرا،  4123، 16
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: لوكيل ا] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 413/14, 417/14, 471/04, 519/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/134378 A (ASTRAZENECA AB 
ESE];ASTRAZENECA UK LTD [GB] ; 
BREAULT GLORIA [US] ; EYE) 21 December 
2006 
- US 2007/060558 Al (SANCHEZ MURIEL [FR] 
et al.) 15 March 2007  
- WO 2004/087647 A (AVENTIS PHARMA SA 
[FR]; BIGOT ANTONY [FR]; CHEVE MICHEL 
[FR]; EL AHMAD) 14 October 2004 EP 0 789 025 
A (BAYER AG .[DE]) 13 August 1997 

 أبرار السليم: الفاحص 
 OXAZOLIDINONEمشتقات أوكسازوليدينون ] 54[
تكون كما هى معرفة فى  Gو U, V, W, R1, R1b, Aحيث (I)الصيغة  (I)يتعلق االختراع بمركبات الصيغة    :ملخص ال] 57[

الوصف، كما يتعلق بأمالح مقبولة صيدلياً لهذه المركبات وباستخدام هذه المركبات فى تصنيع دواء لمنع أو عالج اإلصابة بالعدوى 
 .البكتيرية

 
      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002875: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54342/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/5697/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[

ألمانيا          19/01/2005 102005002661.3
أووي فينجرلي   -بيرند -2 بيرند بودينبيندر، -1:  المخترعون] 72[
جورجين بيشكي  -5 بيرند كلين، -4 جونثير دريسباتش، -3 ،
سيماج جي ام بي أتش، أوبير :   مالك البراءة] 73[

 ، نيتفين، ألمانيا 57250، 8إندستريرزستراسه 
 
 
 
 
 
 بي. إم. وشركاهم تي سابا: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B21C 47/24; B21B 39/00 

 :المراجع ] 56[
- DE 4121489 Al (MANNESMANN AG, 4000 
DUESSELDORF, DE; DIDIER DFU 
ENGINEERING Gt~BH , 4300) 14 January 1993 
- Becker E-U et al.: Modernisierung Des  
Bundtransportsystems An Der 
Warmbreitbandstrasseder Thyssen Krupp Stahl 
Ag Modernisation Of The Coil Transport System 
At The Hot Rolled Wide Strip Mill Of Thyssen 
Krupp Stahl Ag Stahl Uno Eisen, Verlag 
Stahleisen, Dusseldorf, De, Bd. 120, Nr. I, 19. 
January 2000 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 جهاز لنقل لفات من شريط معدني على منصات تحميل] 54[
يتعلق هذا اإلختراع بجهاز يستخدم عند الطرف بإتجاه الدلفنة لتركيب دلفنة ولف لشريط معدني يستخدم لنقل ملفات    :الملخص ] 57[

كما  4مستخدم لدوران وتطوير منصات التحميل المحملة  الشريط المعدني فائقة الثقل التي يتم إنتاجها بموجب ذلك ويشتمل على نظام
ماسك  13ومقعد  11، وتتضمن كل منصة تحميل على حدة على عارضتين طوليتين متباعدتين 8يتضمن مجموعات من أدوات الدلفنة 

المستخدمة  304، 204 ،104، 4، وتتضمن منصات التحميل 7ممتدة عند زاوية دعامية  15للملف يجرهما ويكون أوجه دعامية متقابلة 
مشكلة لتعويض التشوهات  23؛ 20؛ 18والتي تتضمن على تكوينات  311، 211، 111، 11على عوارض طولية  5لنقل ملف ساخن 

الرأسية واألفقية الناجمة عن الحمل والحرارة 
 

 15: 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

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002876: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54670/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12225/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[

US08/851447 18/01/2008       المكتب الدولي
بيتار . مايكل إس:   المخترع] 72[
 10200هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز،إنك، :   مالك البراءة] 73[

،الواليات المتحدة 77072بياليرى بوليفارد،هيوستن،تكساس 
االمريكية  

 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 1/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5,923170 A (KUCKES) 13 July 1999  
- US 7265552 B2 (BITTAR) 04 September 2007   
- US 3982176 A (MEADOR) 21 September 1976  

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الحفر بالتوجيه الكهرومغناطيسى المتعلق بحفرة موجودة بالفعل] 54[
في  (SAGD )نظم الحفر بالتوازي والطرق المناسبة لحفر اآلبار باستخدام تقنية الصرف بالثقالة المساَعد بالبخار   :الملخص ] 57[

هذه القياسات تمكن من قياس دقيق لقياس  .بعض طرق التمثيل ، أداة هوائي مائل تجمع بين السمتية وقياسات اإلشارة الكهرومغناطيسية
، مما يوفر المعلومات الالزمة لحفر اآلبار بدقة بين االبار بعد خفض معدالت خطورة التعرض ل الدوائر المسافة بين االبار واتجاهها 

في بعض طرق التمثيل األخرى ، أداة هوائي مائل تبث اشارات السمت غير الموحدة اثناء  .قصيرة  التي تحول دون فعالية استغالل الخزان
 .حديد االستقبال من جانب واحد أو أكثر من أجهزة االستقبال تمكن من دقة تحديد االتجاه والمسافةفإن تخفيف التباين والسمتية ت .دورانها 

هوائيات االرسال واالستقبال يمكنها في بعض الحاالت ان تجمع فى أداة واحدة ، في حين  هناك حاالت أخرى أجهزة اإلرسال واالستقبال  
 .توضع منفصلة في اآلبار لزيادة مدى االستقبال

 
 9: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002876: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54670/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12225/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[

US08/851447 18/01/2008       المكتب الدولي
بيتار . مايكل إس:   المخترع] 72[
 10200هاليبرتون إنيرجى سيرفيسز،إنك، :   مالك البراءة] 73[

،الواليات المتحدة 77072بياليرى بوليفارد،هيوستن،تكساس 
االمريكية  

 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 1/02 

 :المراجع ] 56[
- US 5,923170 A (KUCKES) 13 July 1999  
- US 7265552 B2 (BITTAR) 04 September 2007   
- US 3982176 A (MEADOR) 21 September 1976  

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 الحفر بالتوجيه الكهرومغناطيسى المتعلق بحفرة موجودة بالفعل] 54[
في  (SAGD )نظم الحفر بالتوازي والطرق المناسبة لحفر اآلبار باستخدام تقنية الصرف بالثقالة المساَعد بالبخار   :الملخص ] 57[

هذه القياسات تمكن من قياس دقيق لقياس  .بعض طرق التمثيل ، أداة هوائي مائل تجمع بين السمتية وقياسات اإلشارة الكهرومغناطيسية
، مما يوفر المعلومات الالزمة لحفر اآلبار بدقة بين االبار بعد خفض معدالت خطورة التعرض ل الدوائر المسافة بين االبار واتجاهها 

في بعض طرق التمثيل األخرى ، أداة هوائي مائل تبث اشارات السمت غير الموحدة اثناء  .قصيرة  التي تحول دون فعالية استغالل الخزان
 .حديد االستقبال من جانب واحد أو أكثر من أجهزة االستقبال تمكن من دقة تحديد االتجاه والمسافةفإن تخفيف التباين والسمتية ت .دورانها 

هوائيات االرسال واالستقبال يمكنها في بعض الحاالت ان تجمع فى أداة واحدة ، في حين  هناك حاالت أخرى أجهزة اإلرسال واالستقبال  
 .توضع منفصلة في اآلبار لزيادة مدى االستقبال

 
 9: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002877: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54638/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7536/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/12/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا         27/12/2005 0554103     
        ايريخ سومير، -2 زافير مورين،-جين -1:  المخترعون] 72[
 سيلفيستر سورانيتي -5 كورين بيل، -4 جورج سشنيبر، -3
براون بوفيري  7الستوم تكنولوجي ليمتد :  مالك البراءة] 73[

  ، سويسرابادن ، 5401،  ،ستريت
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي الشوافسعود محمد عل: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 11/18; F23C 10/10;  BO1J 29/90 

 :المراجع ] 56[
- US 5147527 A(HETTINGER et al.) 15 
September 1992 
- FR 2850156 A (ALSTOM LTD) 23 July 2004 
- WO 2005/026070 A (ALSTOM SWITZERLAND 
LTD [CH]; BURDIS VASSILIOS [DE]; MALFA 
ENRICO [IT]) 24 March 2005 
- FR 2871554 A(ALSTOM TECHNOLOGY LTD) 
16 December 2005 
- Lyon Rk Et Al.: Pollution Free Combustion Of 
Coal And Other Fossil Fuels Meeting Of The 
Western States Section Of The Combustion 
Institute, XX, XX 26 October 1998- US 
2005/133419 Al (LONG JUN [CN] et al.) 23 June 
2005 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 integratedتشتمل على وحدة احتراق متكاملة  ،petroleum hydrocarbonsوحدة صناعية لتحويل هيدروكربونات بترولية ] 54[

combustion unit تتضمن وحدة الحتجاز ثاني أكسيد الكربون carbon dioxide capture unit 
، تشتمل على petroleum hydrocarbons صناعيـة لتحويـل هيدروكـربونات بترولية يتعلـق االختـراع بوحـدة   :الملخص ] 57[

ز  ع  catalyst particles، في وجود جسيمات حفاز )catalytic cracking chamber)1حجرة تكسير محفــَّ في طور مميــَّ
fluidized phase  د ، المترسب عليها، ويدور الحفاز cokeكوك لتجديد جسيمات الحفاز المذكورة بحرق فحم ال regeneratorومجدِّ

د المذكور cracking chamberالمذكور بين حجرة التكسير   .المذكورة والمجدِّ
د المذكور هو مفاعل  إلنتاج بخـار المـاء، تشتمل على جهاز  combustion unitمدمج في وحدة احتراق ) 2(ووفقاً لالختراع، فإن المجدِّ

 .carbon dioxideن الحتجاز ثاني أكسيد الكربو
 

 1: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002878: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54631/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12221/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[

مكتب األوربي ال      06/12/2007 70236187     
محمد  -3 فؤاد موسى، -2 فوجار الييف، -1:  المخترعون] 72[

الحازمى 
الشركة السعودية للصناعات  -1:  مالكو البراءة] 73[

المملكة العربية  ،، الرياض11422، 5101 ب.ص" سابك"االساسية
 80807، 252ليندى ايه جى، ليوبولدستراسه  -2 ،السعودية

، ميونخ، ألمانيا 80807ألمانيا،  خ،ميون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: BO1J 31/04, 31/14, 31/02, 31/22, 31/38; 
CO7C 2/30, 2/32, 11/02 

: المراجع ] 56[
- WO 2007/090412 A (SAUDI BASIC IND CORP 
[SA]; ALIYEV VUGAR 0 [SA]; ABU-RAQABAH 
ATIEH [SA]) 16 August 2007 
- EP 1759766 A (SAUDI BASIC INO CORP [SA]) 
07 March 2007  
- US 4783573 A (SHIRAKI YASUSHI [JP] et al.) 
08 November 1988  
- US 2007/161503 Al (BRIGGS JOHN R [US] et 
al.) 12 July 2007  
- US 6103654 A (COMMEREUC DOMINIQUE 
[FR] et al.) 15 August 2000 
- US 3100764 A (JEZL JAMES L et al.) 13 August 
1963  
- DE 1570668 Al (GEN ANILINE &FILM CORP) 
11 December 1969 
- US 4224182 A (LANGER JR ARTHUR W et al.) 
23 September 1980 
- GB 940 125 A (BASF AG) 23 October 1963 
- GB 1236759 A (HOECHST AG [DE]) 23 June 
1971 
- US 3 872072 A (HALASA ADEL FARHAN) 18 
March 1975  
- EP 1783145 A (MITSUI CHEMICALS INC 
[JP]) 09 May 2007  
- WO 2007/078679 A (ZYMES LLC[US]; 
LIPSHUTZ BRUCE H [US]; BERL VOLKER 
[DE]; SCHEIN KARIN) 12 July 2007 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 تركيب محفز وعملية لتحضير ألفا أوليفينات الخطية] 54[
 MXmلإليثيلين، يشمل الصيغة العامة   oligomerizationيتعلق اإلختراع الحالى بتركيب محفز لبلمرة قليلة    :الملخص ] 57[

OR'4-m   أوor MXmOOCR'4-m  الذى به ،R' ل،  آرألكيل أو مجموعة سيكلوألكيل، مجموعة ألكيل، ألكينيل، آريX  هى كلورين
 .؛ باإلضافة إلى عملية لتحضير ألفا أوليفينات الخطية بإستعمال تركيب هذا المحفز4إلى  0من  mأو برومين و

 
      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002878: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54631/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12221/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[

مكتب األوربي ال      06/12/2007 70236187     
محمد  -3 فؤاد موسى، -2 فوجار الييف، -1:  المخترعون] 72[

الحازمى 
الشركة السعودية للصناعات  -1:  مالكو البراءة] 73[

المملكة العربية  ،، الرياض11422، 5101 ب.ص" سابك"االساسية
 80807، 252ليندى ايه جى، ليوبولدستراسه  -2 ،السعودية

، ميونخ، ألمانيا 80807ألمانيا،  خ،ميون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: BO1J 31/04, 31/14, 31/02, 31/22, 31/38; 
CO7C 2/30, 2/32, 11/02 

: المراجع ] 56[
- WO 2007/090412 A (SAUDI BASIC IND CORP 
[SA]; ALIYEV VUGAR 0 [SA]; ABU-RAQABAH 
ATIEH [SA]) 16 August 2007 
- EP 1759766 A (SAUDI BASIC INO CORP [SA]) 
07 March 2007  
- US 4783573 A (SHIRAKI YASUSHI [JP] et al.) 
08 November 1988  
- US 2007/161503 Al (BRIGGS JOHN R [US] et 
al.) 12 July 2007  
- US 6103654 A (COMMEREUC DOMINIQUE 
[FR] et al.) 15 August 2000 
- US 3100764 A (JEZL JAMES L et al.) 13 August 
1963  
- DE 1570668 Al (GEN ANILINE &FILM CORP) 
11 December 1969 
- US 4224182 A (LANGER JR ARTHUR W et al.) 
23 September 1980 
- GB 940 125 A (BASF AG) 23 October 1963 
- GB 1236759 A (HOECHST AG [DE]) 23 June 
1971 
- US 3 872072 A (HALASA ADEL FARHAN) 18 
March 1975  
- EP 1783145 A (MITSUI CHEMICALS INC 
[JP]) 09 May 2007  
- WO 2007/078679 A (ZYMES LLC[US]; 
LIPSHUTZ BRUCE H [US]; BERL VOLKER 
[DE]; SCHEIN KARIN) 12 July 2007 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 تركيب محفز وعملية لتحضير ألفا أوليفينات الخطية] 54[
 MXmلإليثيلين، يشمل الصيغة العامة   oligomerizationيتعلق اإلختراع الحالى بتركيب محفز لبلمرة قليلة    :الملخص ] 57[

OR'4-m   أوor MXmOOCR'4-m  الذى به ،R' ل،  آرألكيل أو مجموعة سيكلوألكيل، مجموعة ألكيل، ألكينيل، آريX  هى كلورين
 .؛ باإلضافة إلى عملية لتحضير ألفا أوليفينات الخطية بإستعمال تركيب هذا المحفز4إلى  0من  mأو برومين و
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 براءة اختراع ]12[
 0002879GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54664/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13771/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2008/06/26    61/075,791       
 يولريش اويهمس -2 دوالن،. مايكل اف -1:  المخترعون] 72[
ويستلي ستريت،  120جيتيد كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، ، 07606نيو جيرسي ، ساوث هاكينساك
 ميركيةاأل
 
 بي. ام. سابا و شركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16B 13/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4743138A (GOY PIERRE) 10 May 1988  
-WO 3/100269A1 (HEYING GERHARD) 04 
December 2003  
- AU 1116483 A (ALMAN DONALD KEITH) 03 
May 1984  
- GB 2214594 A (DENIS 
LYNCRUNDALLALLEN) 06 September 1989 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 تركيب مزالج ممتد شعاعياً ] 54[
تركيب مزالج ممتد شعاعياً، يشتمل على عنصر مجوف قابل لإلدخال فى فتحة الهدف ويحتوى على سطح داخلى به    :الملخص ] 57[

والذى يكون مدبب؛ العنصر الممتد قابل لإلدخال فى العنصر المجوف ويحتوى على سطح خارجى به جزء سطح داخلى واحد على األقل 
جزء سطح خارجى واحد على األقل والذى يكون مدبب، ويتحد مع جزء السطح المدبب الداخلى للعنصر المجوف المذكور، عناصر إضافية 

ومغسلة قابلة للوضع بين الهدف وأحد العناصر  .وفك تركيب المزالجلتحل محل العنصر الممتد فى اتجاهات محورية مقابلة لتثبيت 
اإلضافية عند أحد الطرفان المحوريان، لهذا يحل العنصر اإلضافى محل العنصر الممتد فى اتجاه واحد محورى وبسب تعاون أجزاء السطح 

اإلضافى اآلخر محل العنصر الممتد فى االتجاه المحورى المدببة يمتد العنصر المجوف لتثبيته بإحكام فى فتحة الهدف، بينما يحل العنصر 
المقابل وتتحرر أجزاء السطح المدببة من بعضها البعض بحيث ينكمش العنصر المجوف المذكور وبهذا يمكن إزالة تركيب المزالج الممتد 

 .شعاعياً بسهولة من فتحة الهدف المذكور
 

 2: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002880: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54309/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13116/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          25/03/2008 12/054,592     
 كوجهيل، انتوني اس -2واجنير، ألن إن، -1:  المخترعون] 72[
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

واليات ال 77019، كساس ، هيوستن ، ت2100باركواى ، سويت 
 ميركيةاألمتحدة ال
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :يف الدولي التصن] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/07; F16F 7/12 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0124292 A1 (VICTOR B. M) 15 June 
2006 
- US 5083623 A (BARRINGTON B. Q) 28 January 
1992 
- US 5366013 A (EDWARDS A. G. et al.) 22 
November 1994 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 ماص للصدمات أسفل حفرة مع أنف قابل للسحق] 54[
قرص تمزيق  .ماص صدمات أسفل الحفرة يفضل مليئ بمائع بئر فى غرفة التى تكون مخفضة فى الحجم بسبب التصادم   :الملخص ] 57[

للمائع أن يدفع خالل عند التصادم، قرص التمزيق يكسر ليسمح  .يمكن أن يمسك شحنة السائل الغير قابل للضغط األولية حتى التصادم
أنف ماص الصدمات هو مادة  .الفوهة ألمتصاص بعض من الصدمة التى تحدث عندما يضرب الوتر شئ مثبت بعد السقوط فى ثقب البئر

ط لينة التى لها فراغات حتى أن أمتزاجات الليونة من المادة والفراغات تسمح لألنف أن يعاد تشكيلها حتى تصادم الحائط األنبوبى المحي
األنف تكون بشكل قابل للتحرر مثبتة إلى ماص الصدمات حتى يستطيع األثنين  .وثم لتنهار داخلياً إلى الفراغات، مما يجعله سهل األزالة

 .األنفصال إذا ألتصق األنف بعد التصادم
 

 4: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002880: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54309/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13116/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          25/03/2008 12/054,592     
 كوجهيل، انتوني اس -2واجنير، ألن إن، -1:  المخترعون] 72[
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

واليات ال 77019، كساس ، هيوستن ، ت2100باركواى ، سويت 
 ميركيةاألمتحدة ال
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :يف الدولي التصن] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/07; F16F 7/12 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/0124292 A1 (VICTOR B. M) 15 June 
2006 
- US 5083623 A (BARRINGTON B. Q) 28 January 
1992 
- US 5366013 A (EDWARDS A. G. et al.) 22 
November 1994 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 ماص للصدمات أسفل حفرة مع أنف قابل للسحق] 54[
قرص تمزيق  .ماص صدمات أسفل الحفرة يفضل مليئ بمائع بئر فى غرفة التى تكون مخفضة فى الحجم بسبب التصادم   :الملخص ] 57[

للمائع أن يدفع خالل عند التصادم، قرص التمزيق يكسر ليسمح  .يمكن أن يمسك شحنة السائل الغير قابل للضغط األولية حتى التصادم
أنف ماص الصدمات هو مادة  .الفوهة ألمتصاص بعض من الصدمة التى تحدث عندما يضرب الوتر شئ مثبت بعد السقوط فى ثقب البئر

ط لينة التى لها فراغات حتى أن أمتزاجات الليونة من المادة والفراغات تسمح لألنف أن يعاد تشكيلها حتى تصادم الحائط األنبوبى المحي
األنف تكون بشكل قابل للتحرر مثبتة إلى ماص الصدمات حتى يستطيع األثنين  .وثم لتنهار داخلياً إلى الفراغات، مما يجعله سهل األزالة

 .األنفصال إذا ألتصق األنف بعد التصادم
 

 4: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002881GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 55069/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11512/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              2007/08/13        11/891,759          
 .ستوسز كارل دبليو:  المخترع] 72[
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد،  : مالك البراءة] 73[

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

 بازارباشىأحمد نجدت : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 23/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5838857 A (NIEKRASZ, E. J) 17 November 
1998  
- US 4948377 A (CAIRNS J. L) 14 August 1990  
- US 4795359 A (ALCOCK J. M. et al.) 03 
January 1989  
- US 4606603 A (CAIRNS J. L.) 19 August 1986 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 رطبه لحفرة هابطة –نظام ابعاد انقاص وصيلة تزاوجيه ] 54[
رطب لفجوه هابطة ونظام إبعاد انقاص يشمل على عضو ثابت نسبيا، عضو متحرك نسبياً ممكن اجراؤه قابل  –موصل    :الملخص ] 57[

تقدير موصل واحد يعد الجزء الخلفى عضو ابعاد انقاص متحرك فى ظروف واقيه داخل للتعشيق مع المكون الثابت النسبى، على اقل 
المكون المتحرك النسبى، وعلى اقل تقدير يعد موصل مكمل واحد خلف اآلخر عضو ابعاد انقاص فى ظروف واقيه داخل المكون الثابت 

ى األقل موصالت واحد يوجد خلف الحركة المحوريه للمكون نسبياً كل من اعضاء ابعاد األنقاص المتحركه تكون قابله للفتح لعرض عل
 .الثابت نسبياً والمكون المتحرك النسبى فى تالمس مع بعضة البعض وطريقه

 
 6: عدد األشكال      32 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002882GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 55072/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11591/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2007/08/26     11/895,714       
 زو يانج:  المخترع] 72[
الين  2929انكوربورتيد،  بيكر هوغيس:  مالك البراءة] 73[

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

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي  ]51[
Int. Cl.7: E21B 43/16 

 :المراجع ] 56[
- US 6378612 B1 (ANDREW PHILIP 
CHURCIHLL) 30 April 2002  
- US 6601646 B2 (STEVEN G. STREICH et al.) 05 
August 2003  
- US 5443117 A (COLBY M. ROSS) 22 August 
1995  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أداة تمزيق بدون تداخل متعدد الموقع] 54[
كم رتب فى  .أدوات التمزيق لها موقع تشغيل وموقعين شغالين .أدوات تمزيق لإلستعمال فى النفط وآبار الغاز المكتشفة   :الملخص ] 57[

لموقع الشغال األول، أثناء ا :، وبمعنى آخرfracثقب أداة التمزيق يشمل منفذ كم قابل لإلصطفاف مع منفذ أول فى إسكان أداة التمزيق 
 ,بعد أن تكمل عمليات التمزيق .منفذ ثانى له عضو تقييد مرتب فى اإلسكان ويغلق بحدود الكم أثناء عمليات التمزيق .عمليات التمزيق

هذا الموقع الشغال  فى .يحرك الكم من الموقع الشغال األول إلى الموقع الشغال الثانى لعمليات اإلنتاج frac عضو عودة فى أداة التمزيق 
حركة الكم من الموقع الشغال األول إلى الموقع الشغال الثانى تؤدى بدون  .الثانى، المنفذ األول يغلق ومنفذ الكم يصطف بالمنفذ الثانى

 .الحاجة لخطوة تدخل بئر إضافى
 

 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002882GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 55072/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11591/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2007/08/26     11/895,714       
 زو يانج:  المخترع] 72[
الين  2929انكوربورتيد،  بيكر هوغيس:  مالك البراءة] 73[

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

 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي  ]51[
Int. Cl.7: E21B 43/16 

 :المراجع ] 56[
- US 6378612 B1 (ANDREW PHILIP 
CHURCIHLL) 30 April 2002  
- US 6601646 B2 (STEVEN G. STREICH et al.) 05 
August 2003  
- US 5443117 A (COLBY M. ROSS) 22 August 
1995  

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أداة تمزيق بدون تداخل متعدد الموقع] 54[
كم رتب فى  .أدوات التمزيق لها موقع تشغيل وموقعين شغالين .أدوات تمزيق لإلستعمال فى النفط وآبار الغاز المكتشفة   :الملخص ] 57[

لموقع الشغال األول، أثناء ا :، وبمعنى آخرfracثقب أداة التمزيق يشمل منفذ كم قابل لإلصطفاف مع منفذ أول فى إسكان أداة التمزيق 
 ,بعد أن تكمل عمليات التمزيق .منفذ ثانى له عضو تقييد مرتب فى اإلسكان ويغلق بحدود الكم أثناء عمليات التمزيق .عمليات التمزيق

هذا الموقع الشغال  فى .يحرك الكم من الموقع الشغال األول إلى الموقع الشغال الثانى لعمليات اإلنتاج frac عضو عودة فى أداة التمزيق 
حركة الكم من الموقع الشغال األول إلى الموقع الشغال الثانى تؤدى بدون  .الثانى، المنفذ األول يغلق ومنفذ الكم يصطف بالمنفذ الثانى

 .الحاجة لخطوة تدخل بئر إضافى
 

 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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

نشرة براءات االختراع 22 158

 

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002883: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54320/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12711/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا          24/01/2008 20085057     
   كوكونين، اهتى -2 هورسكينين، أويفا، -1:  المخترعون] 72[
 ميلونين، بيكا -3،
 -، اف اى20ابلوى اوى، واهلفورسينكاتو :   مالك البراءة] 73[

 جوينسو، فنلندا 80100
 
 
 
 
 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A47G 29/10; E05B 35/08 

 :المراجع ] 56[
- DE 3905 520 Al (LIPPERT ULLRICH) 30 
August 1990 
- FR 2898932 A (FR' DE COFFRES FORTS 
CARADONNA; SECURITAS TRANSP DE 
FONDS) 28 September 2007 
- FR 2878880 A (SERV TRAYVOU 
INTERVERROUILLAGE) 09 June 2006 
- WO 01/57344 A (FORTRESS .INTERLOCKS 
LTD; BAILEY SIMON; STUBBS TIMOTHY 
CHRIST) 09 August 2001 
- US 2005/279145 Al (JENSEN HANS C) 22 
December 2005 
- GB 1500003 A (NEWMAN TONKS LTD) 08 
February 1978 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة وتخزين ونظام قفل لمفاتيح التخزين إلى األقفال] 54[
التخزين ونظام قفل يشمل  .طريقة وتخزين ونظام قفل لمفاتيح التخزين إلى األقفال ويسيطر على إستعمال المفاتيح   :الملخص ] 57[

، كل (7 ,6 ,5 ,4)من األقفال المساعدة ، باإلضافة إلى عدد (أ 3)ومفتاحه  (3)قفل مركزى  ,أو وحدة تخزين مماثلة  (1)صندوق مغلق 
أو وحدة تخزين مماثلة لكى هم يمكن أن يفتحوا  (1)إن األقفال مرتبة فى صندوق مغلق  .(أ 7أ،  6أ،  5أ،  4)سيكون له مفتاحه المحدد 

لكى عندما يكون  (7 ,6 ,5 ,4)يرتب للسيطرة على عملية األقفال المساعدة  (3)القفل المركزى  .بإستعمال المفاتيح من خارج الصندوق
من أن تزال من أقفالهم الخاصة، وعندما  (7 ,6 ,5 ,4)إلى األقفال المساعدة  (أ 7أ،  6أ،  5أ،  4)مغلق، يمنع المفاتيح  (3)القفل المركزى 

ستعمل المفتاح فى وقت ي (7 ,6 ,5 ,4)مفتوح، هو يمكن أن يستعمل إلختيار عملية أى قفل مساعد وحيد  (3)يكون القفل المركزى 
 . (7 ,6 ,5 ,4)يمكن أن يزال من القفل المساعد  (7 ,6 ,5 ,4)إلى القفل المساعد  )أ 7أ،  6أ،  5أ،  4(المطابق لكى المفتاح 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002884: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54287/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-16021: رقم الطلب ] 21[
 07/06/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

IB2009/052445 09/06/2009      المكتب الدولي 
    اوليفير، كورمينبويوف، -2 دانيل، بور، -1:  المخترعون] 72[
اكسافير، ليروى  -5 كورينا، جريسوستومى، -4 سيلفاين، كرين، -3
 بيلدستين-سيلفيا، ريتشارد -6 ،
أكتيلون فارماسوتيكالز ليمتد، جيويربيستراس :   مالك البراءة] 73[

  ويسراالشويل، س 4123، 16
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 413/14, 413/02, 417/14; A61K 
31/4192, 31/422, 31/4155; A61P 9/00, 35/00 

 :المراجع ] 56[
- Burli R W et al.: Potent h Prll  (ALXR) agonists 
as potential • Anti-inflammatorv  ag'ents i'  
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 15 
July 2006  
-  US 2004209933 A 1 (BOSSENMAIER  BIRGIT 
 [DE] et al.)  21  October 2004  
- WO 2005040158 A1 (BOSSENMAIER BIRGIT 
[DE] et al.) 06 May 2005  

 نداء جميل المعلم: الفاحص 
 ايازول معالجة بالفلورمشتقات امينو تر] 54[
 : Iاالختراع  يختص بمشتقات أمسنوترايازول معالجة بالفلور وفقا للصيغة    :الملخص ] 57[

N
H

O
N

N
N A

F F
N

O R1
R2

 
(I) 

  (I) حيث أنA  ،R1  وR2  هم كما حدد في المواصفة ، تحضيرها و إستعمالها  كمركبات نشطة صيدالنيا. 
 

      20 : الحماية عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002885GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54694/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-16307: رقم الطلب ] 21[
 14/07/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2009/08/06    09167351.7          
دى جونج ، جوهانيس جاكوبوس  -1:  المخترعون] 72[

فاندوفيل، كوين انتون  -3 نويسينك ، جوهان، -2 ثيودوروس،
 وانديرس، بيتروس باولوس -4 كورنيليس،

فى  ، .نوبل كيميكالز انترناشونال بى اكزو:  مالك البراءة] 73[
 ام اتش اميرسفورت ، هولندا      3811-، ان ال77استاشنس سترات 

 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 407/00, 409/00; C08F 4/34 

 :المراجع ] 56[
- WO 99/05101 A1 (AKZO NOBEL NV [NL]; 
BOEN HO O [NL]; WESTMIJZE HANS [NL]) 04 
February 1999  
- US 3988261 A (BARTER JAMES A et al.) 26 
October 1976  
- WO 2007/012595 Al (AKZO NOBEL NV [NL]; 
KORVEMAKER ALBERT LUCAS [NL]; 
HOOGESTEGER FRANS JO) 01 February 2007  

 ناصر البوصافي يحي: الفاحص 
 مستحلبات بيروكسيد ثابتة وآمنة التخزين بمحتوى أكسجين عالى النشاط] 54[
على   %وزن 53 مستحلب يشتمل على طبقة زيت منتشرة فى طبقة مائية، حيث تشتمل طبقة الزيت المذكورة على    :الملخص ] 57[

على األقل،   %وزن 7.00 منه يحتوى على محتوى أكسجين نشط جزيئياً  %وزن 50األقل من بيروكسيد عضوى واحد أو أكثر، أكثر من 
يسمح هذا المستحلب بالنقل والتخزين اآلمن لمستحلبات .  Fصنيف للبيروكسيد العضوى من النوعيفى المستحلب المذكور باختبارات الت

أو ضغط تصميم أعلى ألحواض النقل وأحواض  البيروكسيد العضوى بمحتوى أكسجين عالى النشاط بدون الحاجة إلى فتحات مصرف أكبر
 .التخزين

 
      12 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002886GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54263/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17492: رقم الطلب ] 21[
 27/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا              2009/12/31         20090512          
 بالثين، انتى:  المخترع] 72[
-اف اى ،1كون كوربوريشن، كارتانونتى :  مالك البراءة] 73[

 هيلسينكى ، فنلندا 00330
 
 
 
 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: B66B 9/187; E04G 21/14 

 :المراجع ] 56[
- JP 8133634 A (OTIS ELEVATOR CO) 28 May 
1996  
- JP 4243786 A (TOSHIBA CORP) 31 August 
1992  
- WO 0164572 A1 (KONE CORP et al.) 07 
September 2001  
- JP 2002003124 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 09 January 2002  
- US 3519101 A (SIEFFERT JOSEPH EDWARD) 
07 July 1970  
- JP 10218527 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP et al.) 18 August 1998 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 طريقة تصنيع المصعد] 54[
يتم استخدام مصعد مكتمل جزئيا أثناء تصنيع المصعد ، حيث المصعد يشتمل  في الطريقة وفقا لالختراع لتصنيع المصعد ، :الملخص ] 57[

، و يتم ) 4(عن طريق حباب الرفع ) 3(أثناء تصنيع المصعد ألجل تثبيت عربة المصعد ) 1(التي تمثل مسار الرفع للمصعد) 2(على منصة 
، وفي هذه الطريقة يتم إجراء الرفع ، ) 1(سار رفع المصعد و تعليقها في م) 2(بواسطة المنصة المذكورة سلفا ) 4(تثبيت حبال الرفع 

ألجل الوصول لألعلى ) 2(أسفل المنصة المذكورة سلفا ) 3(والذي فيه المنصة المذكورة ترفع لتمتد إلى منطقة التشغيل في عربة المصعد 
تقل بواسطة نقل جزء من ) 2(لة على المنصة ، فإن قوة السحب ألسفل المبذو) 4(أثناء رفع حبال الرفع ) . 1(من مسار رفع المصعد 

على األقل لفترة رفع ) 2(التي تنفصل عن المنصة )  c) (الكتف(لكي تثبت بواسطة الدعامة ) 2(المثبتة بواسطة المنصة ) 4(الحبال 
 ) .2(المنصة 

 
 3: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002886GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54263/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17492: رقم الطلب ] 21[
 27/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا              2009/12/31         20090512          
 بالثين، انتى:  المخترع] 72[
-اف اى ،1كون كوربوريشن، كارتانونتى :  مالك البراءة] 73[

 هيلسينكى ، فنلندا 00330
 
 
 
 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: B66B 9/187; E04G 21/14 

 :المراجع ] 56[
- JP 8133634 A (OTIS ELEVATOR CO) 28 May 
1996  
- JP 4243786 A (TOSHIBA CORP) 31 August 
1992  
- WO 0164572 A1 (KONE CORP et al.) 07 
September 2001  
- JP 2002003124 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 09 January 2002  
- US 3519101 A (SIEFFERT JOSEPH EDWARD) 
07 July 1970  
- JP 10218527 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP et al.) 18 August 1998 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 طريقة تصنيع المصعد] 54[
يتم استخدام مصعد مكتمل جزئيا أثناء تصنيع المصعد ، حيث المصعد يشتمل  في الطريقة وفقا لالختراع لتصنيع المصعد ، :الملخص ] 57[

، و يتم ) 4(عن طريق حباب الرفع ) 3(أثناء تصنيع المصعد ألجل تثبيت عربة المصعد ) 1(التي تمثل مسار الرفع للمصعد) 2(على منصة 
، وفي هذه الطريقة يتم إجراء الرفع ، ) 1(سار رفع المصعد و تعليقها في م) 2(بواسطة المنصة المذكورة سلفا ) 4(تثبيت حبال الرفع 

ألجل الوصول لألعلى ) 2(أسفل المنصة المذكورة سلفا ) 3(والذي فيه المنصة المذكورة ترفع لتمتد إلى منطقة التشغيل في عربة المصعد 
تقل بواسطة نقل جزء من ) 2(لة على المنصة ، فإن قوة السحب ألسفل المبذو) 4(أثناء رفع حبال الرفع ) . 1(من مسار رفع المصعد 

على األقل لفترة رفع ) 2(التي تنفصل عن المنصة )  c) (الكتف(لكي تثبت بواسطة الدعامة ) 2(المثبتة بواسطة المنصة ) 4(الحبال 
 ) .2(المنصة 

 
 3: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002887: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54996/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13992/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/07/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا      29/70/2008 12/181,768     
 -3 باتيرسون، ريتشارد، -2 ليك ، جاري، -1:  المخترعون] 72[

 اندروز، ثاد
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

 امريكا 77019، ، هيوستن ، تكساس 2100باركواى ، سويت 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/06, 34/14, 44/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2005-0230118 Al (JOE NOSKE et al.) 20 
October 2005 
- US 2007-D295504 Al (DINESH E. Pl\T et al.) 27 
December 2007 
- US 5519388 82 (DIETZ WESUEY P. et a1.) 16 
September 2003 
- US 2004-0173362 Al (JAMES C. P. 
WAITHMAN et al.) 09 September 2004 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 صمام أمان ملحق بسلك كهربائى] 54[
 WLSVولتسليم القوة إلى  (WLSV)الطرق واألدوات إلستعمال صمام أمان ملحق بسلك مشغل بشكل كهربائى    :الملخص ] 57[

 .عن السلك مشغل بشكل كهربائى عن طريق الشحن الحثى وبدون إستعمال اإلتصال
 

 5: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002888GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54665/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13843/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/07/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2008/07/09       08012423.3          
 يودو واهنير -2 اكي سولتان،-بيرنت -1:  المخترعون] 72[
بوريليس ايه جي ، اي زد دي تاور ،  : مالك البراءة] 73[

 النمسا ،وين،  1220،  19-17واجراميرستراس 
 
 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01L 31/048 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/120197 A (DOW CORNING [US] ; 
DRAKE  ROBERT ANDREW [GB] ; 
HABIMANA JEAN DE LA CROIX) 25 October 
2007  
- EP 1857500 A (MITSUI DU PONT  
POLYCHEMICAL [JP] ; MITSUI CHEMICALS 
FABRO INC [JP]) 21 November 2007  
- EP 1 837 372 A (MITSUI DU PONT  
POLYCHEMICAL [JP]; MITSUI CHEMICALS 
FABRO INC [JP]) 26 September 2007 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وحدة خاليا شمسية تشتمل على طبقة عازلة مع مجموعات سيالن] 54[
يتعلق االختراع الحالى بوحدة خاليا شمسية تشتمل على عنصر خلية شمسية ومادة عزل منفصلة إلى صفائح إلى جانب    :الملخص ] 57[

واحد على األقل لعنصر خلية شمسية حيث تشتمل مادة العزل على بوليمر أوليفين مشترك والذى يشتمل على وحدات مونومر تحتوى على 
نتاج وحدة الخاليا الشمسية هذه، وباستخدام بوليمر األوليفين المشترك الذى يشتمل على وحدات مجموعة سيالن، كما يتعلق بطريقة إل

 مونومر تحتوى على مجموعة سيالن إلنتاج طبقة عازلة لوحدة خاليا شمسية
 

 2: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002888GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54665/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13843/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/07/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي          2008/07/09       08012423.3          
 يودو واهنير -2 اكي سولتان،-بيرنت -1:  المخترعون] 72[
بوريليس ايه جي ، اي زد دي تاور ،  : مالك البراءة] 73[

 النمسا ،وين،  1220،  19-17واجراميرستراس 
 
 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01L 31/048 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007/120197 A (DOW CORNING [US] ; 
DRAKE  ROBERT ANDREW [GB] ; 
HABIMANA JEAN DE LA CROIX) 25 October 
2007  
- EP 1857500 A (MITSUI DU PONT  
POLYCHEMICAL [JP] ; MITSUI CHEMICALS 
FABRO INC [JP]) 21 November 2007  
- EP 1 837 372 A (MITSUI DU PONT  
POLYCHEMICAL [JP]; MITSUI CHEMICALS 
FABRO INC [JP]) 26 September 2007 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وحدة خاليا شمسية تشتمل على طبقة عازلة مع مجموعات سيالن] 54[
يتعلق االختراع الحالى بوحدة خاليا شمسية تشتمل على عنصر خلية شمسية ومادة عزل منفصلة إلى صفائح إلى جانب    :الملخص ] 57[

واحد على األقل لعنصر خلية شمسية حيث تشتمل مادة العزل على بوليمر أوليفين مشترك والذى يشتمل على وحدات مونومر تحتوى على 
نتاج وحدة الخاليا الشمسية هذه، وباستخدام بوليمر األوليفين المشترك الذى يشتمل على وحدات مجموعة سيالن، كما يتعلق بطريقة إل

 مونومر تحتوى على مجموعة سيالن إلنتاج طبقة عازلة لوحدة خاليا شمسية
 

 2: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002889: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54301/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14348/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         19/09/2008 8172199     
 وليام تاليس:   المخترع] 72[
الى دى  8 -6اس، .ايه.تكنيب فرنسا اس:   مالك البراءة] 73[

 كوربيفوى، فرنسا  92400الرش، فاوبورج دى الرش زاك دانتون، 
 
 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/04, 2/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2246469 A (LOBO WALTER E) 17 June 
1941 
- WO 2007/104952 A2 (HELISWIRL 
TECHNOLOGIES LTD [GB]; CARD COLIN 
GERALD [GB]; BIRCH PHILIP) 20 September 
2007 
- AU 7771875 A (ICI LTD) 05 August 1976 
- WO 2006/032877 Al (IMP COLLEGE 
INNOVATIONS LTD [GB]; CARO COLIN 
GERALD [GB]; BIRCH PHILIP) 30 March 2006 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 فرن التكسير] 54[
األنبوب يكون مشكل حتى أن له على األقل قطاع  .األختراع يتعلق بأنبوب لألستخدام كأنبوب تحلل حرارى فى فرن تكسير :الملخص ] 57[

بشكل مفضل، األنبوب يكون مشكل  .فى األنبوب  swirl flowزى ثالثية األبعاد، لحث التدفق الدوام واحد الذى منحنيات خطه المرك
 .كحلزون

 
 8: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002890: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54637/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8911/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

ألمانيا          17/08/2006 102006038689.2
مايكل  -3 ستيفان هيس، -2 بيرند رين، -1:  المخترعون] 72[

سيرهر 
سيالنيس كيميكالز  اوروب جى ام بى اتش، :   مالك البراءة] 73[
، كرونبيرج، ألمانيا 61476،
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 67/54, 69/15 

 :المراجع ] 56[
- GB 2160520 A (HOECHST AG) 24 December 
1985  
- EP 0423658 A (HOECHST AG [DE]) 24 April 
1991 
- EP 1760065 A (CELANESE CHEM EUROPE 
GMBH [DE]) 07 March 2007 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 عملية تحضير اسيتات فينيل] 54[
يرتبط االختراع الحالي بعملية فصل اسيتات فينيل عن خليط غاز مشكل في طور غاز فيتحويل اثيلين بحمض اسيتك    :الملخص ] 57[

حيث يزالجزء قاع المنتج من عمود التقطير حيث ينتج و أسيتات فينيل النقي الذي  ,وأكسجين علي بالد يوم أو بالد يوم حاوي بلورات
لعمود التقطير حيث ينتج  25مشبع ببخار  COالذي نحصل عليه من ثاني أكسيد الكربون  desorber,يسخن ببخار ماءيغذي خلفيا 

 .اسيتات فينيل النقي
 

 1: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002890: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54637/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8911/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

ألمانيا          17/08/2006 102006038689.2
مايكل  -3 ستيفان هيس، -2 بيرند رين، -1:  المخترعون] 72[

سيرهر 
سيالنيس كيميكالز  اوروب جى ام بى اتش، :   مالك البراءة] 73[
، كرونبيرج، ألمانيا 61476،
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 67/54, 69/15 

 :المراجع ] 56[
- GB 2160520 A (HOECHST AG) 24 December 
1985  
- EP 0423658 A (HOECHST AG [DE]) 24 April 
1991 
- EP 1760065 A (CELANESE CHEM EUROPE 
GMBH [DE]) 07 March 2007 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 عملية تحضير اسيتات فينيل] 54[
يرتبط االختراع الحالي بعملية فصل اسيتات فينيل عن خليط غاز مشكل في طور غاز فيتحويل اثيلين بحمض اسيتك    :الملخص ] 57[

حيث يزالجزء قاع المنتج من عمود التقطير حيث ينتج و أسيتات فينيل النقي الذي  ,وأكسجين علي بالد يوم أو بالد يوم حاوي بلورات
لعمود التقطير حيث ينتج  25مشبع ببخار  COالذي نحصل عليه من ثاني أكسيد الكربون  desorber,يسخن ببخار ماءيغذي خلفيا 

 .اسيتات فينيل النقي
 

 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
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002891: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54636/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9298/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/10/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

مكتب األوربي ال      04/10/2006 06020872.5     
 اريك اهلستراند، -الرس  -2 ماتس باكمان، -1:  المخترعون] 72[
ماجنوس بالملوف  -4 بير  اوال هاجستراند، -3
، 330ب .اوى صبوريليس تيكنولوجى اوى :   مالك البراءة] 73[

، بورفو، فنلندا  06101 -فين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 زارباشىأحمد نجدت با: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 9/12; C08L 23/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 00/01765 A (BOREALIS POLYMERS OY 
[FI] ASUMAlAHTI MARKKU [FI] ; 
AEAERIlAEAE JAR! [F) 13 January 2000 
- EP 1146 078 A ( BOREALIS TECH OY [FI])  17 
October 2001  
- EP 1655 335 Al (BOREALIS TECH OY [FI])  10 
May 2006  
- EP 1655 334 Al (BOREALIS TECH OY [FI]) 10 
May 2006  
- EP 1574 549 Al (BOREALIS TECH OY [FI]) 14 
September 2005  
- US 2002/156214 Al (LAURENT ETIENNE [BE]) 
24 October 2002  
- EP 1764 389 A (BOREALIS TECH OY [FI]) 21 
March 2007  
- WO 00/22040 A (BOREALIS POLYMERS OY 
[FI]; BAECKMAN MATS ESE]; HEINO EEVA 
LEENA [FI]) 20 April 2000 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 مكون بولي ايثلين ألنابيب لها مرونة محسنة] 54[
ايثيلين متجانس أو متحد بوليمر  )أ(يرتبط االختراع الحالي بمركب بولي ايثلين يشتمل راتنج قاعدة الذي يشتمل   :الملخص ] 57[

راتنج القاعدة  (ii),(B)له وزن جزئي متوسط أقل من ناتج  (A)ناتج  (i)حيث ,(B)ايثيلين متجانس أو متحد بوليمر ناتج )ب(و ,(A)ناتج
مركب البولي ايثلين له  (iv)و ,دقيقة 10/جم 0.5إلي  0.1من  MFR5مركب البولي ايثيلين له  (iii),3م/كجم947إلي  940له كثافة من 

SHI(2.7/210)  تشتمل مركب مذكور و االستخدام للمركب  يفضل أنبوبة ,يرتبط االختراع الحالي بأداة ,األكثر من ذلك.49إلي  10من
 .يفضل أنبوبة ,المذكور إلنتاج أداة

 
      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[
 0002892GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54667/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13246/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2008/04/10     12/100,936            
 جوميز، الفريدو -2 نزير، سمير ام، -1:  المخترعون] 72[
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :  مالك البراءة] 73[

 77019-2118، ، هيوستن ، تكساس 2100ويت باركواى ، س
 المتحدة االمريكيةالواليات 

 يب. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/06, 43/12 

 :المراجع ] 56[
- US 5823265 A (CROW R. W. et al.) 20 October 
1998  
- US 6315041 B1 (CARLISLE. S. L.; LEHR D. J.) 
13 November 2001  
- US 2005/0178562 A1 (LIVINGSTONE J. I.) 18 
August 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 صمام عزل متعدد الحلقة وحاجز ميكانيكى] 54[
طريقة ألداء نشاط مرتبط ببئر السبر قد تتضمن وضع جهاز الغلق على طول بئر السبر؛ نقل مجموعة العمل إلى بئر    :الملخص ] 57[

ألداء النشاط؛ استخراج مجموعة العمل خارج بئر السبر؛ وتغيير جهاز الغلق إلى الوضع المغلق لغلق السبر؛ استخدام مجموعة العمل 
جهاز للغلق األختيارى أو غلق الفراغ الدائرى لبئر السبر والذى يتضمن جهاز غلق به  .فتحة بئر السبر باستخدام جزء من مجموعة العمل
قد تدعم عناصر الغلق األولى والثانية الضغط المستخدم فى اتجاهات  .الدائرى لبئر السبرعنصر غلق أول وثانى والذى يغلق فتحة الفراغ 

قد يعمل سحب جلبة التشابك بواسطة مجموعة العمل فى اتجاه عكس اتجاه الحفر على طى عناصر الغلق األولى والثانية إلى  .مختلفة
 .لتغيير جهاز الغلققد تكون الفتحة غير مغلقة باستخدام حلقة ضغط  .الوضع المغلق

 
 5: عدد األشكال     10 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002892GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54667/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13246/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2008/04/10     12/100,936            
 جوميز، الفريدو -2 نزير، سمير ام، -1:  المخترعون] 72[
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :  مالك البراءة] 73[

 77019-2118، ، هيوستن ، تكساس 2100ويت باركواى ، س
 المتحدة االمريكيةالواليات 

 يب. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/06, 43/12 

 :المراجع ] 56[
- US 5823265 A (CROW R. W. et al.) 20 October 
1998  
- US 6315041 B1 (CARLISLE. S. L.; LEHR D. J.) 
13 November 2001  
- US 2005/0178562 A1 (LIVINGSTONE J. I.) 18 
August 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 صمام عزل متعدد الحلقة وحاجز ميكانيكى] 54[
طريقة ألداء نشاط مرتبط ببئر السبر قد تتضمن وضع جهاز الغلق على طول بئر السبر؛ نقل مجموعة العمل إلى بئر    :الملخص ] 57[

ألداء النشاط؛ استخراج مجموعة العمل خارج بئر السبر؛ وتغيير جهاز الغلق إلى الوضع المغلق لغلق السبر؛ استخدام مجموعة العمل 
جهاز للغلق األختيارى أو غلق الفراغ الدائرى لبئر السبر والذى يتضمن جهاز غلق به  .فتحة بئر السبر باستخدام جزء من مجموعة العمل
قد تدعم عناصر الغلق األولى والثانية الضغط المستخدم فى اتجاهات  .الدائرى لبئر السبرعنصر غلق أول وثانى والذى يغلق فتحة الفراغ 

قد يعمل سحب جلبة التشابك بواسطة مجموعة العمل فى اتجاه عكس اتجاه الحفر على طى عناصر الغلق األولى والثانية إلى  .مختلفة
 .لتغيير جهاز الغلققد تكون الفتحة غير مغلقة باستخدام حلقة ضغط  .الوضع المغلق

 
 5: 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[
 GC 0002893: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54306/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13916/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/07/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         17/07/2008 218674     
 اولسون. كارين إي -2لوك،. ثوماس ايه -1:  المخترعون] 72[
 4101، .بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 60555،وورينفيللي ، وينفايلد روود
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :لدولي التصنيف ا] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/04, 43/267 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/134655 Al (RICHARDS WILLIAM 
MARK  [US]) 15 July 2004 
- US 2004/134656 Al (RICHARDS WILLIAM 
MARK  [US]) 15 July 2004 
- US 6983795 B2 (ZUKLIC STEPHEN N [US] et  
al. ZUKllC STEPHEN N [US] et al.) 10 January 
2006 
- US 2006/060352 Al (VIDRINE WILLIAM L 
[US] et al. VIDRINE WILLIAM LAUNEY [US] et 
al.) 23 March 2006 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 تركيبة مكملة لتحفيز إنتاج حفرة بئر] 54[
حصى أو بخالف ذلك معالجة فواصل إنتاج مستعرضة يتعلق االختراع الراهن بتركيب إنجاز مفيد في حشو صدع، الحشو ب :الملخص ] 57[

أو منع إنتاج جسيمات صلبة من فواصل اإلنتاج وبطريقة إنزال واحدة لحشو صدع، حشو بالحصى أو /بحفرة بئر غير منببة لحث إنتاج و
تغليف خالل جزء بئر اإلنتاج  بخالف ذلك معالجة عدة مناطق في حفرة بئر غير منببة غير مركب فيها أنبوب تغليف قاعي أو عمود أنابيب

 .غير المنببة
 

 2: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002894GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54271/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17467: رقم الطلب ] 21[
 25/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2009/12/28       2009-297345       
 -3 كييوهارو هيروتا، -2 ناوتو اوهنوما، -1:  المخترعون] 72[

 -6 هيديكي ايانو، -5 هيساشي هوتات، -4 توموهارو ساكودا،
 ماسايا فوروهاشي -7 كازوهيسا موري،

، شوم -1مارونوتشي ، 6-6 هيتاشي، ليمتد، : مالك البراءة] 73[
 اليابان ،  طوكيو، كو -شيودا

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 1/28, 1/34 

 :المراجع ] 56[
- JP 2006-131397 A ( TOSHIBA ELEVATOR CO 
LTD) 25 May 2006  
- JP 2007-254069 A ( HITACHI LTD) 04 October 
2007  
- JP 01-274669 A (FUJI ELECTRIC CO LTD) 02 
November 1989  
- JP 63-290170 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 28 November 1988 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 طريقة وجهاز للتحكم بسرعة مصعد] 54[
يتعلق االختراع الراهن بتشغيل مصعد في تحكم بالتضمين ثالثي الطور عن طريق عاكس، ثم التحويل من التحكم    :الملخص ] 57[

دقيقة في منطقة لتغيير /متر 30بالتضمين ثالثي الطور إلى التحكم بالتضمين ثنائي الطور عند سرعة محددة مسبقاً أولى ال تزيد عن 
وأثناء التبطؤ، يتم التحويل من التحكم بالتضمين ثنائي الطور إلى التحكم بالتضمين ثالثي  .غيلمباشرة قبل التش )منطقة اهتزاز(التسارع 

ويقل فقدان تحويل عاكس إلدارة مصعد ويتم منع تدهور  .الطور عند سرعة محددة مسبقاً ثانية تقل عن السرعة المحددة مسبقاً األولى
 .نوعية الركوب في نفس الوقت

 
 8: 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
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 براءة اختراع ]12[
 0002894GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54271/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17467: رقم الطلب ] 21[
 25/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2009/12/28       2009-297345       
 -3 كييوهارو هيروتا، -2 ناوتو اوهنوما، -1:  المخترعون] 72[

 -6 هيديكي ايانو، -5 هيساشي هوتات، -4 توموهارو ساكودا،
 ماسايا فوروهاشي -7 كازوهيسا موري،

، شوم -1مارونوتشي ، 6-6 هيتاشي، ليمتد، : مالك البراءة] 73[
 اليابان ،  طوكيو، كو -شيودا

 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 1/28, 1/34 

 :المراجع ] 56[
- JP 2006-131397 A ( TOSHIBA ELEVATOR CO 
LTD) 25 May 2006  
- JP 2007-254069 A ( HITACHI LTD) 04 October 
2007  
- JP 01-274669 A (FUJI ELECTRIC CO LTD) 02 
November 1989  
- JP 63-290170 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 28 November 1988 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 طريقة وجهاز للتحكم بسرعة مصعد] 54[
يتعلق االختراع الراهن بتشغيل مصعد في تحكم بالتضمين ثالثي الطور عن طريق عاكس، ثم التحويل من التحكم    :الملخص ] 57[

دقيقة في منطقة لتغيير /متر 30بالتضمين ثالثي الطور إلى التحكم بالتضمين ثنائي الطور عند سرعة محددة مسبقاً أولى ال تزيد عن 
وأثناء التبطؤ، يتم التحويل من التحكم بالتضمين ثنائي الطور إلى التحكم بالتضمين ثالثي  .غيلمباشرة قبل التش )منطقة اهتزاز(التسارع 

ويقل فقدان تحويل عاكس إلدارة مصعد ويتم منع تدهور  .الطور عند سرعة محددة مسبقاً ثانية تقل عن السرعة المحددة مسبقاً األولى
 .نوعية الركوب في نفس الوقت

 
 8: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002895: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54303/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14721/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         26/11/2008 2008-301461  
     هيروشي اوكاوا، -2كاتسوهارو شوتو، -1:  المخترعون] 72[
 كويشي مياتا -3
، شوم -1مارونوتشي ، 6-6هيتاشي، ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

 يابانال، طوكيو، كو -شيودا
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 11/02, 11/08 

 :المراجع ] 56[
- JP 2007331871 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 27 December 2007 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 جهاز إدارة لمصعد ذي طابقين] 54[
رة علوية ومقصورة مقصو ,يتعلق االختراع الحالي بجهاز إدارة لمصعد ذي طابقين حيث يكون مزوداً بهيكل للمقصورتين :الملخص ] 57[

سفلية تحركان بعضهما البعض باتجاهين علوي وسفلي متعاكسين داخل هيكل المقصورتين، ويتضمن جهاز اإلدارة للمصعد ذي الطابقين 
بكرات تدعم الجزء السفلي للمقصورة العلوية والجزء السفلي  ,وحدة إدارة تستخدم إلدارة المقصورة العلوية والمقصورة السفلية

مما  ,بكرة محزوزة مقترنة بعمود إدارة لوحدة اإلدارة وعضو على شكل حبل ممدود عبر البكرة المحزوزة والبكرات ,للمقصورة السفلية
بحيث يتم تشكيل منطقة  ,و الذي على شكل حبليؤدي إلى تغيير المسافة الفاصلة بين المقصورة العلوية والمقصورة السفلية بواسطة العض

باإلضافة إلى أنه يتم تشكيل منطقة للعضو  ,للعضو الذي على شكل حبل حيث يتالمس مع البكرة المحزوزة والبكرات بواسطة حبل سلكي
له تأثير محدد الذي على شكل حبل حيث ال يتالمس مع البكرة المحزوزة والبكرات بواسطة عضو مساعد على شكل حبل حيث يكون 

 .تقل استطالة الحبل وبالتالي تقل عمليات الضبط والصيانة ,وبذلك .لالستطالة الناتجة عن حمولة بالمقارنة مع الحبل السلكي
 

 6: عدد األشكال      3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002896: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54297/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13074/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         04/04/2008 61/042,394     
فيرونيك  -2 ثوماس تشارلز بريتون، -1:  المخترعون] 72[

 -5 سيان باتريك هولينشيد، -4 آدم مايكل فيفوش، -3 ديهلينجر،
 بينجامين باول فوكيتس

 ،ليلي كوربوريت سنتر ايلي ليلي اند كمبني:   مالك البراءة] 73[
الواليات المتحدة ، ندياناوالية إ، 46285سيتي او إنديانابوليس 

 األمريكية
  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 417/14; A61K 31/4439; A61P 25/22 

 :المراجع ] 56[
- De Paulis N et al.: Subst ituenteffects of  N-(1,3-
diphenyl-lH-pyrazol-S-yJ)beozamides 00 post t t 
ve aJJostericmoduJation on the metabotropi c 
glutamate-5 receptor in rat  cortical astrocytes 
Journal Of Medicinal Chemistry, American 
.Chemical Society, Washington, US, vol . 49, 1 
January 2006 
- US 2006/194807 Al (COSFORD NICHOLAS DP 
[US] et al.) 31 August 2006 

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
 ـ بيريديل أيزو ثيازول 4ـ إندازوليل ـ  3] 54[
ـ بيريديل أيزو ثيازول أو ملح مقبول صيدليًا منه، تركيبات صيدلية منه، وطرق  4ـ إندازويل ـ  3يوفر االختراع الحالي    :الملخص ] 57[

 .ثالها، والوسائط منهااستخدام أمثالها، فضالً عن عمليات تحضير أم
 

      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002896: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54297/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13074/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         04/04/2008 61/042,394     
فيرونيك  -2 ثوماس تشارلز بريتون، -1:  المخترعون] 72[

 -5 سيان باتريك هولينشيد، -4 آدم مايكل فيفوش، -3 ديهلينجر،
 بينجامين باول فوكيتس

 ،ليلي كوربوريت سنتر ايلي ليلي اند كمبني:   مالك البراءة] 73[
الواليات المتحدة ، ندياناوالية إ، 46285سيتي او إنديانابوليس 

 األمريكية
  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 417/14; A61K 31/4439; A61P 25/22 

 :المراجع ] 56[
- De Paulis N et al.: Subst ituenteffects of  N-(1,3-
diphenyl-lH-pyrazol-S-yJ)beozamides 00 post t t 
ve aJJostericmoduJation on the metabotropi c 
glutamate-5 receptor in rat  cortical astrocytes 
Journal Of Medicinal Chemistry, American 
.Chemical Society, Washington, US, vol . 49, 1 
January 2006 
- US 2006/194807 Al (COSFORD NICHOLAS DP 
[US] et al.) 31 August 2006 

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
 ـ بيريديل أيزو ثيازول 4ـ إندازوليل ـ  3] 54[
ـ بيريديل أيزو ثيازول أو ملح مقبول صيدليًا منه، تركيبات صيدلية منه، وطرق  4ـ إندازويل ـ  3يوفر االختراع الحالي    :الملخص ] 57[

 .ثالها، والوسائط منهااستخدام أمثالها، فضالً عن عمليات تحضير أم
 

      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002897GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54266/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-16520: رقم الطلب ] 21[
 18/08/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                 2009/11/17    2009-262147        
 توشيفومي يوشيكاوا، -2 تاكيهيسا نيشيدا، -1:  المخترعون] 72[
 كييشي ايدا -5 تاكاميشي هوشينو، -4 ساتورو تورييابي، -3
، شوم -1مارونوتشي ، 6-6 هيتاشي، ليمتد،:  مالك البراءة] 73[

 اليابان،  طوكيو، كو -شيودا
 
 
 سعود محمد علي الشواف :  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 1/18 

 :المراجع ] 56[
- JP 2007269424 A (TOSHIBA ELEVATOR CO 
LTD) 18 October 2007  
- JP 2005067744 A (TOSHIBA ELEVATOR CO 
LTD) 17 March 2005  
- JP H 11209010 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 03 August 1999  
- JP H 07277623 A (HIACHI LTD) 24 October 
1995 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام وطريقة للتحكم بمجموعة مصاعد] 54[
وأجهزة  ,مصاعد تخدم مجموعة طوابقيتعلق االختراع الحالي بنظام تحكم بمجموعة مصاعد يشتمل على مجموعة    :الملخص ] 57[

تسجيل الطوابق المقصودة مركبة في مناطق الركوب في المصعد على التوالي لتمكين كل مستخدم من تسجيل الطابق المقصود وبالتالي يتم 
قسم  :أيضاً على ويشتمل النظام ,تخصيص المصعد المستجيب إلى نداء الطابق المقصود الذي تم تسجيله بشكل كاٍف في مجموعة المصاعد

لحساب الزمن المتوقع لوصول كل مصعد؛ أقسام لحساب األعداد المتوقعة من الركاب وفقاً لكل طابق مقصود قبل وصول المصعد وفقاً 
لطلب النقل المتوقع في النطاق الزمني حيث يتم إصدار نداء الطابق المقصود؛ وقسم لتحديد المصعد القابل للتخصيص مع األخذ بعين 

 .تبار ليس فقط نداء الطابق المقصود الصادر ولكن أيضاً عدد الركاب المتوقعاالع
 

 12: 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[
 0002898GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54269/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17362: رقم الطلب ] 21[
 15/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                 2009/12/18    2009-287689       
 -3هيدتاكا زاما، -2 ماساتو يوشيمورا، -1:  المخترعون] 72[

 كاورو هيرانو -4 يوجي سيكيا،
، شوم -1مارونوتشي ، 6-6 هيتاشي، ليمتد،:  مالك البراءة] 73[

اليابان،  طوكيو، كو -شيودا  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 5/28 

 :المراجع ] 56[
- JP H 04189288 A (HITACHI LTD) 07 July 1992 
- JP H 05155548 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 22 June 1993 
- JP 2007119199 A (HITACHI LTD) 17 May 2007 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز مصعد] 54[
التي يحتوي كل منها على   8يتعلق االختراع الحالي بجهاز مصعد حيث تتداخل مجموعة من مراحل ممتصات الصدمات   :الملخص ] 57[

تحتوي على  14 على أداة دليلية  يشتمل ,أ في الجزء السفلي لبئر مصعد1أسطوانة وكبّاس في اتجاه تأثير امتصاص الصدمات على حفرة 
أ في اتجاه تأثير  14جـ لتوجيه عضو القاعدة  14وقضيب دليلي  ,أ8 أ يُركَّب عليه ممتص صدمات في مرحلة علوية 14 عضو قاعدة 

ة ب لحمل أوزان ممتص الصدمات في المرحل8 مرتب بشكل مواٍز لممتص صدمات في مرحلة سفلية  15 وجسم مرن  ,امتصاص الصدمات
 ويحتفظ بالكبّاس الخاص به  ,ب8 ال يـُسلَّط أي حمل على ممتص الصدمات في المرحلة السفلية  ,وعادة .أ 14أ وعضو القاعدة 8 العلوية 

 .وهو في حالة ممتدة 2 ب 8
 

 3: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002898GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54269/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17362: رقم الطلب ] 21[
 15/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                 2009/12/18    2009-287689       
 -3هيدتاكا زاما، -2 ماساتو يوشيمورا، -1:  المخترعون] 72[

 كاورو هيرانو -4 يوجي سيكيا،
، شوم -1مارونوتشي ، 6-6 هيتاشي، ليمتد،:  مالك البراءة] 73[

اليابان،  طوكيو، كو -شيودا  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 5/28 

 :المراجع ] 56[
- JP H 04189288 A (HITACHI LTD) 07 July 1992 
- JP H 05155548 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 22 June 1993 
- JP 2007119199 A (HITACHI LTD) 17 May 2007 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز مصعد] 54[
التي يحتوي كل منها على   8يتعلق االختراع الحالي بجهاز مصعد حيث تتداخل مجموعة من مراحل ممتصات الصدمات   :الملخص ] 57[

تحتوي على  14 على أداة دليلية  يشتمل ,أ في الجزء السفلي لبئر مصعد1أسطوانة وكبّاس في اتجاه تأثير امتصاص الصدمات على حفرة 
أ في اتجاه تأثير  14جـ لتوجيه عضو القاعدة  14وقضيب دليلي  ,أ8 أ يُركَّب عليه ممتص صدمات في مرحلة علوية 14 عضو قاعدة 

ة ب لحمل أوزان ممتص الصدمات في المرحل8 مرتب بشكل مواٍز لممتص صدمات في مرحلة سفلية  15 وجسم مرن  ,امتصاص الصدمات
 ويحتفظ بالكبّاس الخاص به  ,ب8 ال يـُسلَّط أي حمل على ممتص الصدمات في المرحلة السفلية  ,وعادة .أ 14أ وعضو القاعدة 8 العلوية 

 .وهو في حالة ممتدة 2 ب 8
 

 3: عدد األشكال      5 :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[
 GC 0002899: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54304/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 15/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/16221/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/06/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بلجيكا         06/06/2005 2005/0293     
 ايتين كليمانس:   المخترع] 72[
، سكيلدايجيك 30، .في.دريدجينج انترنشنال ان:   مالك البراءة] 73[

 ، بلجيكازويجندريتش، 2070، 1025هيفن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02F 9/06 

 :اجع المر] 56[
- NL 1011753 C1 (IHC HOLLAND N.V) 10 
October 2000 
- US 4033 056 A (DEMMERS ET AL) 05 July 
1977 
- EP 0 227 143 A (VOLKER STEVIN 
DREDGING B.V) 01 July 1987 
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN  vol. 013, no. 
380 (M-863) 23 August 1989 
- US 4 342 164 A (CLAASSEN et al.) 03 August 
1982 
- WO 2005/010285 A (IHC HOLLAND N.V; DE  
JAGER, ARIE) 03 February 2005 
- EP 0 255 845 A (OEGGENOORFER WERFT 
UNO  EISENBAU GMBH) 17 February 1988 
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 
311 (M-528) 23 October 1986 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
د بحامل مّر يتم تركيبه بشكل مرن] 54[  جهاز مزوَّ
اءة  vertical spudيتعلق االختراع الراهن بجهاز يـُستخدم لتزويد مّر رأسي    :الملخص ] 57[  dredgingبشكل جوهري في سفينة كرَّ

vessel  باتجاه طولي، يشتمل على حامل المر spud carrier  على دوران محدود حول محور مستعرض أفقي يتم تركيبه للحصول
horizontal transverse axisب وسيلتان نابضيتان  - :، حيث أولى وثانية على األقل في وضع االنحياز  spring means تـُرتــَّ

bias  بين السفينة والمّر في االتجاه الطولي بهدف امتصاص العزمmoment ل كل م ن الوسيلتين الناتج على حامل المر، حيث تعدِّ
د وسيلة نابضية واحدة على األقل بوسيلة  -النابضيتين األولى والثانية بعضهما البعض في الوضع الذي ال يحمل فيه المر حمالً؛ و  تـُزوَّ

 maximumالمذكور من أقصى عزم   spring elementلتحديد الشّد في العنصر النابضي   tensioning forceتحدد قوة الشّد 
moment دد على حامل المرّ مح. 
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 براءة اختراع ]12[
 0002900GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54267/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17238: رقم الطلب ] 21[
 06/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2009/12/07        2009-277757      
 -3 ماسايا فوروهاشي، -2 كاناكو كاتو، -1:  المخترعون] 72[

 كييوهارو هيروتا -5 هيرونوري فوكاتا، -4 ناوتو اوهنوما،
، شوم -1مارونوتشي ، 6-6 هيتاشي، ليمتد،:  مالك البراءة] 73[

اليابان،  طوكيو، كو -شيودا  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 1/00, 1/42 

 :المراجع ] 56[
- JP 2004010174 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 15 January 2004  
- US 2002/0134623 A1 (KAMIMURA et al.) 26 
September 2002  
- US 6334511 B1 (ARAKI) 01 January 2002  
- US 5907136 A (HONGO et al.) 25 May 1999 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مصعد مزدوج السطح وطريقة تحكم به] 54[
إلى األعلى  )1(يحرك هيكل مقصورة خارجية ) 10(محرك : يتعلق االختراع الراهن بتزويد مصعد مزدوج السطح يشمل :الملخص ] 57[

) 3، 2(يغير موقع واحدة على األقل من المقصورتين الداخليتين االثنتين ) 5(ومراقب ضبط بين مقصورات ) 4(وإلى األسفل؛ وحدة رفع 
 يكشف أنه، في عمود اإلدارة، تقابل المقصورة الداخلية) 7(لتعديل المسافة بين المقصورتين الداخليتين االثنتين؛ كاشف موقع لمقصورات 

. يضبط تشغيل المصعد مزدوج السطح) 12(مثبتاً في موقع يطابق ردهة كل طابق؛ وجهاز تحكم لمصعد ) 8(لوح كشف موقع ) 3، 2(
محددة ) 3، 2(المسافة بين المقصورات بناًء على قيمة مفروضة لمسافة بين المقصورتين الداخليتين ) 12(يضبط جهاز التحكم للمصعد 

، المكتشفة بواسطة كاشف الموقع )8(بناًء على حالة الكشف للوح الكشف عن الموقع ) 10(المحرك طبقاً لطابق مقصود ويوقف 
 .، إلنجاز التحكم في الهبوط)7(للمقصورات 
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 براءة اختراع ]12[
 0002900GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54267/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17238: رقم الطلب ] 21[
 06/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2009/12/07        2009-277757      
 -3 ماسايا فوروهاشي، -2 كاناكو كاتو، -1:  المخترعون] 72[

 كييوهارو هيروتا -5 هيرونوري فوكاتا، -4 ناوتو اوهنوما،
، شوم -1مارونوتشي ، 6-6 هيتاشي، ليمتد،:  مالك البراءة] 73[

اليابان،  طوكيو، كو -شيودا  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 1/00, 1/42 

 :المراجع ] 56[
- JP 2004010174 A (MITSUBISHI ELECTRIC 
CORP) 15 January 2004  
- US 2002/0134623 A1 (KAMIMURA et al.) 26 
September 2002  
- US 6334511 B1 (ARAKI) 01 January 2002  
- US 5907136 A (HONGO et al.) 25 May 1999 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مصعد مزدوج السطح وطريقة تحكم به] 54[
إلى األعلى  )1(يحرك هيكل مقصورة خارجية ) 10(محرك : يتعلق االختراع الراهن بتزويد مصعد مزدوج السطح يشمل :الملخص ] 57[

) 3، 2(يغير موقع واحدة على األقل من المقصورتين الداخليتين االثنتين ) 5(ومراقب ضبط بين مقصورات ) 4(وإلى األسفل؛ وحدة رفع 
 يكشف أنه، في عمود اإلدارة، تقابل المقصورة الداخلية) 7(لتعديل المسافة بين المقصورتين الداخليتين االثنتين؛ كاشف موقع لمقصورات 

. يضبط تشغيل المصعد مزدوج السطح) 12(مثبتاً في موقع يطابق ردهة كل طابق؛ وجهاز تحكم لمصعد ) 8(لوح كشف موقع ) 3، 2(
محددة ) 3، 2(المسافة بين المقصورات بناًء على قيمة مفروضة لمسافة بين المقصورتين الداخليتين ) 12(يضبط جهاز التحكم للمصعد 

، المكتشفة بواسطة كاشف الموقع )8(بناًء على حالة الكشف للوح الكشف عن الموقع ) 10(المحرك طبقاً لطابق مقصود ويوقف 
 .، إلنجاز التحكم في الهبوط)7(للمقصورات 
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 براءة اختراع ]12[
 0002901GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54268/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17280: رقم الطلب ] 21[
 08/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                 2009/12/10     2009-280243      
 -3 ايساو هاياس، -2 هيرويوكي يامادا، -1:  المخترعون] 72[

 كاتسوهارو شوتو
، شوم -1مارونوتشي ، 6-6 هيتاشي، ليمتد،:  مالك البراءة] 73[

اليابان،  طوكيو، كو -شيودا  
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66B 11/02, 7/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 2000-344448 A (TOSHIBA CORP) 12 
December 2000  
- US 2005/0167207 A1 (FUJITA et al.) 04 August 
2005  
- JP 2003073056 A (TOSHIBA ELEVAROR CO 
LTD) 12 March 2003 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مصعد ذو طابقين] 54[
يتعلق االختراع الراهن بمصعد ذي طابقين تُستخدم فيه آليات لولبية آللية ضبط ارتفاع الطابق، حيث يتم قرن مجموعة    :الملخص ] 57[

د المعدة لدفع مقصورة سفلية 4ب و4جـ المعدة لدفع مقصورة علوية بمجموعة من أعمدة اإلدارة اللولبية 4أ و4من أعمدة اإلدارة اللولبية 
د المعدة 4ب و4تنقل القدرة الدورانية حول المحاور وتتيح الحركة النسبية في االتجاه المحوري، ويتم دعم أعمدة اإلدارة  7بقارنة أولدهام 

ينخفض فيها عمود اإلدارة اللولبي الذي أكبر قوة دفع في االتجاه المحوري  8لمعادلة الحمل الداعم  لدفع المقصورة السفلية بواسطة آلية
م الحد بينما يرتفع عمود اإلدارة اللولبي اآلخر الذي له أقل قوة دفع في االتجاه المحوري اعتمادا ًعلى عالقة المقدار لقوى الدفع، وبذلك يت

يات اللولبية والناجم عن الحمل غير المتوازن للمقصورات ومعادلته، وبالتالي إطالة عمر اآلليات من الحمل األقصى الواقع على اآلل
 .اللولبية
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 براءة اختراع ]12[
 0002902GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54354/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12679/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2008/01/24   61/023,151          
 أمريكا                    2008/05/14    12/120,346       

 جونكيرس. جون كيه:  المخترع] 72[
الجونكوين تريل،  14جونكيرس، . جون كيه:  مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 07458سادل ريفير، نيوجيرسى 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B25B 21/00, 23/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 2410205 A (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 
27 July 2005  
- GB 2437656 A (UNEX CORP [US]) 31 October 
2007  
- US 2002/098938 A1 (MILBOURNE RODNEY 
[US] et al.) 25 July 2002  
- US 4155278 A (ESTOK EUGENE M[US]) 22 
May 1979 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 آلة آمنة لتقوية عزم اللى] 54[
تحتوى على غطاء، وحدة لتقوية عزم اللى توفر طريقتى تشغيل على األقل تتضمن طريقة أولى آلة آمنة لتقوية عزم اللى  :الملخص ] 57[

والتى بها تعمل اآللة بسرعة كبيرة وعزم لى منخفض وطريقة ثانية والتى بها تعمل اآللة بسرعة منخفضة وعزم لى كبير، مقبض ليتم 
لطريقة األولى التى بها تعمل اآللة بسرعة عالية وعزم لى منخفض مسكه بواسطة العامل، عنصر إضافى يعمل كمقبض لمسك أفضل فى ا

 ويعمل أيضاً كذراع لرد الفعل ليرتكز مقابل الهدف الثابت لوقف دوران الغطاء فى الطريقة الثانية عندما تعمل اآللة بسرعة منخفضة وعزم
مشكلة بحيث أنه عندما ال يعمل العامل على وحدة التحويل  لى كبير، ووحدة تحويل لتحويل اآللة مابين طريقتى التشغيل األولى والثانية

تكون اآللة فى طريقة التشغيل الثانية بسرعة منخفضة وعزم لى كبير، وعندما يتم تحويل وحدة التحويل بواسطة العامل بينما يعمل العنصر 
نخفض، حتى يوقف العامل العمل على وحدة اإلضافى كمقبض، يتم تحويل اآللة إلى طريقة التشغيل األولى بسرعة كبيرة وعزم لى م

 .التحويل ويتم تحويل اآللة لنفسها لتعود إلى طريقة التشغيل الثانية
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 براءة اختراع ]12[
 0002902GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54354/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12679/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2008/01/24   61/023,151          
 أمريكا                    2008/05/14    12/120,346       

 جونكيرس. جون كيه:  المخترع] 72[
الجونكوين تريل،  14جونكيرس، . جون كيه:  مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 07458سادل ريفير، نيوجيرسى 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B25B 21/00, 23/00 

 :المراجع ] 56[
- GB 2410205 A (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) 
27 July 2005  
- GB 2437656 A (UNEX CORP [US]) 31 October 
2007  
- US 2002/098938 A1 (MILBOURNE RODNEY 
[US] et al.) 25 July 2002  
- US 4155278 A (ESTOK EUGENE M[US]) 22 
May 1979 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 آلة آمنة لتقوية عزم اللى] 54[
تحتوى على غطاء، وحدة لتقوية عزم اللى توفر طريقتى تشغيل على األقل تتضمن طريقة أولى آلة آمنة لتقوية عزم اللى  :الملخص ] 57[

والتى بها تعمل اآللة بسرعة كبيرة وعزم لى منخفض وطريقة ثانية والتى بها تعمل اآللة بسرعة منخفضة وعزم لى كبير، مقبض ليتم 
لطريقة األولى التى بها تعمل اآللة بسرعة عالية وعزم لى منخفض مسكه بواسطة العامل، عنصر إضافى يعمل كمقبض لمسك أفضل فى ا

 ويعمل أيضاً كذراع لرد الفعل ليرتكز مقابل الهدف الثابت لوقف دوران الغطاء فى الطريقة الثانية عندما تعمل اآللة بسرعة منخفضة وعزم
مشكلة بحيث أنه عندما ال يعمل العامل على وحدة التحويل  لى كبير، ووحدة تحويل لتحويل اآللة مابين طريقتى التشغيل األولى والثانية

تكون اآللة فى طريقة التشغيل الثانية بسرعة منخفضة وعزم لى كبير، وعندما يتم تحويل وحدة التحويل بواسطة العامل بينما يعمل العنصر 
نخفض، حتى يوقف العامل العمل على وحدة اإلضافى كمقبض، يتم تحويل اآللة إلى طريقة التشغيل األولى بسرعة كبيرة وعزم لى م

 .التحويل ويتم تحويل اآللة لنفسها لتعود إلى طريقة التشغيل الثانية
 

 3: عدد األشكال      3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002903: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54647/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13807/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     08252349.9 
08252356.4 

10/07/2008 
10/07/2008 

      بي وكتب األورم 
 بيومكتب األور 

 سميدبيرج، انيكا:   المخترع] 72[
بوريليس ايه جي ، اي زد دي تاور ، :   مالك البراءة] 73[

 النمسا  ،وين 1220،  19-17واجراميرستراس 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B32B 27/32, C08F 210/18, 23/08; H01B 
3/44 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/131266 A (BOREALIS TECH OY 
[FI]; SMEDBERG ANNIKA [SE]; NYLANDER 
PERRY [SE]) 14 December 2006  
- WO 93/08222 A (NESTE OY [FI]) 29 April 1993  
- US  4234624 A (LINDEROTH GUSTAF et al.) 
18 November 1980  

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 عملية تجهيز الكابل] 54[
 CV continuous) )فى خط الفلكنه المتوصلة production of cableيختص االختراع بعملية خاصة النتاج الكابل    :الملخص ] 57[

 vulcanization  حيث يتضمن تلك الكابل على موصلconductor  أكثر مع العلم بان العملية تتضمن على الخطوات محاط بطبقة او
على األقل  ( أ :المتضمن على  polymer compositionيطبق على الموصل طبقة او أكثر بواسطة استخدام تركيب البوليمر  (I :التاليه 

 optionally a crosslinking agentعامل ارتباط تساهمي اختيارى   ( ، و ب unsaturated  polymerبوليمر غير مشبع 
 .؛لتكوين على األقل طبقات الكابل التى تحيط الموصل 

 
 8: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002904: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54649/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13679/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[

 بيومكتب األورال 08/07/2008 82523283     
 مارك فليك-جين:   المخترع] 72[
كواى  فيليب موريس برودكتس اس ايه،:  مالك البراءة] 73[

 نيوشاتيل، سويسرا 2000 -، سى اتش3جينرينود 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A24F 13/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 99/20132 A (PHILIP MORRIS PROD [US]) 
29 April 1999  
- US 4587842 A (HANDTMANN DIETER [DE]) 
13 May 1986 
- US 5388594 A (COUNTS MARY E [US] et al.) 
14 February 1995 
- EP 1083411 A (HITACHI LTD [JP]) 14 March 
2001 
- US 2004/089314 A1 (FELTER JOHN LOUIS 
[US] et al.) 13 May 2004 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام مجس التدفق] 54[
يشمل نظام المجس  .يوجد نظام مجس التدفق مزود  الستشعار داللة تدفق المائع لنسمة الدخان في نظام توليد البخاخة    :الملخص ] 57[

ينظم مقاوم االستشعار لكي يكتشف تدفق المائع معتمد بصفة اساسية  .دائرة االستشعار متضمنة مقاوم االستشعار و ناتج الجهد الكهربائي 
ايضا  .تنظم دائرة االستشعار بحيث يسبب التغير في المقاومة لمقاوم االستشعار التغير في ناتج الجهد الكهربائي  .علي التغير في المقاومة 

تشغل دائرة  .ي دائرة االستشعار لتشغيل دائرة االستشعار يشمل نظام المجس مولد االشارة المنظم لكي يزود اشارة موجهة نبضية ال
ينظم نظام المجس  .االستشعار عندما تكون عندما تكون اشارة موجهة نبضية عالية و ال تعمل عندما تكون اشارة موجهة نبضية منخفضة 

شارة موجهة نبضية التردد االول و في النمط لكي يعمل في النمط االول الذي فيه ال يتوقع او يكتشف اي نسمة دخان و الذي فيه يكون ال
 1شكل رقم .الثاني الذي يتوقع او يكتشف اي نسمة دخان و الذي فيه يكون الشارة موجهة نبضية التردد الثاني االكبر من التردد االول 

 
 5: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002904: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54649/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13679/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[

 بيومكتب األورال 08/07/2008 82523283     
 مارك فليك-جين:   المخترع] 72[
كواى  فيليب موريس برودكتس اس ايه،:  مالك البراءة] 73[

 نيوشاتيل، سويسرا 2000 -، سى اتش3جينرينود 
 
 
 
 
 
 أحمد نجدت بازارباشى: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A24F 13/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 99/20132 A (PHILIP MORRIS PROD [US]) 
29 April 1999  
- US 4587842 A (HANDTMANN DIETER [DE]) 
13 May 1986 
- US 5388594 A (COUNTS MARY E [US] et al.) 
14 February 1995 
- EP 1083411 A (HITACHI LTD [JP]) 14 March 
2001 
- US 2004/089314 A1 (FELTER JOHN LOUIS 
[US] et al.) 13 May 2004 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام مجس التدفق] 54[
يشمل نظام المجس  .يوجد نظام مجس التدفق مزود  الستشعار داللة تدفق المائع لنسمة الدخان في نظام توليد البخاخة    :الملخص ] 57[

ينظم مقاوم االستشعار لكي يكتشف تدفق المائع معتمد بصفة اساسية  .دائرة االستشعار متضمنة مقاوم االستشعار و ناتج الجهد الكهربائي 
ايضا  .تنظم دائرة االستشعار بحيث يسبب التغير في المقاومة لمقاوم االستشعار التغير في ناتج الجهد الكهربائي  .علي التغير في المقاومة 

تشغل دائرة  .ي دائرة االستشعار لتشغيل دائرة االستشعار يشمل نظام المجس مولد االشارة المنظم لكي يزود اشارة موجهة نبضية ال
ينظم نظام المجس  .االستشعار عندما تكون عندما تكون اشارة موجهة نبضية عالية و ال تعمل عندما تكون اشارة موجهة نبضية منخفضة 

شارة موجهة نبضية التردد االول و في النمط لكي يعمل في النمط االول الذي فيه ال يتوقع او يكتشف اي نسمة دخان و الذي فيه يكون ال
 1شكل رقم .الثاني الذي يتوقع او يكتشف اي نسمة دخان و الذي فيه يكون الشارة موجهة نبضية التردد الثاني االكبر من التردد االول 

 
 5: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002905GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54701/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15103: رقم الطلب ] 21[
 11/01/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2009/01/16   61/145,254           
ويلسون  -3 البار دومينيكيو، -2 آدم هيرف، -1:  المخترعون] 72[

جاتياو   -6 بازين بريجيت، -5 فرانسوس، -ارجيلير جين -4 ،جيمس
 هيرزهافت بينجامين -7 ،باتريك

، رو دى ال هاى كوك، 40روديا اوبيراشن ،  : مالك البراءة] 73[
 ، فرنسا اوبيرفيليرس 93306

 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 220/06, 220/38, 230/02; C09K 8/508 

 :المراجع ] 56[
- FR 2917747 A1 (INST FRANCAIS DU 
PETROLE [FR]) 26 December 2008  
- FR 2868783 A1 (SNF SAS SOC PAR ACTIONS  
SIMPLI [FR]) 14 October 2005 

 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 كوبوليمير لتثبيط الترسيبات الغير عضوية] 54[
 يختص االختراع بالكوبوليمير ذو    :الملخص ] 57[
مشتقة من حمض احادي كربوكسيلك او متعدد الكربوكسيلك االليفاتي الغير مشبع بشكل معالج  –واحدة علي االقل أ  وحدة مونومير –أ 

 بااليثيلين واحد علي االقل و االنهيدريد المناظر او الملح الذائب بالماء المناظر 
يلين المعالجة بالسلفونات او السلفات الخاصة او وحدة وحدة مونومير واحدة علي االقل ب مشتقة من ايثير غير مشبع المعالجة بااليث –ب 

 ب االيثيلين بشكل معالج بالسلفوناتمشتقة من المونومير الغير مشبع المعالج ب’ مونومير واحدة علي االقل ب
 وحدة مونومير واحدة علي االقل ج مشتقة من المونومير مع متوسط الصيغة العامة  -ج 

[CH2 = CH-CH2-R6-O-]xP(=O)(OM)3-x  )3 ( 
و تركيب المثبط شاملة هذا الكوبوليمير و طريقة تثبيط الترسيبات الغير عضوية ، ايضا يختص االختراع بطريقة تحضير هذا الكوبوليمير 

 في المخزون البترولي عن طريق تركيب المثبط سابق الذكر 
 

 1: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002906: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54305/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14090/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         11/08/2008 8146482     
 فين جونار نيلسين:   المخترع] 72[
،  50ستاتاويلهيدرو ايه اس ايه، فوروسبين :   مالك البراءة] 73[

 ستافانجير، النرويج 4035 -ان
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F03D 1/00; B63B 21/00 

 :ع المراج] 56[
- WO 2006/080850 Al (MPU ENTPR AS [NOJ; 
LANDBOE TROND [NOJ) 03 August 2006 
- WO 02/052150 Al (BEHEERSMIJ P 
BUlTENDIJK B V [NL] ; BUlTENDIJK ARIE 
[NL]) 04 July 2002 
- WO 01/34977 Al (RINTA JOlJPPI YRJOE [FI 
J) 17 May 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة وجهاز لسحب توربينات رياح بعيدة عن الشاطئ] 54[
له جسم قابل للطفو مع قمرة  (1)توربين الرياح العائم  ,فيما يتعلق بجسم من ماء (1)طريقة لتحريك توربين رياح عائم    :الملخص ] 57[

nacelle  فى حين  (1)ء،  وسحب توربين الرياح العائم فى جسم من ما (1)عند النهاية العليا منه،  تتضمن تعويم توربين الرياح العائم
فى وضع مائل، يمكن  (1)كما يحمل توربين الرياح  .تحمل صافية من الماء nacelleحمل الجسم القابل للطفو فى وضع مائل، حيث القمرة 

 .أن يسحب خالل مناطق من ماء ضحل أكثر من إذا كان فى وضع رأسى
 

 5: شكال عدد األ     26 :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 0002906: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54305/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14090/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا         11/08/2008 8146482     
 فين جونار نيلسين:   المخترع] 72[
،  50ستاتاويلهيدرو ايه اس ايه، فوروسبين :   مالك البراءة] 73[

 ستافانجير، النرويج 4035 -ان
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F03D 1/00; B63B 21/00 

 :ع المراج] 56[
- WO 2006/080850 Al (MPU ENTPR AS [NOJ; 
LANDBOE TROND [NOJ) 03 August 2006 
- WO 02/052150 Al (BEHEERSMIJ P 
BUlTENDIJK B V [NL] ; BUlTENDIJK ARIE 
[NL]) 04 July 2002 
- WO 01/34977 Al (RINTA JOlJPPI YRJOE [FI 
J) 17 May 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة وجهاز لسحب توربينات رياح بعيدة عن الشاطئ] 54[
له جسم قابل للطفو مع قمرة  (1)توربين الرياح العائم  ,فيما يتعلق بجسم من ماء (1)طريقة لتحريك توربين رياح عائم    :الملخص ] 57[

nacelle  فى حين  (1)ء،  وسحب توربين الرياح العائم فى جسم من ما (1)عند النهاية العليا منه،  تتضمن تعويم توربين الرياح العائم
فى وضع مائل، يمكن  (1)كما يحمل توربين الرياح  .تحمل صافية من الماء nacelleحمل الجسم القابل للطفو فى وضع مائل، حيث القمرة 

 .أن يسحب خالل مناطق من ماء ضحل أكثر من إذا كان فى وضع رأسى
 

 5: شكال عدد األ     26 :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[
 0002907GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54654/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14117/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
  PCT/US08/74322       2008/08/26          المكتب الدولي 
 دينجدينج شين، -2 الرى ايه، جاكوبسون، -1:  المخترعون] 72[
 كويرين. جون ايه -3
 10200هاليبورتون انيرجى سيرفيسز ،إنك،  : مالك البراءة] 73[

،الواليات المتحدة 77072بياليرى بوليفارد، هيوستن،تكساس 
 االمريكية

 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5536938 A (MILLS et al.) 16 July 1996  
- US 2007/0246649 A1 (JACOBI et al.) 25 October 
2007  
- US 5530243 A(MATHTS) 25 June 1996  
- US 6150655 A(ODOM et al.) 21 November 2000 

 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة ونظام لمعالجة إحصاء نسبة منحنيات إضمحالل الجاما باستعمال الشبكات العصبية] 54[
على األقل البعض من التجسيدات اإليضاحية  .إحصاء الجاما الشبكات العصبيةتستعمل معالجة منحنيات إضمحالل نسبة    :الملخص ] 57[

هى طرق تشمل الحصول على منحنى إضمحالل نسبة إحصاء الجاما واحد لكل مجموعة من كاشفات الجاما من أداة الولوج النووية 
حالل نسبة إحصاء الجاما إلدخال عقد الشبكة ، تطبيق منحنى إضم) سجلت منحنيات إضمحالل نسبة إحصاء الجاما فى عمق البئر معين(

التطبيق والتوقع لمجموعة من أعماق  ,العصبية، توقع بالشبكة العصبية بارامتر جيوفيزيائى من التشكيل الذى يحيط البئر، تكرير الحصول
 .البئر، وإنتاج رسم بيانى للبارامتر الجيوفيزيائى من التشكيل كوظيفة عمق البئر

 
 10: عدد األشكال      17 :اية الحم عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002908GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54651/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15388: رقم الطلب ] 21[
 06/03/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[ رقم األولوية    ] 31[

 أمريكا               2009/03/06     61/158,236            
 أمريكا                    2010/03/03           12/715,764 
          ستيفين بروس فرى، -2 محمد تيج، -1:  المخترعون] 72[
 ترينيري. جون بي -3
الين  2929هوغيس انكوربورتيد، بيكر   : مالك البراءة] 73[

 امريكا 77019، ، هيوستن ، تكساس 2100باركواى ، سويت 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/50 

 :المراجع ] 56[
- US 2003-0092584 A1 (JAMES B. CREWS) 15 
May 2003  
- US 2006-0019834 A1 (MOHAND MELBOUCI et 
al.)26 January 2006  
- US 2008-0058220 A1 (Greaves. M. et. al ) 06 
March 2008  
- US 2007-0106541 A1 (RlISSELL SMITH et al.) 
19 July 2007  
- US 2006-0086502 A1 (Reddy B. R. et al.) 27 April 
2006 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة منع تكتل و ترسيب البلورة الملحية في مائع الحفر] 54[
 salt crystalالبلورة الملحية او التكتل المتنوعة settling inhibiting agents قد تساعد عوامل تثبيط تكتل ترسيب  :الملخص ] 57[

and agglomeration  اب في مائع الحفر المائي شاملة مصل قدرة حفظ البلورات الملحية لحجم الجزيء المطلوب الغير مذاب و المذ
قصب  ,ماء شديد االنحدار القابل لذوبان او السائل العضوي المكون من باقي المعالجة االبتاللية لحبوب  ,بواقي تكوين الشراب  ,الدم  

و  ,ت و ايضا مصل اللبن بنجر السكر و النباتات المشابهة لصناعات الطعام و المشروب الستهالك بواسطة البشر او الحيوانا ,السكر 
يكون للمائع المعالج كثيرا خصائص منتظمة كثيرا و ميل منخفض لملح ذلك لكي يرسب خارج  .بواقي المكونة لشراب و مزائج من ذلك 

و حتي الموائع الملحية  ,بالمقارنة بالمائع المثالي بطريقة اخري الغائب لنسبة المؤثرة او كمية عامل تثبيط تكتل و ترسيب البلورة الملحية 
 gasايضا يعتقد ان تكون عوامل تثبيط تكتل و ترسيب البلورة الملحية لكي تكون مفيدة في تثبيط او منع تكوين الهيدرات الغازية  .المشبعة 

 hydrates  تحت ظروف تكوين الهيدرات الغازية منخفضة درجة الحرارة و عالية الضغط. 
 

 2: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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ايه، . اديكس فارما اس -2، الواليات المتحدة االمريكية، 08560

-ليس-بالن 1228 -،شيمين ديس اولكس، سى اتش12
 ، سويسرا ) جنيف(اواتيس

 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04; A61K 31/437, 31/444, 
31/445; A61P25/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008/045393 A(AMGEN INC [US]; ZHANG 
DAWEI [US!; TASKER ANDREW [US]; SHAM  
- WO 2009/033702 A(ORTHO MCNEIL 
JANSSEN PHARMACEU [US]; ADDEX 
PHARMA SA [CHI; CID-NUNEZ) 19March 2009 
- KELVIN KC) 17April 2008 WO 2009/033703 
A(ORTHO MCNEIL JANSSEN PHARMACEU 
[US]; ADDEX PHARMA SA  [CHJ; CID-
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 سلطانة كايد العودة: الفاحص 
بيردين و استخدامها  كمعدالت تجسيمية متباينة ايجابية لمستقبالت  ] أ  – 3،  4[ ثالثي ازولو  – 4،  2،  1 –اريل  – 7مشتقات ] 54[

mGluR2 
        1بيردين الجديدة لصيغة  [أ  , 3 , 4 ]يختص االختراع الحالي بمشتقات ثالثي ازولو    : الملخص] 57[
 

 
 

تكون المركبات طبقا الي االختراع عبارة عن معدالت تجسيمية متباينة  .حيث تكون جميع الشقوق الكيميائية معرفة في عناصر الحماية 
و التي تكون مفيدة لمعالجة او منع االضطرابات العصبية و  (”mGluR2“) 2مستقبل جلوتامات الموجه االيضي لنوع الثانوي ايجابية ل

ايضا يوجه  .لمستقبالت الموجه االيضي  mGluR2النفسية المصاحبة لنقص الجلوتامات و االمراض التي فيها يتضمن  النوع الثانوي 
ية متضمنة هذه المركبات لعمليات لكي تحضر هذه المركبات و التركيبات و الستخدام هذه المركبات و االختراع الي التركيبات الدوائ

 التركيبات الدوائية كادوية و الستخدام هذه المركبات او التركيبات الدوائية لمنع او معالجة االضطرابات العصبية و النفسية و االمراض
 .. mGluR2التي فيها تتضمن 
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 بيومكتب األورال    12/05/2009 09160059.3     
-ترابانكو -2 نونيز، جوس، ماريا ،-سيد -1:  المخترعون] 72[

               فيجا رامرو، خوان، أنطونيو، -3 سواريز، اندريس،افيلنو،
ماكدونالد،  -6 تريساديرن، جارى، جون، -5 اويهلريش، دانيال، -4

 جريجور، جيمس
جانسين فارماسوتيكالز،  -مسنيل -اورثو -1:  مالكو البراءة] 73[

هاربورتون رود، تيتوسفيل، نيوجيرسى -ترينتون 1125انك، 
ايه، . اديكس فارما اس -2 ، الواليات المتحدة االمريكية،08560

-ليس-بالن 1228 -،شيمين ديس اولكس، سى اتش12
 ، سويسرا) جنيف(اواتيس

 
 
 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :صنيف الدولي الت] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04; 519/00; A61K 31/437;A61P 
25/28 

 :المراجع ] 56[
- Roma G. etal.: 1)8-Naphthyridines VII. New 
substituted 5-amino [1)2A] triazolo [4)3-a] [1)8] 
naphthyridine-6-carboxamides and their isosteric 
analogues) exhibiting notable antiinflammatory 
and/or analgesic activities) but no acute 
gastrolesivity European Journal Of Medicinal 
Chemistery) Editionsscientifique) vol. 43) no. 8) 01 
August 2008  
- WO 2007/104783 A2 ( JANSSEN 
PHARMACEUTICA NV [BE]; ADDEX 
PHARMACEUTICALS SA [CH]; C1D-NUN) 20 
September 2007 
- WO 2008/006540 Al 
(SYNGENTAPARTICIPATIONS AG [CH]; 
SYNGENTA LTD [GB]; LUETHY CHRISTOPH) 
17 January 2008 

 سلطانة كايد العودة: الفاحص 
 2أبيريدين  و إستعمالها كمعدالت تجسيمية متباينة  ايجابية  لمستقبالت موجلر-3،  4تريازولو– 4،  2،  1مشتقات ] 54[
 1الجديدة لصيغة  بيردين] أ ،  3،  4[ يختص االختراع الحالي بمشتقات ثالثي ازولو   :الملخص ] 57[

 
(I) 

تكون المركبات طبقا الي االختراع عبارة عن معدالت تجسيمية متباينة . حيث تكون جميع الشقوق الكيميائية معرفة في عناصر الحماية 
و التي تكون مفيدة لمعالجة او منع االضطرابات العصبية و  (”mGluR2“) 2ايجابية لمستقبل جلوتامات الموجه االيضي لنوع الثانوي 

ايضا يوجه . لمستقبالت الموجه االيضي  mGluR2سية المصاحبة لنقص الجلوتامات و االمراض التي فيها يتضمن  النوع الثانوي النف
االختراع الي التركيبات الدوائية متضمنة هذه المركبات لعمليات لكي تحضر هذه المركبات و التركيبات و الستخدام هذه المركبات و 

ية و الستخدام هذه المركبات او التركيبات الدوائية لمنع او معالجة االضطرابات العصبية و النفسية و االمراض التركيبات الدوائية كادو
 . mGluR2التي فيها تتضمن 

 
      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002911: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54283/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15830: رقم الطلب ] 21[
 10/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 12/05/2009 09160067.6     
-ترابانكو -2نونيز، جوس، ماريا ،-سيد -1:  المخترعون] 72[

 دى لوكاس اوليفاريس، انا، ايسابيل، -3 سواريز، اندريس،افيلنو،
 ماكدونالد، جريجور، جيمس -4
جانسين فارماسوتيكالز،  -مسنيل -اورثو -1:  مالكو البراءة] 73[

ود، تيتوسفيل، نيوجيرسى هاربورتون ر-ترينتون 1125انك، 
ايه، . اديكس فارما اس - 2 ، الواليات المتحدة االمريكية،08560

-ليس-بالن 1228 -شيمين ديس اولكس، سى اتش ،12
 ، سويسرا) جنيف(اواتيس

 
 
 
 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 471/04, 519/00; A61K 31/437; 
A61P 25/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/030031 A (JANSSEN 
PHARMACEUTICA NV [BE]; ADDEX 
PHARMACEUTICALS S A [CH]; IMOGAI) 23 
March 2006 
- WO 2006/030032 A ( JANSSEN 
PHARMACEUTICA NV [BE]; ADDEX 
PHARMACEUTICALS S A [CH]; IMOGAI) 23 
March 2006  
- WO 2008/012622 A ( PFIZER PROD INC [US]; 
EFREMOV EVAN VIKTOROVICH [US]; 
ROGERS BRUCE NELS) 31 January 2008 
- WO 2007/039439 A (HOFFMANN LA ROCHE 
[CH]; GATTI MCARTHUR SILVIA [CH]; 
GOETSCHI ERWIN [CH]) 12 April 2007 
- US 4550166 A ( MORAN DANIEL B [US]et al.)  
29 October 1985 

 سلطانة كايد العودة: الفاحص 
الموجبة  Allosteric Modulatorsبيريدين وإستعمالهم كمنظمات اللوسترية تنظيم البروتينات ]a-4.3[تريازولو-1.2.4مشتقات ] 54[

 MGLUR2لمستقبل 
ث به كل الراديكال كما حددوا في حي (I)بيريدين للصيغة [a-4.3]تريازولو-1.2.4يتعلق اإلختراع الحالي بمشتقات    :الملخص ] 57[

الموجبة من نوع  Allosteric Modulators (تنظيم البروتينات)إن المركبات طبقاً لإلختراع منظمات اللوسترية  .عنانصر الحماية
وأمراض والمفيد للمعالجة أو منع االضطرابات العصبية والنفسية المرتبطة بعطل  ( mGluR2) 2مستقبل الجلوتامات الميتاتروبوى 

إن اإلختراع يوجه أيضاً إلى  .موجودة metabotropicمن النوع الفرعي من المستقبالت الميتاتروبية  mGluR2الجلوتامات الذي فيه 
 التراكيب الصيدالنية التي تشمل مثل هذه المركبات، إلى العمليات لتحضير مثل هذه المركبات والتراكيب، وإلى إستعمال مثل هذه المركبات

 .موجود mGluR2أو معالجة االضطرابات العصبية والنفسية واألمراض الذي فيه لمنع 
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002912: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54645/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11012/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          11/06/2007 60/943,213     
 زهو، دى هاو، -2 كروسلى، اليكس دبليو، -1:  المخترعون] 72[
ريدير ، جيرالد ار  -3
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

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

 ت بازارباشىأحمد نجد: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01F 1/74, G05B 13/02, G01F 1/34 

 :المراجع ] 56[
- US 67S9620 B2 (SCHULTZ ROGER L [US] et  
al. SCHULTZ.ROGER L [US] et al.) 14 
September 2004 
- EP 1 279 794 .A (BAKER HUGHES INC [US])  
29 January 2003 
- US 6947870B2 (ZHU DEHAO [US] et al.)20 
September 2005 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 مقياس التدفق الطور للمضخات المغمورة الكهربائية باستخدام شبكات عصبية صناعية] 54[
نابيب وقياسات ضغط يجتمع مقياس التدفق لنظام انتاج للمضخة المغمورة الكهربائية بمجسات فتحة سفلية التى تمكن اال   :الملخص ] 57[

يشمل مقياس التدفق على شبكة عصبية صناعية واحدة على األقل تم جمعها بمجس .الفتحة السفلية من أن تستخدم لتحديد معدالت التدفق 
ى تدرب الشبكة العصبية لكى تنتج االنابيب وخصائص تدفق الفتحة السفلية مستندة عل.واحد على األقل محدود موضعه عند تجويف البئر 

حسابات منحنى ضغط التدفق متعدد المرحلة نماذج مضخة وخزان ومدمجة بضغط فتحة سفلية قياسية ، قراءات ضغط سطح االنبوبة ، و 
 .الكهربي المغمور للمضخة  )الموتور(التردد المستخدم في المحرك 

 
 3: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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187نشرة براءات االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002912: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54645/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11012/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          11/06/2007 60/943,213     
 زهو، دى هاو، -2 كروسلى، اليكس دبليو، -1:  المخترعون] 72[
ريدير ، جيرالد ار  -3
الين  2929بيكر هوغيس انكوربورتيد، :   مالك البراءة] 73[

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

 ت بازارباشىأحمد نجد: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01F 1/74, G05B 13/02, G01F 1/34 

 :المراجع ] 56[
- US 67S9620 B2 (SCHULTZ ROGER L [US] et  
al. SCHULTZ.ROGER L [US] et al.) 14 
September 2004 
- EP 1 279 794 .A (BAKER HUGHES INC [US])  
29 January 2003 
- US 6947870B2 (ZHU DEHAO [US] et al.)20 
September 2005 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 مقياس التدفق الطور للمضخات المغمورة الكهربائية باستخدام شبكات عصبية صناعية] 54[
نابيب وقياسات ضغط يجتمع مقياس التدفق لنظام انتاج للمضخة المغمورة الكهربائية بمجسات فتحة سفلية التى تمكن اال   :الملخص ] 57[

يشمل مقياس التدفق على شبكة عصبية صناعية واحدة على األقل تم جمعها بمجس .الفتحة السفلية من أن تستخدم لتحديد معدالت التدفق 
ى تدرب الشبكة العصبية لكى تنتج االنابيب وخصائص تدفق الفتحة السفلية مستندة عل.واحد على األقل محدود موضعه عند تجويف البئر 

حسابات منحنى ضغط التدفق متعدد المرحلة نماذج مضخة وخزان ومدمجة بضغط فتحة سفلية قياسية ، قراءات ضغط سطح االنبوبة ، و 
 .الكهربي المغمور للمضخة  )الموتور(التردد المستخدم في المحرك 

 
 3: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002913: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54644/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11400/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[

اليابان         18/02/2008 2008-035833   
ماكوتا كاشيوا :   المخترع] 72[
،  5  -16ميتسوبيشى هيفى اندوستريز، ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

، اليابان، 108   -8215كو، طوكيو  -تشومى، ميناتو  -2كونان 
، طوكيو، يابان 108  -8215

 
 
 
 
 بي. إم. سابا وشركاهم تي: الوكيل ] 74[

 :الدولي  التصنيف] 51[
Int. Cl.7: B60L 5/38, B60L 5/20 

 :المراجع ] 56[
- JP 61-113501U (NIIGATA ENGINEETING CO 
LTD) 18 July 1986 
-  JP 10-32750IA (TOYO ELECTRlC MFG CO 
LTD) 08 December 1998 
- JP 11-243602A (TOKAI RYOKAKU TETSUDO 
KK) 07 September 1999 
- JP 2000-69602A (HIGASHI NIPPON 
RYOKAKU TETSUDO ) 03 March 2000  
- GB2428657A (BRECKNELL WILLIS & CO 
LTD) 07 February 2007 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 عضو اتصال مجمع التيار] 54[
 35سلك البطانة رقم  حتى يواجه 1المرتب على السطح الجانبى من المركبه رقم  7فى عضو اتصال مجمع التيار رقم    :الملخص ] 57[

و المهيئ حتى مجمع الطاقة الكهربائية من  1المركبه رقم  30الممتد قريب من طريق رقم  35للمركبه رقم  30الممتد قريب من طريق رقم 
النهاية  فى االتجاه العلوى من جزء 10يمتد التجويف رقم . 35بواسطة وسيلة اتصال االنزالق مع سلك البطانة رقم  35سلك البطانة رقم 

 . 8أ من جسم عضو االتصال رقم  8المتكون فى اتصال السطح الجانبى رقم  8 ث من جسم عضو االتصال رقم 8السفلى رقم 
 

 9: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002914GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54657/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15615: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2009/04/10    12/421,849       
 البيرتي. مارك دبليو : المخترع] 72[
 4101، .بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك : مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 60555الينوي ، وارنفيل، وينفيلد رود
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/08, 47/10 

 :المراجع ] 56[
- GB 2399111 A (SCHLUMBERGER HOLDINGS 
[VG]) 08 September 2004  
- US 4905203 A (SIMS JACKIE C [US] et al.) 27 
February 1990  
- US 2007/15176211 (REITSMA DONALD G 
[US]) 05 July 2007 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة لقياس معدل التدفق الطيني في الحيز الحلقي أثناء الحفر واستخدامها للكشف عن اختالل وظيفة البئر] 54[
بين أنبوب الحفر وجدار البئر يتعلق االختراع بطرق وأجهزة تجمع قياس السرعة الفيزيائية للمادة في حيز البئر الحلقي    :الملخص ] 57[

 .مع قياس مساحة التدفق كما هو محدد من قياس المسافة بين أنبوب الحفر وجدار الحفرة لتحديد معدل التدفق الحجمي الفعلي للمادة
ويمكن  .للبئر ويمكن استخدام تغيّرات معدل التدفق الحجمي عند نقطة واحدة أو أكثر على طول البئر لتحديد حدوث ومكان الخلل الوظيفي

ت بعد ذلك استخدام هذه المعرفة التخاذ قرارات بشأن معالجة اختالالت البئر الوظيفية مما يؤدي بدوره إلى زيادة كفاءة استخدام زمن معدا
 .الحفر

 
 8: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002914GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54657/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 21/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15615: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2009/04/10    12/421,849       
 البيرتي. مارك دبليو : المخترع] 72[
 4101، .بي بي كوربوريشن نورث امريكا انك : مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 60555الينوي ، وارنفيل، وينفيلد رود
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/08, 47/10 

 :المراجع ] 56[
- GB 2399111 A (SCHLUMBERGER HOLDINGS 
[VG]) 08 September 2004  
- US 4905203 A (SIMS JACKIE C [US] et al.) 27 
February 1990  
- US 2007/15176211 (REITSMA DONALD G 
[US]) 05 July 2007 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة لقياس معدل التدفق الطيني في الحيز الحلقي أثناء الحفر واستخدامها للكشف عن اختالل وظيفة البئر] 54[
بين أنبوب الحفر وجدار البئر يتعلق االختراع بطرق وأجهزة تجمع قياس السرعة الفيزيائية للمادة في حيز البئر الحلقي    :الملخص ] 57[

 .مع قياس مساحة التدفق كما هو محدد من قياس المسافة بين أنبوب الحفر وجدار الحفرة لتحديد معدل التدفق الحجمي الفعلي للمادة
ويمكن  .للبئر ويمكن استخدام تغيّرات معدل التدفق الحجمي عند نقطة واحدة أو أكثر على طول البئر لتحديد حدوث ومكان الخلل الوظيفي

ت بعد ذلك استخدام هذه المعرفة التخاذ قرارات بشأن معالجة اختالالت البئر الوظيفية مما يؤدي بدوره إلى زيادة كفاءة استخدام زمن معدا
 .الحفر

 
 8: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002915: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54674/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10450/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان          30/30/2007 2007-094558   
 -3 هيديتو هاياشي، -2 يوشيو كوجا، -1:  المخترعون] 72[

ميتسورو شوجي   -4 شيجيرو كانايدا ،
-4شيبا  ،ميتسوبيشي كيميكال كوربوريشن:   مالك البراءة] 73[

 يابانال ،طوكيو، 1-14، ، كي يو-ميناتو، تشومي
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 37/84; C07C 39/16 

: المراجع ] 56[
- JP 2003-528840 A (BAYER AG.) 30 September 
2003  
- JP 60-38335 A (MITSUI TOATSU 
CHEMICALS, INC) 27 February 1985  
- JP 2004-182642 A (MITSUBISHI CHEMICAL 
CORP) 02 July 2004 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 Aعمليـة إلنتـاج بيسفنـول ] 54[
تكون محسنة من حيث أنه أثناء عملية التبلور الدفعية  A bisphenol Aيوفر االختراع الراهن عملية إلنتاج بيسفنول    :الملخص ] 57[

batch crystallization operation  تتبلور بلورات ذات حجم جسيمات كبير وتقلل لزوجة الردغةslurry  ويجرى تحويل سلس إلى
وفي عملية االختراع الراهن، وعند بدء تشغيل عملية تبلور  .continuous crystallization operationعملية التبلور المتواصلة 

بلور النظام في جهاز الت supersaturationفي خطوة التبلور تجرى عملية تبلور دفعية في جهاز التبلور ويكون التغير في فرط إشباع 
في المحلول الموجود في  A bisphenol Aساعة في الوقت الذي يصل فيه تركيز البيسفنول /م8إلى  0.1لكل وحدة زمنية في المدى من 

 .جهاز التبلور أثناء عملية التبلور الدفعية إلى التركيز عند اإلشباع
 

 4: 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

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002916: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54321/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 20/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12716/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         05/09/2007 856226     
 أنديل جريجوري بايلي، -2 جيمس بريهان ، -1:  المخترعون] 72[
 ماثيو هيجلير -3
إيست  19210فام يو اس ايه أل أل سي، :   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، هيوستن، 77073تكساسهاردي رود، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: F16L 35/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5462315 A (KLEMENTICH) 31 October 
1995 
- US 6832789 B2 (CHURCH) 21 December 2004 
- US 5415442 A (KLEMENTICH) 16 May 1995 
- US 5454605 A (MOTI) 03 October 1995 
- US 5788401 A (DRENTH) 04 August 1998 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
ل االنضغاط] 54[  وصلة أنبوبية لحقل نفط ذات قدرة زائدة على تحمُّ
يتضمن سن لولب مستدق  12تحتوي على عضو مسماري  10يتعلق االختراع الحالي بوصلة أنبوبية ملولبة لحقل نفط    :الملخص ] 57[

وسن لولب مستدق  14ندوقي على سن لولب مستدق داخلي أول يحتوي عضو ص .26وسن لولب مستدق خارجي ثان  24خارجي أول 
عل العضو المسماري والعضو الصندوقي، وتتباعد محورياً فيما بين سني  42، 40ويتم توفير أكتاف عزم لي حلزونية  .16داخلي ثان 

على كل من العضو المسماري  ويحتوي الحلزون بكل كتف عزم لي على مجموعة من الدورات بأجناب مضغوطة .اللولب األول والثاني
 .والعضو الصندوقي

 
 10: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002916: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54321/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 20/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12716/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         05/09/2007 856226     
 أنديل جريجوري بايلي، -2 جيمس بريهان ، -1:  المخترعون] 72[
 ماثيو هيجلير -3
إيست  19210فام يو اس ايه أل أل سي، :   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، هيوستن، 77073تكساسهاردي رود، 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :لتصنيف الدولي ا] 51[
Int. Cl.7: F16L 35/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5462315 A (KLEMENTICH) 31 October 
1995 
- US 6832789 B2 (CHURCH) 21 December 2004 
- US 5415442 A (KLEMENTICH) 16 May 1995 
- US 5454605 A (MOTI) 03 October 1995 
- US 5788401 A (DRENTH) 04 August 1998 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
ل االنضغاط] 54[  وصلة أنبوبية لحقل نفط ذات قدرة زائدة على تحمُّ
يتضمن سن لولب مستدق  12تحتوي على عضو مسماري  10يتعلق االختراع الحالي بوصلة أنبوبية ملولبة لحقل نفط    :الملخص ] 57[

وسن لولب مستدق  14ندوقي على سن لولب مستدق داخلي أول يحتوي عضو ص .26وسن لولب مستدق خارجي ثان  24خارجي أول 
عل العضو المسماري والعضو الصندوقي، وتتباعد محورياً فيما بين سني  42، 40ويتم توفير أكتاف عزم لي حلزونية  .16داخلي ثان 

على كل من العضو المسماري  ويحتوي الحلزون بكل كتف عزم لي على مجموعة من الدورات بأجناب مضغوطة .اللولب األول والثاني
 .والعضو الصندوقي

 
 10: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002917: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54288/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-16037: رقم الطلب ] 21[
 09/06/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         19/06/2009 61/218,628     
بهارفين كومار  -2 فيليب ارثور هيبسكيند، -1:  المخترعون] 72[

 )ني تاكاكووا(تاكاكو ويلسون  -3 باتل،
 ،ليلي كوربوريت سنترايلي ليلي اند كمبني، :   مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، والية إنديانا، 46285سيتي او إنديانابوليس 
 األمريكية

 
 
 
 
 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 401/14; A61K 31/502; A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2009/002469 A1 (AMGEN INC [US]; 
AUSTIN RICHARD J [US]; KAIZERMAN 
JACOB [US]; LUCAS BRI) 31 December 2008  
- WO 03/088970 A2 (UNIV JOHNS HOPKINS 
MED [US]; BEACHY PHILIP A [US]; CHEN 
JAMES K [US];) 30 October 2003  
- WO 2008/110611 A1 (NOVARTIS AG [CH]; 
DAI MIAO [CN]; HE FENG [CN]; JAIN RISHI 
KUMAR [US];) 18 September  2008  
- WO 2009/134574 A2 (LILLY CO ELI [US]; 
HIPSKIND PHILIP ARTHUR [US]; 
TAKAKUWA TAKAKO [US]) 05 November 2009  

 نداء جميل المعلم: الفاحص 
 مركبات فثاالزين مزدوجة االستبدال كمضادات لمسار عامل محدد الخاليا] 54[
خاليا فثاالزين كمضادات لمسار عامل محدد ال -4، 1يقدم االختراع الحالي مركبات جديدة مزدوجة االستبدال من    :الملخص ] 57[

 .والمفيدة في عالج السرطان
 

      11 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002918GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54356/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11944/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان               2007/11/08   2007-072231          
 كييتشي ناكامورا، -2 سوجورو ياماجوتشي، -1:  المخترعون] 72[
 جابريل بريكويت، -5 ميشيهيكو ايواموتو، -4 ماساكي سوجينو، -3
سيلفاين  -9 بيرتراند ميلون، -8 دالي دالي، -7 كلير باتوريو، -6

 ايريك   فيرجر -10 بايجنيوكس ،
، 33-5سوميتومو ميتال اندستريز، ليمتد،  -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2 ،اليابان، اوساكا، شي-اوساكا، كو-تشو، تشوم-4كيتاهاما 
، 59620، رو أناتولي، 54فالوريك مانسمان اويل اند جاز فرانس، 

 ، فرنساإيميريز -اولنوي
 عود محمد علي الشواف س: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 15/00, 15/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4473245 A (RAULINS GEORGE M [US] et  
al.) 25 September 1984  
- US 3489437 A (DURET JEAN LOUTS 
ALBERT)  13 January 1970  
- DE 4446806 C1 (MANNESMANN AG [DE]) 30 
May 1996 

 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية] 54[
 pinتشتمل على عضو ذكري  steel pipesألنابيب فوالذية  threaded jointيتعلق االختراع الراهن بوصلة ملولبة    :الملخص ] 57[
سطح  )i(تشتمل على ) 12( lip، وشفة )11( male threadويكون للعضو الذكري سن لولبة خارجية ). 2( boxوعضو أنثوي ) 1(

ويكون  .shoulder surfaceبسطح كتفي  مزود) 16( nose portionجزء أنفي ) ii(و) sealing surface )13مانع للتسـرب 
السطح الكتفي للعضو  ويشتمل. ، وسطح كتفي)23(، سطح مانع للتسرب )female thread )21للعضو األنثوي سن لولبة داخلية 

 sub shoulderفي الجانب الداخلي والكتف الثانوية ) main shoulder )14الذكري على سطحين مجاورين مميزين، الكتف الرئيسية 
) 24(وبشكل مناظر، يشتمل السطح الكتفي للعضو األنثوي على سطحين مجاورين مميزين، الكتف الرئيسية . في الجانب الخارجي )15(

ويرتب السطحان الكتفيان الرئيسيان للعضوين الذكري واألنثوي بحيث . في الجانب الخارجي) 25(انب الداخلي والكتف الثانوية في الج
يمنعان التشوه الداخلي باالتجاه الشعاعي لطرف الشفة، ويرتب السطحان الكتفيان الثانويان للعضوين الذكري واألنثوي بحيث يحدان من 

ويكون للكتف الرئيسية للعضو الذكري بعد شعاعي أكبر من ذلك للكتف الثانوية المذكورة . جاه الشعاعي لطرف الشفةالتشوه الخارجي باالت
للعضو الذكري، ويتاخم السطح الكتفي الرئيسي على األقل للعضو الذكري السطح الكتفي الرئيسي المقابل على األقل للعضو األنثوي 

 .محورياً 
 

 8: عدد األشكال      27 :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[
 0002918GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54356/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11944/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان               2007/11/08   2007-072231          
 كييتشي ناكامورا، -2 سوجورو ياماجوتشي، -1:  المخترعون] 72[
 جابريل بريكويت، -5 ميشيهيكو ايواموتو، -4 ماساكي سوجينو، -3
سيلفاين  -9 بيرتراند ميلون، -8 دالي دالي، -7 كلير باتوريو، -6

 ايريك   فيرجر -10 بايجنيوكس ،
، 33-5سوميتومو ميتال اندستريز، ليمتد،  -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2 ،اليابان، اوساكا، شي-اوساكا، كو-تشو، تشوم-4كيتاهاما 
، 59620، رو أناتولي، 54فالوريك مانسمان اويل اند جاز فرانس، 

 ، فرنساإيميريز -اولنوي
 عود محمد علي الشواف س: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 15/00, 15/04 

 :المراجع ] 56[
- US 4473245 A (RAULINS GEORGE M [US] et  
al.) 25 September 1984  
- US 3489437 A (DURET JEAN LOUTS 
ALBERT)  13 January 1970  
- DE 4446806 C1 (MANNESMANN AG [DE]) 30 
May 1996 

 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وصلة ملولبة ألنابيب فوالذية] 54[
 pinتشتمل على عضو ذكري  steel pipesألنابيب فوالذية  threaded jointيتعلق االختراع الراهن بوصلة ملولبة    :الملخص ] 57[
سطح  )i(تشتمل على ) 12( lip، وشفة )11( male threadويكون للعضو الذكري سن لولبة خارجية ). 2( boxوعضو أنثوي ) 1(

ويكون  .shoulder surfaceبسطح كتفي  مزود) 16( nose portionجزء أنفي ) ii(و) sealing surface )13مانع للتسـرب 
السطح الكتفي للعضو  ويشتمل. ، وسطح كتفي)23(، سطح مانع للتسرب )female thread )21للعضو األنثوي سن لولبة داخلية 

 sub shoulderفي الجانب الداخلي والكتف الثانوية ) main shoulder )14الذكري على سطحين مجاورين مميزين، الكتف الرئيسية 
) 24(وبشكل مناظر، يشتمل السطح الكتفي للعضو األنثوي على سطحين مجاورين مميزين، الكتف الرئيسية . في الجانب الخارجي )15(

ويرتب السطحان الكتفيان الرئيسيان للعضوين الذكري واألنثوي بحيث . في الجانب الخارجي) 25(انب الداخلي والكتف الثانوية في الج
يمنعان التشوه الداخلي باالتجاه الشعاعي لطرف الشفة، ويرتب السطحان الكتفيان الثانويان للعضوين الذكري واألنثوي بحيث يحدان من 

ويكون للكتف الرئيسية للعضو الذكري بعد شعاعي أكبر من ذلك للكتف الثانوية المذكورة . جاه الشعاعي لطرف الشفةالتشوه الخارجي باالت
للعضو الذكري، ويتاخم السطح الكتفي الرئيسي على األقل للعضو الذكري السطح الكتفي الرئيسي المقابل على األقل للعضو األنثوي 

 .محورياً 
 

 8: عدد األشكال      27 :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[
 0002919GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54355/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12077/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان               2007/11/02       2007-286507       
 اليابان                  2007/12/28         2007-339546  

 اليابان                    2007/12/28    2007-339547     
 اليابان               2008/10/17            2008-268816  

           ريويتشي ايماي، -2 كونيو جوتو، -1:  المخترعون] 72[
 ياسوهيرو ياماموتو -4 شيجيكي فوكوموتو، -3
 33-5سوميتومو ميتال اندستريز، ليمتد،  -1: مالكو البراءة] 73[

 -2، اليابان، اوساكا، شي-اوساكا، كو-تشو، تشوم-4كيتاهاما 
رو أناتولي فرانسو  ،54فرانس، فالوريك مانسمان اويل اند جاز 

 فرنسا، إيميريز-اويلنوي 59620
 سعود محمد علي الشواف :  الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10M 169/00, 109/00; F16L 15/04; C10N 
20/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 62-17487 A (NITTO ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO LTD) 26 January 1987  
- JP 2-47490 U (KYOWA LTD) 30 March 1990  
- JP 5-125382 A (NIPPON STEEL CORP) 21 May 
1993 
- Tadashi DOI, "Kotai Junkatsuzai – Kokuen-" 
Junkatasu, 15 October 1974  

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وصلة ملولبة ألنابيب تحتوي على طلية تزليق] 54[
الضـارة  heavy metals تكون خالية من الفلزات الثقيلة  lubricating coating يتعلـق االختـراع بطلية تزليق    :الملخص ] 57[

 boxوعضو أنثـوي  pin ألنابيب تتكون من عضو ذكـري  premium threaded joint ويتم تشكيلهــا على وصلــة ملولبـة ممتـازة 
وجــزء تـالمـس معدنـي غيـر ملولـب  threaded portion تشتمل على جزء ملولب  contact surfaces لكل منهمــا سطوح تالمس 

 gallingمــن أجــل تزويـد الوصلـة بخواص مقاومة التخدش  shoulder  )وسطح كتفي sealing surfaceسطح مانع للتسرب (
resistance منع تسرب الهواء ،air tightness  ومقاومة التآكلanticorrosive يتم الحيلولة دون حدوث خضوع لجزء  بحيث

أو فلوريد  rosinوتشتمل طلية التزليق على راتنج القلفونية  .كبير torqueالتالمس المعدني غيـر الملولب حتى عند تركيب الوصلة بعزم 
 base metal salt؛ وملح فلزي أساسي wax؛ شمع metal soapأو كالهما، مادة صابونية فلزية   calcium fluorideالكالسيوم 

، ومن المفضــــل أن تشتمـل أيضاً على مسحوق تزليق، كربـونات المغنيسيوم aromatic organic acidلحمض عضوي عطري 
magnesium carbonateأو كربوهيدرات /، وcarbohydrate  وخاصة دكسترين حلقيcyclodextrin . 
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002920GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54275/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14410/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2008/09/30     61/194,878        
 عــبدالغني درايسـه -2باتريك فـــالنديرس ، -1:  المخترعون] 72[
، 3296-ار شركة الزيت العربية السعودية،:  مالك البراءة] 73[

 السعودية المملكة العربية ، الظهران،31311، مبنى اإلدارة
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G08B 29/00 

 :المراجع ] 56[
- US 200210097031 A1 (COOK et al.) 25 July 2002  
- US 2004/0111339 A1 (WEHRUNG et al.) 10 June 
2004  
- US 2007/0222581 A1 (HAWKINS et al.) 27 
September 2007  
- US 2005/0035667A1 (MATT) 17 February 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام وطريقة إلجراء تنسيق محسن بين نظم أمان وتحكم أمان] 54[
الحقول التي تم التزويد بها يتعلق أحد جوانب االختراع الحالي بنظام وطريقة لمراقبة والتحكم في مجموعة من أجهزة    :الملخص ] 57[

تتضمن أجهزة الحقول أجهزة حقول نظام أمان فرعي تقليدية مقترنة  .على حدة في نظام أمان فرعي ونظام فرعي للتحكم في العمليات
أكثر من  بواحدة أو أكثر من العمليات أو العمليات الفرعية وأجهزة حقول نظام فرعي للتحكم في العمليات تقليدية مقترنة بواحدة أو

يستخدم النظام المتكامل والمنسق بيانات جهاز حقل تكميلي تتضمن تعيينات أجهزة حقول نظام أمان فرعي  .العمليات أو العمليات الفرعية
 ,يتم استقبال إشارات من جهاز حقل متوافق  .وأجهزة حقول نظام فرعي للتحكم في العمليات مناظرة لنفس العمليات أو العمليات الفرعية

وفقاً لجانب آخر من جوانب  .ويتم تفويض وظيفته أو وظائفه إلى جهاز حقله التكميلي وفقاً لما توضحه بيانات جهاز الحقل تكميلي
يتضمن النظام المتكامل والمنسق نظام مراقبة  .االختراع، يتم التزويد بنظام وطريقة متكاملة للمراقبة، والتحكم وصيانة المعدات والتعقب

عند تحديد جهاز حقل متوافق،  .م بيانات جهاز حقل نظام أمان فرعي وبيانات جهاز حقل نظام فرعي للتحكم في العملياتوتحكم يستخد
أو نظام التحكم في العملية، يتم نقل معلومات حول االختبارات، أو الصيانة، أو اإلصالح أو االستبدال إلى نظام /وليكن بنظام األمان و

م هذه المعلومات لتعديل أوامر التشغيل التي يقوم بإنشائها معالج صيانة المعدات ونظام التعقب كي ال يخضع جهاز تُستخد .المراقبة والتحكم
 .الحقل المتوافق، أو جهاز الحقل في موقع جهاز الحقل المتوافق الختبارات غير ضرورية أو متكررة بصورة مفرطة
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 براءة اختراع ]12[
 0002920GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54275/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14410/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2008/09/30     61/194,878        
 عــبدالغني درايسـه -2باتريك فـــالنديرس ، -1:  المخترعون] 72[
، 3296-ار شركة الزيت العربية السعودية،:  مالك البراءة] 73[

 السعودية المملكة العربية ، الظهران،31311، مبنى اإلدارة
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G08B 29/00 

 :المراجع ] 56[
- US 200210097031 A1 (COOK et al.) 25 July 2002  
- US 2004/0111339 A1 (WEHRUNG et al.) 10 June 
2004  
- US 2007/0222581 A1 (HAWKINS et al.) 27 
September 2007  
- US 2005/0035667A1 (MATT) 17 February 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام وطريقة إلجراء تنسيق محسن بين نظم أمان وتحكم أمان] 54[
الحقول التي تم التزويد بها يتعلق أحد جوانب االختراع الحالي بنظام وطريقة لمراقبة والتحكم في مجموعة من أجهزة    :الملخص ] 57[

تتضمن أجهزة الحقول أجهزة حقول نظام أمان فرعي تقليدية مقترنة  .على حدة في نظام أمان فرعي ونظام فرعي للتحكم في العمليات
أكثر من  بواحدة أو أكثر من العمليات أو العمليات الفرعية وأجهزة حقول نظام فرعي للتحكم في العمليات تقليدية مقترنة بواحدة أو

يستخدم النظام المتكامل والمنسق بيانات جهاز حقل تكميلي تتضمن تعيينات أجهزة حقول نظام أمان فرعي  .العمليات أو العمليات الفرعية
 ,يتم استقبال إشارات من جهاز حقل متوافق  .وأجهزة حقول نظام فرعي للتحكم في العمليات مناظرة لنفس العمليات أو العمليات الفرعية

وفقاً لجانب آخر من جوانب  .ويتم تفويض وظيفته أو وظائفه إلى جهاز حقله التكميلي وفقاً لما توضحه بيانات جهاز الحقل تكميلي
يتضمن النظام المتكامل والمنسق نظام مراقبة  .االختراع، يتم التزويد بنظام وطريقة متكاملة للمراقبة، والتحكم وصيانة المعدات والتعقب

عند تحديد جهاز حقل متوافق،  .م بيانات جهاز حقل نظام أمان فرعي وبيانات جهاز حقل نظام فرعي للتحكم في العملياتوتحكم يستخد
أو نظام التحكم في العملية، يتم نقل معلومات حول االختبارات، أو الصيانة، أو اإلصالح أو االستبدال إلى نظام /وليكن بنظام األمان و

م هذه المعلومات لتعديل أوامر التشغيل التي يقوم بإنشائها معالج صيانة المعدات ونظام التعقب كي ال يخضع جهاز تُستخد .المراقبة والتحكم
 .الحقل المتوافق، أو جهاز الحقل في موقع جهاز الحقل المتوافق الختبارات غير ضرورية أو متكررة بصورة مفرطة
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002921: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54621/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9045/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

فنلندا           13/09/2006 20060816     
كاري فابوال  :   المخترع] 72[
-اف أي، 2ايروالنتي ، اليماتيك اوي ايه بي:   مالك البراءة] 73[

، فنلندا تويجاال، 37800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B28B 7/00, E04G 11/50 

 :مراجع ال] 56[
- EP 0462771 A2 (PARTEK CONCRETE OY AB 
[FI]) 27 December 1991 
- WO 01/46538 Al (DUNLOP RONALD 
LINDSAY [NZ]; LATHAM BENEDICT [NZ]) 28 
June 2001 
- US 4254932 A (DURBIN JAMES) 10 March 
1981 
- US 5398909 A (SANDWITH STANLEY R [CA]) 
21 March 1995 WO 96/14972 Al (FLOERLI JON 
INGE [NO]; LALAND ATLE [NO]) 23 May 1996 
- WO 98/49415 Al (A RTILTWALL SERVICES 
[AU]; VINET ALEXANDER JOSEPH [AU]; 
SLADOJEVIC RO) 05 November 1998  
- EP 1075917 A2 (ADDTEK RES &DEV OY AB 
[FI] CONSOLIS TECHNOLOGY OY AB [FIJ) 
14 February 2001 
- US 4742985 A (MATHIS HUGO [AT]) 10 May 
1988 
- US 6550215 Bl (PULTE WILLIAM J [US] et al.) 
22 April 2003 
- WO 91/10028 Al (SPERAL ALUMINIUM INC 
RCA]) 11 July 1991 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 تركيبة جدار جانبي لقالب صب] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتركيبة جدار جانبي من أجل صب العناصر الخرسانية، حيث تشتمل تركيبة الجدار الجانبي    :الملخص ] 57[

يتم تثبيت لوح سطح القالب بها، حيث تتميز  )3، 2، (1يحدد سطح المنتج المراد صبه وتركيبة داعمة  (4) المذكورة على لوح سطح قالب 
 .واحد على األقل يربطهما (3)وقطاع ألومينيوم جانبي رأسي  2)، 1(بأن التركيبة الداعمة تتشكل من قطاعي ألومينيوم جانبيين أفقيين 
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براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002922: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54323/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12806/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         08/02/2008 12/028,078     
 برويت. ريك دي:   المخترع] 72[
ماركت  1100، .تي دي دبليو ديالوير، انك:   مالك البراءة] 73[

واليات ال ،ديالوير، دي إي، ويلمينغتون 780سويت ، ستريت
 ميركيةاألمتحدة ال
 
 
 
 
 
 العمار  ابرهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 45/00, 55/00; B08B 9/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 282886 888969 U1 (ROSEN SWISS AG) 24 
May 2007 
- US 4425 385 A (COULTER et al.) 18 January 
1984 
- EP 8745436 A1 (SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV) 04 December 
1996 
- US 6874193 B2 (PRUETT) 05 April 2005 
- US 3708819 A (BRESTON) 09 January 1973 
- US 3903728 A (MATTHEWS JR) 09 September 
1975 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 كاشطة لتشتيت مثبط تدويم] 54[
تنتقل عن طريق تدفق غاز مضغوط ويتم توفيرها لتوزيع سائل المعالجة  –يتعلق االختراع الحالي بكاشطة لخط أنابيب    :الملخص ] 57[

مزودة بفوهة ممتدة طولياً توجد عند طرف أمامي للكاشطة، ومجموعة من فتحات التهوية لولبية  –المستقر في جزء سفلي لخط األنابيب 
الغلق المثقوبة التي تحدث تجويف يعمل باعتباره  الشكل توجد على جانب التصريف للفوهة ويتم وضعها بشكل محيطي، واثنين من عناصر

تتسبب فتحات التهوية في إحداث ظاهرة التدويم وتسمح عناصر الغلق المثقوبة بسحب البخار والسائل أمام  .حيز ذي ضغط منخفض
السائل المستقر عند جزء بهذه الطريقة، يتم تشتيت  .الكاشطة داخل التجويف وتصريفه خالل المنافذ والعودة إلى التصريف من الفوهة

 .م 360ْسفلي من خط األنابيب لتحقيق طبقة تغليف كاملة يتم وضعها على الجدار اإلسطواني الداخلي لخط األنابيب بزاوية 
 

 7: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002922: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54323/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12806/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         08/02/2008 12/028,078     
 برويت. ريك دي:   المخترع] 72[
ماركت  1100، .تي دي دبليو ديالوير، انك:   مالك البراءة] 73[

واليات ال ،ديالوير، دي إي، ويلمينغتون 780سويت ، ستريت
 ميركيةاألمتحدة ال
 
 
 
 
 
 العمار  ابرهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 45/00, 55/00; B08B 9/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 282886 888969 U1 (ROSEN SWISS AG) 24 
May 2007 
- US 4425 385 A (COULTER et al.) 18 January 
1984 
- EP 8745436 A1 (SHELL INTERNATIONALE 
RESEARCH MAATSCHAPPIJ BV) 04 December 
1996 
- US 6874193 B2 (PRUETT) 05 April 2005 
- US 3708819 A (BRESTON) 09 January 1973 
- US 3903728 A (MATTHEWS JR) 09 September 
1975 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 كاشطة لتشتيت مثبط تدويم] 54[
تنتقل عن طريق تدفق غاز مضغوط ويتم توفيرها لتوزيع سائل المعالجة  –يتعلق االختراع الحالي بكاشطة لخط أنابيب    :الملخص ] 57[

مزودة بفوهة ممتدة طولياً توجد عند طرف أمامي للكاشطة، ومجموعة من فتحات التهوية لولبية  –المستقر في جزء سفلي لخط األنابيب 
الغلق المثقوبة التي تحدث تجويف يعمل باعتباره  الشكل توجد على جانب التصريف للفوهة ويتم وضعها بشكل محيطي، واثنين من عناصر

تتسبب فتحات التهوية في إحداث ظاهرة التدويم وتسمح عناصر الغلق المثقوبة بسحب البخار والسائل أمام  .حيز ذي ضغط منخفض
السائل المستقر عند جزء بهذه الطريقة، يتم تشتيت  .الكاشطة داخل التجويف وتصريفه خالل المنافذ والعودة إلى التصريف من الفوهة

 .م 360ْسفلي من خط األنابيب لتحقيق طبقة تغليف كاملة يتم وضعها على الجدار اإلسطواني الداخلي لخط األنابيب بزاوية 
 

 7: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002823: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54639/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 09/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6901/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           15/09/2005 60/717,543     
كوهلمان . روج ال -2 كارناهان،. ايدموند ام -1:  المخترعون] 72[
تيموثي  -5 جازدزوسكي،. بريان ايه -4 هوستاد،. فيليب دي -3 ،

وينزل  . تي
، واشنطن ستريت. داو جلوبال تكنولوجيز انك:   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات لا 48674، ميشيغان، ميدالند، 1790مبنى 
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 2/38, 10/00, 11/00, 210/00; 
C08L23/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6177377B1  (AMHERST POLYMER 
TECHNOLOGY INC) 23 January 2001 
- EP 1059311A2 (EXXONMOBIL CHEM 
PATENTS INC) 13 December 2000 
- US 2003204017A1 (DOW GLOBAL 
TECHNOLOGIES INC) 30 October 2003  

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 التحكم ببنية بوليمر وتوزيع وزنه الجزيئي  بواسطة عامل نقل ترددي متعدد المراكز] 54[
 addition polymerizable لمونمر قابل للبلمرة باإلضافة polymerizationيتعلـق هـذا االختـراع بعمليـة بلمـرة   :الملخص ] 57[

monomer  واحـد أو أكثر ويتعلق بالتركيب البوليمريpolymer composition  الناتج، وتتضمن العملية المذكورة مالمسة مونمر أو
 polymerization على حفاز بلمرةخليط من المونمرات القابلة للبلمرة باإلضافة في مفاعل أو منطقة تفاعل مع تركيب يشتمل 

catalyst  واحد على األقل وحفاز إسهاميcocatalyst  في ظروف بلمرة، وتتميز في أنه يتم إجراء جزء على األقل من البلمرة المذكورة
 نائي النسقمما ينتج تركيباً له توزيع وزن جزيئي ث multi-centered shuttling agent في وجود عامل نقل ترددي متعدد المراكز

bimodal molecular weight distribution . 
 

 4: عدد األشكال      4 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002924: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54555/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13404/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          01/05/2008 61/049,682     
 محمد عدنان لندلسي -2عبد الغني دريسه، -1:  المخترعون] 72[
-3312-رشركة الزيت العربية السعودية،  -1:  مالكو البراءة] 73[
المملكة العربية السعودية ، 31311الظهران ، بناية شمال ادمين، أ
الظهران ، 5041. ب.جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، ص -2،

 الممكلة العربية السعودية ، 31261
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H04W 40/24, 84/02, 84/18 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/156316 Al (MUKHERJEE 
BISWANATH [US] et al.) 12 August 2004 
- US 6751746 B1 (JAIN BIJENDRA N [US] et al.) 
15 June 2004  
- US 2003/233474 Al (YAMAMOTO MASAKI 
[JP]) 18 December 2003 
- US 2004/114569 Al (NADEN JAMES M[GB] et 
al.) 17 June 2004 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام وطريقة للتحكم في عملية السلكية مهايئة] 54[
أو  /لي بطريقة ونظام يوفران مكونات ذات قابلية للتهيئة الهرمية لشبكة تحكم في عملية السلكية ويتعلق االختراع الحا   :الملخص ] 57[

ينطوي االختراع على عملية ذكية وفعالة لتصميم وتشغيل وسط تشغيل  .التشغيل اآللي في حين يتم استخدام الحد األدنى من موارد النظام
في نماذج معينة، يتم تحديد متطلبات المسار طبقا لفئة االستخدام  .األدنى من موارد النظام آلي لعملية السلكية في حين يتم استخدام الحد

وبالتالي يتم تخصيص الحد األدنى من استخدام عرض النطاق، والمسارات واألجهزة، في حين تتم تلبية متطلبات وسط المحطة للخدمات 
 .م في دائرة مفتوحة، واإلنذار، وتسجيل البيانات والمراقبة عن بعدمثل التحكم التنظيمي واإلشرافي في دائرة مغلقة، والتحك

 
 15: عدد األشكال      48 :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 0002924: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54555/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13404/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          01/05/2008 61/049,682     
 محمد عدنان لندلسي -2عبد الغني دريسه، -1:  المخترعون] 72[
-3312-رشركة الزيت العربية السعودية،  -1:  مالكو البراءة] 73[
المملكة العربية السعودية ، 31311الظهران ، بناية شمال ادمين، أ
الظهران ، 5041. ب.جامعة الملك فهد للبترول و المعادن، ص -2،

 الممكلة العربية السعودية ، 31261
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H04W 40/24, 84/02, 84/18 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/156316 Al (MUKHERJEE 
BISWANATH [US] et al.) 12 August 2004 
- US 6751746 B1 (JAIN BIJENDRA N [US] et al.) 
15 June 2004  
- US 2003/233474 Al (YAMAMOTO MASAKI 
[JP]) 18 December 2003 
- US 2004/114569 Al (NADEN JAMES M[GB] et 
al.) 17 June 2004 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام وطريقة للتحكم في عملية السلكية مهايئة] 54[
أو  /لي بطريقة ونظام يوفران مكونات ذات قابلية للتهيئة الهرمية لشبكة تحكم في عملية السلكية ويتعلق االختراع الحا   :الملخص ] 57[

ينطوي االختراع على عملية ذكية وفعالة لتصميم وتشغيل وسط تشغيل  .التشغيل اآللي في حين يتم استخدام الحد األدنى من موارد النظام
في نماذج معينة، يتم تحديد متطلبات المسار طبقا لفئة االستخدام  .األدنى من موارد النظام آلي لعملية السلكية في حين يتم استخدام الحد

وبالتالي يتم تخصيص الحد األدنى من استخدام عرض النطاق، والمسارات واألجهزة، في حين تتم تلبية متطلبات وسط المحطة للخدمات 
 .م في دائرة مفتوحة، واإلنذار، وتسجيل البيانات والمراقبة عن بعدمثل التحكم التنظيمي واإلشرافي في دائرة مغلقة، والتحك

 
 15: عدد األشكال      48 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002925GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54579/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13184/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 31/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا                    2008/04/02     12/080,551        
 أمــل فــنوش العنازي:  المخترع] 72[
، أ -3296-ر شركة الزيت العربية السعودية،:  مالك البراءة] 73[

 السعودية العربيةالمملكة ، 31311 الظهران، بناية شمال ادمين
 
 
 
 العمار سليمان إبراهيم : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 34/06 

 :المراجع ] 56[
- US 5947204 A (BARTON JOHN ANDREW 
[US]) 07 September 1999  
- US 4691775 A (LUSTIG LEE M[US] et al.) 08 
September 1987  
- US 5240071 A (SHAW JR C RAYMOND [US] et 
al.) 31 August 1993  
- US 3779263 A (EDWARDS A et al.) 18 
December 1973 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 طريقة لتكسير قرص زجاجي في قاع البئر هيدروليكياً ] 54[
في أداة إكمال بئر توضع في قسم من أنابيب اإلنتاج في قاع البئر،  يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتكسير قرص زجاجي   :الملخص ] 57[

وتتضمن تقديم أداة عزل فوهة بئر، أو وسيلة وقاية لعزل شجرة صمامات فوهة البئر، وإضافة مائع مكيف الضغط إلى حلقة 
بعد  .لصمامات إلى أن يتم تكسير القرصأنابيب التغليف وضخ مائع تكسير القرص في أنابيب اإلنتاج عبر وسيلة وقاية شجرة ا/األنابيب

ن مطرقةً مائية تعمل على إزالة أي شظايا زجاجية متبقية في  التكسير، يتسنى إيقاف تشغيل المضخة بسرعة، أو إبطاؤها، وجعلها تكوِّ
 .حامل القرص

 
 4: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002826: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54344/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 10/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
- جوسي ماريا فيرير بيلتران :   المخترع] 72[
، نيدا ديل سيدافي، . ال.فالفوالس  آركو،  اس :   مالك البراءة] 73[
 إسبانيا، فالينسيا، 46134فويوس ، 8
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 11/22, 11/20 

 :المراجع ] 56[
- EP 0312505 A (GIORDANO VINCENZA) 19 
April 1989  
- US 3 778 029 A (BAKER W) 11 December 1973  
-US  2003/084942 Al (MCHUGH GEORGE J)       
 08 May 2003  
- FR 2632378 A (SFR SA ROBINETTERIE) 08 
December 1989  
- US 6216737 Bl (GEERS WILLIAM  et al.) 17 
April 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 صمام ثالثي المسالك بمخارج مستقلة نصف متعارضة] 54[
بصمام ثالثي المسالك، بمخارج مستقلة نصف متعارضة والذي يمثل هدف االختراع والذي تم تعلق االختراع الحالي    :الملخص ] 57[

التعبير عن استخدامه األساسي في عنوان االختراع، وهو من نوع تكون فيه قناة الدخول بين قناتي الخرج، والتي يتم ترتيبها بشكل 
المائع من أسفل ويكون قادراً  (2)يستقبل الصمام المركزي  .Tحرف عمودي على المحور الطولي لقناة الدخل في تصميم عام على شكل 

قناة داخلية مستقيمة  (3)ولهذا الغرض، يكون للسدادة  .على توزيعه حسبما هو مطلوب إلى جانب واحد أو كال العرضين في نفس الوقت
للمائع باستخدام كال المخرجين  (4)اة المستقيمة تكون اتجاهات الخرج فيهما متعامدة، بحيث تسمح القن L (5)وقناة على شكل حرف  (4)

التي يتم إدخال  (6)إلى إمكانية التدفق في اتجاه واحد فقط نحو قناة الخرج  Lفي نفس الوقت، حيث تؤدي القناة التي على شكل حرف 
ادراً على تنظيم التدفق في قناة التدفق من الجانب، أي بشكل مستعرض، ويكون ق (7)يستقبل الصمام العرضي  .فيها (7)الصمام العرضي 

 .(9)الخاصة به قناة داخلية مستقيمة  (8)الذي يدخل فيها، بغرض أن يكون للسدادة  (6)الخرج 
 

 8: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002826: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54344/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 10/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3764/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/08/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
- جوسي ماريا فيرير بيلتران :   المخترع] 72[
، نيدا ديل سيدافي، . ال.فالفوالس  آركو،  اس :   مالك البراءة] 73[
 إسبانيا، فالينسيا، 46134فويوس ، 8
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 11/22, 11/20 

 :المراجع ] 56[
- EP 0312505 A (GIORDANO VINCENZA) 19 
April 1989  
- US 3 778 029 A (BAKER W) 11 December 1973  
-US  2003/084942 Al (MCHUGH GEORGE J)       
 08 May 2003  
- FR 2632378 A (SFR SA ROBINETTERIE) 08 
December 1989  
- US 6216737 Bl (GEERS WILLIAM  et al.) 17 
April 2001 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 صمام ثالثي المسالك بمخارج مستقلة نصف متعارضة] 54[
بصمام ثالثي المسالك، بمخارج مستقلة نصف متعارضة والذي يمثل هدف االختراع والذي تم تعلق االختراع الحالي    :الملخص ] 57[

التعبير عن استخدامه األساسي في عنوان االختراع، وهو من نوع تكون فيه قناة الدخول بين قناتي الخرج، والتي يتم ترتيبها بشكل 
المائع من أسفل ويكون قادراً  (2)يستقبل الصمام المركزي  .Tحرف عمودي على المحور الطولي لقناة الدخل في تصميم عام على شكل 

قناة داخلية مستقيمة  (3)ولهذا الغرض، يكون للسدادة  .على توزيعه حسبما هو مطلوب إلى جانب واحد أو كال العرضين في نفس الوقت
للمائع باستخدام كال المخرجين  (4)اة المستقيمة تكون اتجاهات الخرج فيهما متعامدة، بحيث تسمح القن L (5)وقناة على شكل حرف  (4)

التي يتم إدخال  (6)إلى إمكانية التدفق في اتجاه واحد فقط نحو قناة الخرج  Lفي نفس الوقت، حيث تؤدي القناة التي على شكل حرف 
ادراً على تنظيم التدفق في قناة التدفق من الجانب، أي بشكل مستعرض، ويكون ق (7)يستقبل الصمام العرضي  .فيها (7)الصمام العرضي 

 .(9)الخاصة به قناة داخلية مستقيمة  (8)الذي يدخل فيها، بغرض أن يكون للسدادة  (6)الخرج 
 

 8: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002927: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54556/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13322/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         22/04/2008 61/047,053     
ليزا ميرياه  -2آرون كومار نارايانان، -1:  المخترعون] 72[

 أشكروفت
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز، .في. لوجيند بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا ،ذا هيج، بي جي دن هاج
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/40, 1/28; G06F 17/30 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/0091496 A1 (GURPINAR et al.) 17 
April 2008  
-WO 2008/025622 A1JSHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH  
MAATSCHAPPIJ B.V) 06 March 2008  
-WO 2007/135549 A1 ~HP SILLITION 
INNOVATION PTY LTO) 29 November 2007 

 محمد علي الجعفر :الفاحص 
 تحليل وإدارة بيانات لإلستخدام بواسطة مستخدمين متعددين لمجال حقل بترول] 54[
بترول من حقل بترول، وتنفيذ يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلدارة بيانات حقل بترول تشتمل على تجميع بيانات حقل    :الملخص ] 57[

تعليمات على ُمعالِج إلجراء تحليل مجال لبيانات حقل البترول بواسطة فريق تحليل أول لعمل تحليل أول، فريق التحليل األول يتضمن 
توفير وصول إلى مجموعة من المستخدمين تحلل جزءا من بيانات حقل البترول التي تتعلق بمهمة واحدة أو أكثر لحقل البترول، وانتقائيا 

ج التحليل األول وجزء بيانات حقل البترول لمجموعة المستخدمين استنادا إلى التحليل المستمر لحقل البترول، وتنفيذ تعليمات على الُمعالِ 
بيانات حقل  إلجراء تحليل المجال لبيانات حقل البترول بواسطة فريق تحليل ثان لعمل تحليل ثان، يقوم فريق التحليل الثاني بتحليل جزء

 البترول المتعلق بواحد أو أكثر من بيانات حقل البترول، ويقوم انتقائيا بعمل تزامن للتحليل األول والتحليل الثاني للوصول إلى نتيجة
 .متزامنة

 
 12: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002928: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54554/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14417/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         03/10/2008 61/102,716     
           ستيفن هوب، -2 نك كوتسابيلوليس، -1:  المخترعون] 72[
 روبرت نيومان -4 اندرو بيرس، -3
بي  2586، 61دينوتيج  جيفيرزلوجنيد بي في، :  مالك البراءة] 73[

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

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

 :المراجع ] 56[
- Setari at al. Advances in Coupled Geomechanical 
and Reservoir Modeling With Applications  to 
Reservoir Compaction. SPE Journal, Volume 6, 
Number 3, September 2001 
- US 4893504 A (O'MEARA JR) 16 January 1990 
- US 6490527 B1 (UTT) 03 December 2002 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 المحاكاة الكلية المتقارنة لتدفق المائع والخواص الجيولوجية الميكانيكية في عمليات المحاكاة في حقل زيت البترول] 54[
ل الذي له تكوين تحت األرض وخزان تحت األرض يتعلق االختراع الحالي بنظام كمبيوتر لعمل نموذج لحقل زيت البترو   :الملخص ] 57[

يشتمل النظام على مخزن لتخزين نموذج جيولوجي كيميائي لتمثيل جزء على األقل من التكوين تحت األرض والخزان، ويشتمل  .فيه
ا بالمعالج المشتمل على نموذج جيولوجي ميكانيكي على معادلة إجهاد ومعادلة تدفق المائع، ومعالج وذاكرة لتخزين األوامر عند تنفيذه

وظائف لتجميع معادلة اإلجهاد ومعادلة تدفق المائع في معادلة المصفوفة، ويتم بشكل متزامن عمل نماذج حقل زيت البترول من خالل حل 
 .معادلة اإلجهاد ومعادلة تدفق المائع

 
 12: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002928: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54554/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14417/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         03/10/2008 61/102,716     
           ستيفن هوب، -2 نك كوتسابيلوليس، -1:  المخترعون] 72[
 روبرت نيومان -4 اندرو بيرس، -3
بي  2586، 61دينوتيج  جيفيرزلوجنيد بي في، :  مالك البراءة] 73[

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

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

 :المراجع ] 56[
- Setari at al. Advances in Coupled Geomechanical 
and Reservoir Modeling With Applications  to 
Reservoir Compaction. SPE Journal, Volume 6, 
Number 3, September 2001 
- US 4893504 A (O'MEARA JR) 16 January 1990 
- US 6490527 B1 (UTT) 03 December 2002 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 المحاكاة الكلية المتقارنة لتدفق المائع والخواص الجيولوجية الميكانيكية في عمليات المحاكاة في حقل زيت البترول] 54[
ل الذي له تكوين تحت األرض وخزان تحت األرض يتعلق االختراع الحالي بنظام كمبيوتر لعمل نموذج لحقل زيت البترو   :الملخص ] 57[

يشتمل النظام على مخزن لتخزين نموذج جيولوجي كيميائي لتمثيل جزء على األقل من التكوين تحت األرض والخزان، ويشتمل  .فيه
ا بالمعالج المشتمل على نموذج جيولوجي ميكانيكي على معادلة إجهاد ومعادلة تدفق المائع، ومعالج وذاكرة لتخزين األوامر عند تنفيذه

وظائف لتجميع معادلة اإلجهاد ومعادلة تدفق المائع في معادلة المصفوفة، ويتم بشكل متزامن عمل نماذج حقل زيت البترول من خالل حل 
 .معادلة اإلجهاد ومعادلة تدفق المائع

 
 12: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002929: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54332/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 27/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9829/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           29/12/2006 11/617,776     
 -3 رحيل،. محمد إم -2 اللوندي ، بول، -1:  المخترعون] 72[

االبن  . ليهين ، جيمس جيه
ويست آدم ستريت . يو اس جي انتيريورز انك:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال ،شيكاغو، 3676-60661للينويس ، 550
ميركية األ
 العمار يم ابراهسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04C 3/04; B21D 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6436552 B1(WALKER et al.)20 August 2002 
- US 6131362 A (BUECKER) 17 October 2000 
- US 3511012 A (BRADY) 12 May 1970 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 شبكة من شريحة واحدةل Tعصب على شكل حرف ] 54[
لشبكة وبطريقة لصنعه تشتمل على شريحة معدنية من لوح مستطيل  )تائي (Tيتعلق االختراع بعصب على شكل حرف    :الملخص ] 57[

ين الشفة واالنتفاخ، مطوية على نفسها للتشكيل المتكامل لشفة جداريه مزدوجة سفلية، وانتفاخ تقوية علوي مفرغ، وعصب يمتد ألعلى ب
وتقع الشفة بشكل عام في مستوى أفقي، ولها أحرف متوازية متقابلة متباعدة فيما بينها تمتد طولياً، وتكون عمودية على العصب، ويقع 

شيتين العصب في مستوى رأسي بشكل عام، والشريحة لها منطقتين حرفيتين هامشيتين تمتدان طولياً، وتكون المنطقتين الحرفيتين الهام
المذكورتين مركبتين رأسياً بشكل عام ومثبتين على األقل عند مواضع متباعدة بفاصل طولياً على المنطقة المركزية للشريحة التي تشكل 

جزءاً من الصعب وتشكيل منطقة طبقة عصب مزدوج، وتكون المناطق الحرفية الهامشية للشريحة متباعدة بفاصل رأسياً عن بعضها 
 .ن الجزء من المنطقة المركزية للشريحة والذي يشكل جزءاً من الصعب عبارة عن طبقة واحدة حصريةالبعض بحيث يكو

 
 2: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002930GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54592/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8249/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا               2006/05/03         06/03937            
        جين ميشيل دريفوس :  المخترع] 72[
، شارع لويس جوفيت 30كاربون سافوي،  : مالك البراءة] 73[

 فرنسا، فينيسيوا 69200
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/08; C01B 31/00 

 :المراجع ] 56[
- CN 1151450 A (HUANGHE ALUMINIUM IND 
CO LTD) 11 June 1997 
- US 4442165 A (GENERAL ELECTRIC CO) 10 
April 1984 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 خلية الكتروليتية للحصول على الومنيوم] 54[
 :للحصول على ألومنيوم، تشتمل على (1) يتعلق االختراع الحالى بخلية إلكتروليتية    :الملخص ] 57[
 ، (2)هيكل وعاء   -
  ، (2)يتم وضعها وترتيبها بصورة جزئية على األقل فى هيكل الوعاء  (6)مجموعة قوالب كاثود واحدة على األقل  -
 فى الجزء العلوى لخلية إلكتروليتية،، يتم تعليقه فوق الخلية وغمسه (11)أنود واحد على األقل  -
وهيكل  (6)بصورة جزئية على األقل، ويتم وضعه فيما بين مجموعة الكاثود  (2)يقوم بتغطية السطح الداخلىِّ لهيكل الوعاء  (3)عازل  - 

 ،(2)الوعاء 
واء الحمام اإللكتروليتى بالتالمس مع مجموعة يتم إعدادها إلستقبال وإحت (10)هيكل الوعاء والعناصر التى يحتويها تقوم بتحديد بوتقة  - 

 ، (6)الكاثود 
تتكون بصفة أساسية من الكربون وذات  (14) بصورة جزئية على األقل من قوالب   (3)تتميز هذه الخلية بأنه يتم فيها تصنيع العازل 

 .كلڤن/ م/ وات) 1(حرارية أقل من ) موصلية(درجة توصيل 
 

 3: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002930GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54592/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8249/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا               2006/05/03         06/03937            
        جين ميشيل دريفوس :  المخترع] 72[
، شارع لويس جوفيت 30كاربون سافوي،  : مالك البراءة] 73[

 فرنسا، فينيسيوا 69200
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/08; C01B 31/00 

 :المراجع ] 56[
- CN 1151450 A (HUANGHE ALUMINIUM IND 
CO LTD) 11 June 1997 
- US 4442165 A (GENERAL ELECTRIC CO) 10 
April 1984 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 خلية الكتروليتية للحصول على الومنيوم] 54[
 :للحصول على ألومنيوم، تشتمل على (1) يتعلق االختراع الحالى بخلية إلكتروليتية    :الملخص ] 57[
 ، (2)هيكل وعاء   -
  ، (2)يتم وضعها وترتيبها بصورة جزئية على األقل فى هيكل الوعاء  (6)مجموعة قوالب كاثود واحدة على األقل  -
 فى الجزء العلوى لخلية إلكتروليتية،، يتم تعليقه فوق الخلية وغمسه (11)أنود واحد على األقل  -
وهيكل  (6)بصورة جزئية على األقل، ويتم وضعه فيما بين مجموعة الكاثود  (2)يقوم بتغطية السطح الداخلىِّ لهيكل الوعاء  (3)عازل  - 

 ،(2)الوعاء 
واء الحمام اإللكتروليتى بالتالمس مع مجموعة يتم إعدادها إلستقبال وإحت (10)هيكل الوعاء والعناصر التى يحتويها تقوم بتحديد بوتقة  - 

 ، (6)الكاثود 
تتكون بصفة أساسية من الكربون وذات  (14) بصورة جزئية على األقل من قوالب   (3)تتميز هذه الخلية بأنه يتم فيها تصنيع العازل 

 .كلڤن/ م/ وات) 1(حرارية أقل من ) موصلية(درجة توصيل 
 

 3: عدد األشكال      6 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002931: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54620/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9067/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا         13/09/2006 11/531,443     
 مك كارتي . مايكل دبليو:  المخترع] 72[
-كيه -فيشر كونترولز  انترناشيونال ال ال سي :  مالك البراءة] 73[

ستريت لويس ميسوري ، ويست فلوريسنات افينيو 8100، انيكس
 الواليات المتحدة األمريكية، 63136

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[ 

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 25/00 

 :المراجع ] 56[
- EP 0 085 251 A (VAAL REEFS EXPL 
&MINING [ZA]) 10 August 1983 

 
 
 
 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 بطانة مخرج قابلة لالستبدال لصمام تحكم] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتجميعة بطانة مهيأة لتبطين جسم صمام خاص بصمام تحكم تشتمل على جلبة ُكمية، وبطانة،    :الملخص ] 57[

وتتم تهيئة السطح الخارجي حتى يتم  .يحدد السطح الداخلي الثقب .تحتوي الجلبة الُكمية على سطح داخلي وسطح خارجي .وأداة احتجاز
وتكون أداة االحتجاز متشابكة  .ويتم وضع البطانة بشكل منزلق داخل ثقب الجلبة الُكمية .ام التحكموضعه بحيث يكون معشقًا بمخرج صم

 .بالبطانة لتثبيتها داخل الجلبة الُكمية بشكل يتيح إزالتها
 

 5: عدد األشكال      40 :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[
 CG 0002932: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54334/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9117/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          21/09/2006 11/534,010     
- بول اندرو داي :   المخترع] 72[
 -فيشر كونترولز  انترناشيونال ال ال سي :   مالك البراءة] 73[

ميسوري ، ستريت لويس،ويست فلوريسانت افينيو 8100، انيكس
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 63136

 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :نيف الدولي التص] 51[
Int. Cl.7: F16K 1/226 

 :المراجع ] 56[
- EP 0292346 A(AMRI [FR]) 23 November 1988 
- WO 2005/114012 A (FISHER CONTROLS INT 
[US]; OLBERDING JASON GENE [US]; BOYD 
DOUGLAS J [U) 01 December 2005 
- FR 2300944 A (FISHER CONTROLS CO [US]) 
10 September 1976 
- US 4231546 A (EGGLESTON PHILIP Wet al.) 
04 November 1980  
- EP 0054473 A (GACHOT SA [FR]) 23 June 1982 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مانع تسرب معدني ذو وليجة مرنة] 54[
ر للتدفق يمتد بين المدخل والمخرج، يتعلق االختراع الحالي بصمام دوار يشتمل على جسم صمام له مدخل، ومخرج، ومم :الملخص ] 57[

كما يشتمل الصمام كذلك على حلقة حاجزة  .وعنصر تحكم دوار موضوع في داخل جسم الصمام كي يقوم انتقائيا بفتح وغلق ممر التدفق
الصمام يمكن تركيبها على جسم الصمام، حيث تحتجز في موضع مناسب حلقة حاملة لمانع التسرب بها شفة تركيب حلقية بين جسم 

كما تشتمل الحلقة الحاملة لمانع التسرب أيضاً على خرطوشة حاملة لمانع التسرب وجزء مرن يقرن الخرطوشة الحاملة  .والحلقة الحاجزة
 .لمانع التسرب بشفة التركيب لتوفير مانع تسرب مطور وزيادة سهولة التجميع

 
 8: عدد األشكال      42 :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[
 CG 0002932: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54334/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9117/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          21/09/2006 11/534,010     
- بول اندرو داي :   المخترع] 72[
 -فيشر كونترولز  انترناشيونال ال ال سي :   مالك البراءة] 73[

ميسوري ، ستريت لويس،ويست فلوريسانت افينيو 8100، انيكس
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 63136

 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :نيف الدولي التص] 51[
Int. Cl.7: F16K 1/226 

 :المراجع ] 56[
- EP 0292346 A(AMRI [FR]) 23 November 1988 
- WO 2005/114012 A (FISHER CONTROLS INT 
[US]; OLBERDING JASON GENE [US]; BOYD 
DOUGLAS J [U) 01 December 2005 
- FR 2300944 A (FISHER CONTROLS CO [US]) 
10 September 1976 
- US 4231546 A (EGGLESTON PHILIP Wet al.) 
04 November 1980  
- EP 0054473 A (GACHOT SA [FR]) 23 June 1982 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مانع تسرب معدني ذو وليجة مرنة] 54[
ر للتدفق يمتد بين المدخل والمخرج، يتعلق االختراع الحالي بصمام دوار يشتمل على جسم صمام له مدخل، ومخرج، ومم :الملخص ] 57[

كما يشتمل الصمام كذلك على حلقة حاجزة  .وعنصر تحكم دوار موضوع في داخل جسم الصمام كي يقوم انتقائيا بفتح وغلق ممر التدفق
الصمام يمكن تركيبها على جسم الصمام، حيث تحتجز في موضع مناسب حلقة حاملة لمانع التسرب بها شفة تركيب حلقية بين جسم 

كما تشتمل الحلقة الحاملة لمانع التسرب أيضاً على خرطوشة حاملة لمانع التسرب وجزء مرن يقرن الخرطوشة الحاملة  .والحلقة الحاجزة
 .لمانع التسرب بشفة التركيب لتوفير مانع تسرب مطور وزيادة سهولة التجميع

 
 8: عدد األشكال      42 :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[
 CG 0002933: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54318/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10631/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا            20/04/2007 913121     
كويجانو . إريك إم:   المخترع] 72[
فيشر كونترولز انترناشيونال ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ميسوري ، ستريت لويس،ويست فلوريسانت افينيو 8100، انيكس
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 63136

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :لدولي التصنيف ا] 51[
Int. Cl.7: G05D 16/06; F16K 1/36, 1/44, 25/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3754570 A (HUGHES G) 28 August 1973 
- US 4176677 A(HUGHES GEORGE C[US])  04 
December 1979 
- US 4067355 A (ST CLAIR THEODORE A) 10 
January 1978 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 مقعد ثانوي لمنظِّم غاز] 54[
مانع تسريب ثانوي أثناء وضع مهيئ لتوفير  قرص صمام ومنفذ صمام بجهاز لتنظيم مائع يتضمنيتعلق االختراع الحالي   :الملخص ] 57[

ن مبيتمباشرةً مع اإليقاف المعاق، حيث يتعشق قرص الصمام  انوي وتقليل لمانع التسريب الثللحصول على أقصى تكامل منفذ الصمام  مكوِّ
، حيث يشتمل منفذ الصمام على مبيت وخرطوشة يتم وضعها بصورة الصمامات الحالية وجعلها سلسلةً على نحو مميز حجم منافذ

على . أثناء عملية إيقاف التشغيل بصورة عاديةقرص الصمام مباشرةً مع مقعد أولي محمول بالخرطوشة انسيابية في المبيت، ويتعشق 
مقعد الثانوي المحمول مباشرةً مع الإلى المبيت كي يتعشق قرص الصمام  د إعاقة عملية اإليقاف، يتم دفع الخرطوشةعن، الرغم من ذلك

. بعد الخرطوشةيتم وضعه بمبيت 
 

 5: 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

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002934: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54316/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10638/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا       20/04/2007 60/913,130     
هاوكينز . جيمس سي:   المخترع] 72[
فيشر كونترولز انترناشيونال ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ميسوري ، ستريت لويس،ويست فلوريسانت افينيو 8100، انيكس
ميركية األمتحدة الواليات ال ،63136

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :دولي التصنيف ال] 51[
Int. Cl.7: G05D 16/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4754778 A (DUFFY JOHN W[US] et al.) 05 
JUly 1988 
- US 4195656 A (BAILEY JAMES E [CA] et al.) 
01 April 1980 
- US 3705599 A (SHEWARD' MARVIN L) 12 
December 1972 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 فتحة تهوية لُمنظِّم خدمة] 54[
ويتم تثبيت مكون  .يتعلق االختراع الحالي بوسيلة تنظيم تدفق مائع وتشتمل على مشغل له مكون مبيت علوي وسفلي   :الملخص ] 57[

تهوية ويتم تشكيل مكون المبيت العلوي بفتحة  .السطح العلوي والسفلي معا عند شفاه متقابلة عن طريق مجموعة من وسائل التثبيت
ويتم تكوين مكون المبيت  .لتحتوي على صمام تنفيس الضغط، والذي يطرد المائع المستنفد إلى الجو الخارجي تحت ظروف ضغط زائد

العلوي بحيث ال يتطلب جزء قاعدي أو زعانف تمتد بين فتحة التهوية والشفة، والتي توفر على نحو مميز شفة متواصلة غير معاقة تماما 
 .أو صيانة وسيلة التنظيم /حلقة الستقبال ومعالجة وسائل التثبيت أثناء تجميع وتكون على شكل 

 
 4: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 CG 0002934: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54316/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10638/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا       20/04/2007 60/913,130     
هاوكينز . جيمس سي:   المخترع] 72[
فيشر كونترولز انترناشيونال ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ميسوري ، ستريت لويس،ويست فلوريسانت افينيو 8100، انيكس
ميركية األمتحدة الواليات ال ،63136

 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :دولي التصنيف ال] 51[
Int. Cl.7: G05D 16/06 

 :المراجع ] 56[
- US 4754778 A (DUFFY JOHN W[US] et al.) 05 
JUly 1988 
- US 4195656 A (BAILEY JAMES E [CA] et al.) 
01 April 1980 
- US 3705599 A (SHEWARD' MARVIN L) 12 
December 1972 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 فتحة تهوية لُمنظِّم خدمة] 54[
ويتم تثبيت مكون  .يتعلق االختراع الحالي بوسيلة تنظيم تدفق مائع وتشتمل على مشغل له مكون مبيت علوي وسفلي   :الملخص ] 57[

تهوية ويتم تشكيل مكون المبيت العلوي بفتحة  .السطح العلوي والسفلي معا عند شفاه متقابلة عن طريق مجموعة من وسائل التثبيت
ويتم تكوين مكون المبيت  .لتحتوي على صمام تنفيس الضغط، والذي يطرد المائع المستنفد إلى الجو الخارجي تحت ظروف ضغط زائد

العلوي بحيث ال يتطلب جزء قاعدي أو زعانف تمتد بين فتحة التهوية والشفة، والتي توفر على نحو مميز شفة متواصلة غير معاقة تماما 
 .أو صيانة وسيلة التنظيم /حلقة الستقبال ومعالجة وسائل التثبيت أثناء تجميع وتكون على شكل 

 
 4: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 CG 0002935: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54315/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10645/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           23/04/2007 60/913,463     
. بول آر -2 هاوكينس،. جيمس سي -1:  المخترعون] 72[

سيث كرانز  -4 فوست،. جريجوري إل -3 اندرسون،
 -انترناشيونال ال ال سي،  فيشر كونترولز:   مالك البراءة] 73[

ميسوري ، ستريت لويس،ويست فلوريسانت افينيو 8100، انيكس
دة األمريكية الواليات المتح، 63136

 
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G05D 16/06 

: المراجع ] 56[
- US 5392807 A (CAUDLE NORMAN E [US] et 
al.) 28 February 1995 
- US 3982559 A (OCHS PAUL) 28 September 
1976 
- GB 1447255 A (OCHS P) 25 August 1976 
- US 4 285 495 A (KING OTTIS W) 25 August 
1981 
- US 4122726 A (TOLNAI JULIUS L) 31 October 
1978 
- US 2979895 A (HAASE ELMER A et al.) 18 
April 1961 
- US 3762685 A (CURRAN J) 02 October 1973 
- US 2648322 A (CARTER CHARLES C) 11 
August 1953 

 محمد الباكر فهد: الفاحص 
 منصة بها منظم مكون من وحدات نمطية] 54[
 .في أحد األمثلة يتم شرح دليل للساق يستخدم مع منظم المائع .يتعلق االختراع الحالي بجهاز لتهيئة منظمات الموائع   :الملخص ] 57[

جي به مجموعة من موانع التسرُّب المحيطية يشتمل منظم الساق على جسم به فتحة لكي يستقبل بطريقة انزالقية ساق الصمام وسطح خار
 .التي تقرن الجسم، بطريقة يمكن فكها، في ثقب لغالف منظم وتحاذي الجسم مع غالف المنظم أو مع صمام

 
 28: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002936: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54322/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12730/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا        25/01/2008 8014714     
 ترايجف هوسفيج:   المخترع] 72[
-إن، 25هيريكستادفين تيفونيكس آيه أس، :   مالك البراءة] 73[

 نرويج، برين، 4340
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K3/24, 3/26, 47/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/070020 A (TWISTER B V [NL]; 
BETTING MARCO [NL]) 06 July 2006 
- WO 2006/089948 A (TWISTER B V [NL]; 
BETTING MARCO [NL]; BROUWER JACOB 
MICHIEL [NL]; VAN) 31 August 2006 
- WO 02/084154 A (ACCENTUS PLC [GB]; 
BOWE MICHAEL JOSEPH [GB]; STAIRMAND 
JOHN WILLIAM [G) 24 October 2002 
 - DE 9320686 U1 (BOPP &REUTHER 
ARMATUREN  [DE]) 24 November 1994 
- US 5012841 A (KUEFFER MAX [US]) 7 May 
1991 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 صمام تحكم في تدفق مائع] 54[
لها فتحة دخول   (2)يشتمل على حجرة دخول أسطوانية  (1) يتعلق االختراع الحالي بتوفير صمام تحكم في تدفق مائع    :الملخص ] 57[

، تفتح حجرة الدخول المذكورة المحتوية (5)بها فتحة لمنفذ خروج المائع  (4)وحجرة خروج أسطوانية مخصّرة متحدة المحور  (3)للمائع 
في حجرة الخروج المذكورة ويشتمل الهيكل القفصي المذكور في الجدار األسطواني الخاص  (6)على هيكل قفصي أسطواني متحد المحور 

لمائع المذكورة في حجرة الخروج المذكورة، يشتمل على األقل للسماح بتمرير المائع من فتحة دخول ا (7)به على فتحة صمام واحدة 
قابلة للحركة محوريًا بالنسبة للهيكل القفصي المذكور  (10)صمام التحكم المذكور بشكل إضافي على سدادة أسطوانية متحدة المحور 

رة أو الهيكل القفصي بالنسبة قابل للعمل لتحريك السدادة المذكو13)، 12، 11، 9 (إلغالق وفتح فتحة الصمام المذكورة ومشغل صمام
لبعضهما البعض بحيث يمكن إغالق أو فتح فتحة الصمام المذكورة، حيث يتم وضع فتحة الصمام المذكورة لتزويد المائع الخارج من الهيكل 

 .رالخاص بالهيكل القفصي المذكو  (31)القفصي المذكور من حجرة الدخول المذكورة بمكون سرعة مماس للمحور األسطواني 
 

 8: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002936: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54322/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12730/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا        25/01/2008 8014714     
 ترايجف هوسفيج:   المخترع] 72[
-إن، 25هيريكستادفين تيفونيكس آيه أس، :   مالك البراءة] 73[

 نرويج، برين، 4340
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K3/24, 3/26, 47/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/070020 A (TWISTER B V [NL]; 
BETTING MARCO [NL]) 06 July 2006 
- WO 2006/089948 A (TWISTER B V [NL]; 
BETTING MARCO [NL]; BROUWER JACOB 
MICHIEL [NL]; VAN) 31 August 2006 
- WO 02/084154 A (ACCENTUS PLC [GB]; 
BOWE MICHAEL JOSEPH [GB]; STAIRMAND 
JOHN WILLIAM [G) 24 October 2002 
 - DE 9320686 U1 (BOPP &REUTHER 
ARMATUREN  [DE]) 24 November 1994 
- US 5012841 A (KUEFFER MAX [US]) 7 May 
1991 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 صمام تحكم في تدفق مائع] 54[
لها فتحة دخول   (2)يشتمل على حجرة دخول أسطوانية  (1) يتعلق االختراع الحالي بتوفير صمام تحكم في تدفق مائع    :الملخص ] 57[

، تفتح حجرة الدخول المذكورة المحتوية (5)بها فتحة لمنفذ خروج المائع  (4)وحجرة خروج أسطوانية مخصّرة متحدة المحور  (3)للمائع 
في حجرة الخروج المذكورة ويشتمل الهيكل القفصي المذكور في الجدار األسطواني الخاص  (6)على هيكل قفصي أسطواني متحد المحور 

لمائع المذكورة في حجرة الخروج المذكورة، يشتمل على األقل للسماح بتمرير المائع من فتحة دخول ا (7)به على فتحة صمام واحدة 
قابلة للحركة محوريًا بالنسبة للهيكل القفصي المذكور  (10)صمام التحكم المذكور بشكل إضافي على سدادة أسطوانية متحدة المحور 

رة أو الهيكل القفصي بالنسبة قابل للعمل لتحريك السدادة المذكو13)، 12، 11، 9 (إلغالق وفتح فتحة الصمام المذكورة ومشغل صمام
لبعضهما البعض بحيث يمكن إغالق أو فتح فتحة الصمام المذكورة، حيث يتم وضع فتحة الصمام المذكورة لتزويد المائع الخارج من الهيكل 

 .رالخاص بالهيكل القفصي المذكو  (31)القفصي المذكور من حجرة الدخول المذكورة بمكون سرعة مماس للمحور األسطواني 
 

 8: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002937: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54308/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13507/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         20/50/2008 123608     
 جــاسون ديرك جابلونسـكي:   المخترع] 72[
 -فيشر كونترولز انترناشيونال ال ال سي :   مالك البراءة] 73[

ميسوري ، ستريت لويس،ويست فلوريسانت افينيو 8100، انيكس
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،63136

 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G05D 16/16; F16K 1/52, 31/126 

 :المراجع ] 56[
- WO 99/23544 A1 (FLUID CONTROLS UK LTD 
[GB]; MAY JOHN HENRY [GB]) 14 May 1999 
- WO 2005/073821 A1 (FISHER CONTROLS INT 
[US]; LAW STEPHANIE MARIE [US]) 11 
August 2005 
- US 3706320 A (KALSI MANMOHAN S) 19 
December 1972  
- US 4061160 A (KASHMER JAMES C et al.) 06 
December 1977 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 جهاز  لتنظيم  تدفق  مائع] 54[
ي أو ذاتي الضبط يشتمل الجهاز على مثال لصمام منظم ومثال لصمام مكبر آل .يتعلق االختراع بجهاز لتنظيم تدفق مائع   :الملخص ] 57[

لإلبقاء على تدفق المائع أثناء ظروف الطلب البعدية المنخفضة على تدفق المائع، ولإلبقاء على دقة التشغيل، واستقرار الصمام المنظم 
 .أثناء ظروف الطلب البعدية المرتفعة على تدفق المائع

 
 2: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002938GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54581/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13551/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2008/05/23    61/055751           
ستيفن جورج  -2كليد توماس إيزينبيس، -1: المخترعون] 72[

 سيبيرجير
 205فيشر كونترولز انترناشيونال ال ال سي، :  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال ،50158آيوا ، مارشل تاون، ساوث سينتر ستريت
 ميركيةاأل
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01R 19/155, 19/165, 19/20 

 :المراجع ] 56[
- US 2002-0067172 A1 (ALKER K) 06 June 2002  
-US 5834973 A (KLATSER P. et al.) 10 November 
1998  
- US 5401394 A (MARKHAM K C) 28 March 
1995 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 دائرة كشف فولتية متعددة بعازل بصري] 54[
يتعلق االختراع الحالي بدائرة كشف فولتية متعددة بعازل بصري يمكنها التعامل مع مدى واسع من قيم فولتية لدخل تيار    :الملخص ] 57[

فولت تيار متردد وتشتمل على دخل فولتية، و عازل بصري، ومقوم، ومقسم فولتية،  240 فولت تيار مستمر حتى  9 مستمر من حوالى 
يكون مقسم الفولتية مقترن تشغيليا بالترانزيستورين األول والثاني  .وترانزيستورين أول وثان، ومحول تيار مستمر إلى تيار مستمر

ويكون محول التيار المستمر إلى تيار مستمر مقترنا على نحو  .الترانزيستورين األول والثاني ويمكنه تقسيم دخل الفولتية بالتساوي عبر
يؤدي استخدام محول  .تشغيلي بالترانزيستورين، ومقسم الفولتية، ويمكن من خالل العازل البصري المحافظة على تيار خرج من المقوم

 .ترانزيستورين إلى توفير فائدة تقليل القدرة المشتتة في سائر الدائرة بالكاملالتيار المستمر إلى تيار مستمر، ومقسم الفولتية، وال
 

 6: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002938GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54581/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13551/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2008/05/23    61/055751           
ستيفن جورج  -2كليد توماس إيزينبيس، -1: المخترعون] 72[

 سيبيرجير
 205فيشر كونترولز انترناشيونال ال ال سي، :  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال ،50158آيوا ، مارشل تاون، ساوث سينتر ستريت
 ميركيةاأل
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01R 19/155, 19/165, 19/20 

 :المراجع ] 56[
- US 2002-0067172 A1 (ALKER K) 06 June 2002  
-US 5834973 A (KLATSER P. et al.) 10 November 
1998  
- US 5401394 A (MARKHAM K C) 28 March 
1995 

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 دائرة كشف فولتية متعددة بعازل بصري] 54[
يتعلق االختراع الحالي بدائرة كشف فولتية متعددة بعازل بصري يمكنها التعامل مع مدى واسع من قيم فولتية لدخل تيار    :الملخص ] 57[

فولت تيار متردد وتشتمل على دخل فولتية، و عازل بصري، ومقوم، ومقسم فولتية،  240 فولت تيار مستمر حتى  9 مستمر من حوالى 
يكون مقسم الفولتية مقترن تشغيليا بالترانزيستورين األول والثاني  .وترانزيستورين أول وثان، ومحول تيار مستمر إلى تيار مستمر

ويكون محول التيار المستمر إلى تيار مستمر مقترنا على نحو  .الترانزيستورين األول والثاني ويمكنه تقسيم دخل الفولتية بالتساوي عبر
يؤدي استخدام محول  .تشغيلي بالترانزيستورين، ومقسم الفولتية، ويمكن من خالل العازل البصري المحافظة على تيار خرج من المقوم

 .ترانزيستورين إلى توفير فائدة تقليل القدرة المشتتة في سائر الدائرة بالكاملالتيار المستمر إلى تيار مستمر، ومقسم الفولتية، وال
 

 6: عدد األشكال      24 :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[
 0002939GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54585/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13581/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                       2008/08/14      904164         
 أستراليا                     2008/05/27     902860            

   ،جي ليو-وين -2 ،كيفن إدوارد بورغيس -1:  المخترعون] 72[
 جاري بروس جليفز -4 لويس موسكوسو الفاجنا، -3
، ن ستريتمارد 1وير مينيرلز أستراليا ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

 ، أستراليا2064نيو ساوث ويلز ، أرتارمون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 29/24, 29/22 

 :المراجع ] 56[
- US 5368443 A (TURKIA et al.) 29 November 
1994 
 - US 3953150A (ONAL) 27 April 1976  
- GB 1277416 A (MAKEARN 
HOLDINGSLIMITED) 14 June 1972  
- FR 2676783 A1 (ZANUSSI  
ELETTRODOMESTICI SPA) 27 November 1992 
- US 0443281 S (SODERGARD)5 June 2001  
- US 3228344 A (COOPER) 11 January 1966  
- Derwent Abstract Accession No. 1997-455044, 
Class Q56, IP 9209984 A (NIPPON SERVO KK) 
12 August 1997  
- US 5002461 A (YOUNG et al.) 26.March 1991 
- US 1959703 A(BIRMANN) 22 May 1934  
- US 6508626 B1(SAKURAI et al.) 21 January 
2003 
-  US 2753808A (KLUGE) 10 July 1956 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 دفاعة مضخة مالط] 54[
يتعلق االختراع الحالي بدفاعة مضخة مالط تتضمن غطاًء أمامياً وآخر خلفياً، ولكل منهما وجه رئيسي داخلي به حافة    :الملخص ] 57[

تمتد بين الوجهين الرئيسيين الداخليين للغطائين، حيث توضع أرياش الضخ محيطية خارجية ومحور مركزي، ومجموعة أرياش ضخ 
تتضمن كل ريشة ضخ حافةً أمامية في منطقة المحور المركزي وحافةً خلفية في منطقة الحافتين المحيطيتين  .متباعدةً عن بعضها البعض

سار بريشة توجيه تصريف توضع داخل مسار مناظر ويرتبط بكل م .الخارجيتين للغطائين عبر مسار يتوسط أرياش الضخ المجاورة
 .وبالقرب من إحدى أرياش الضخ وتبرز من الوجه الرئيسي الداخلي ألحد الغطائين على األقل

 
 23: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002940GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54584/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13624/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2008/06/08   12/134,447        
كيمبال رالــف  -2 ثـيودور بـول جــيلهارت، -1:  المخترعون] 72[

 بارون
 8000فيشر كونترولز انترناشيونال ال ال سي،  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، 63105ميسوري ، ستريت لويس، ماريالند افينيو
 االمريكية

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 1/42 

 :المراجع ] 56[
- DE 2152289 A1 (WALLISELLEN AG 
ARMATUREN) 27 April 1972  
- EP 0116530 A (FISHER CONTROLS INT [US]) 
22 August 1984  
- US 4118008 A (MYERS EDWARD B) 03 
October 1978  

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 جهاز احتجاز جزء مكمل لصمام] 54[
يحتوي مثال لجهاز احتجاز  .يتعلق االختراع الحالي بوصف جهاز احتجاز جزء مكمل لصمام لالستخدام مع الصمامات :الملخص ] 57[

قاعدة صمام داخل جسم صمام يحتوي القميص على سطح خارجي به لوالب خارجية أولى الجزء المكمل للصمام على قميص الحتجاز 
تتعشق أداة احتجاز حلقية بالقميص وتحتوي على لوالب خارجية ثانية للتعشيق مع فتحة  .للتعشيق مع فتحة ملولبة أولى لجسم الصمام

نية في حركة القميص وأداة االحتجاز الحلقية في اتجاهين متضادين عند تتسبب الفتحتان الملولبتان األولى والثا .ملولبة ثانية بجسم الصمام
 .دوران القميص وأداة االحتجاز الحلقية في نفس االتجاه

 
 2: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002940GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54584/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13624/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2008/06/08   12/134,447        
كيمبال رالــف  -2 ثـيودور بـول جــيلهارت، -1:  المخترعون] 72[

 بارون
 8000فيشر كونترولز انترناشيونال ال ال سي،  : مالك البراءة] 73[

الواليات المتحدة ، 63105ميسوري ، ستريت لويس، ماريالند افينيو
 االمريكية

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16K 1/42 

 :المراجع ] 56[
- DE 2152289 A1 (WALLISELLEN AG 
ARMATUREN) 27 April 1972  
- EP 0116530 A (FISHER CONTROLS INT [US]) 
22 August 1984  
- US 4118008 A (MYERS EDWARD B) 03 
October 1978  

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 جهاز احتجاز جزء مكمل لصمام] 54[
يحتوي مثال لجهاز احتجاز  .يتعلق االختراع الحالي بوصف جهاز احتجاز جزء مكمل لصمام لالستخدام مع الصمامات :الملخص ] 57[

قاعدة صمام داخل جسم صمام يحتوي القميص على سطح خارجي به لوالب خارجية أولى الجزء المكمل للصمام على قميص الحتجاز 
تتعشق أداة احتجاز حلقية بالقميص وتحتوي على لوالب خارجية ثانية للتعشيق مع فتحة  .للتعشيق مع فتحة ملولبة أولى لجسم الصمام

نية في حركة القميص وأداة االحتجاز الحلقية في اتجاهين متضادين عند تتسبب الفتحتان الملولبتان األولى والثا .ملولبة ثانية بجسم الصمام
 .دوران القميص وأداة االحتجاز الحلقية في نفس االتجاه

 
 2: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002941GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54593/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13691/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أستراليا                         2008/06/13      903030        
مايكل كريستوفر  -2 كيفن ادوارد بورجيس، -1:  المخترعون] 72[

 فورمان
، ن ستريتمارد 1وير مينيرلز أستراليا ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

 ، أستراليا2064نيو ساوث ويلز ، أرتارمون
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 29/60, 29/42, 7/04, 29/62; F04B 
53/22, 39/12 

 :المراجع ] 56[
- US 1891267 A (MILKOWSKI) 20 December 
1932     
- US 1404717 A (HUMPHREY) 24 January 1922   
 - US 4099890 A (MURAKAMI et al.) 11 January 
1978    
- US 4521151 A (FRATER et al.) 04 June 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مثبت مخفف االحتكاك لمجموعة عمود االرتكاز] 54[
للعمل للمرة االولى يتم تشحيمها بمانع احتكاك ذو استخدام مانع احتكاك في مجموعة ارتكاز المضخة والتي عند تهيئيتها  :الملخص ] 57[

لزوجة عالية نسبيا و عند تهيئتها للعمل في المرة الثانية يتم تشحيمه بمانع احتكاك اقل لزوجة ، وتتكون مجموعة االرتكاز من هيكل 
التجويف مناطق لفصل داعمات االرتكاز االرتكاز الذي يكون له تجويف يمتد من خالله الستقبال عمود ارتكاز المضخة،ويتواجد داخل هذا 

وترتبط كل منطقة باحد مثبتات مانع االحتكاك ، وهذه المثبتات التي تستخدم لدعم  .والتي تمتد خالل التجويف وضمن غرفة  المضخة
عندما تكون مجموعة التجويف المالصق لمنطقة دعم االرتكاز والتي ترتبط بها لتشكل حاجزا ما بين منطقة دعم االرتكاز وغرفة المضخة 

 .ويتم ازالة المثبت عندما تكون المجموعة في ثاني تهيئة للعمل.ارتكاز المضخة في اول تهيئة للعمل
 

 59: 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

 براءة اختراع ]12[
 0002942GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54594/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13692/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أستراليا                 2008/06/13   2008903030          
 مايكل كريستوفر فورمان:  المخترع] 72[
، ماردن ستريت 1وير مينيرلز أستراليا ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

، أستراليا2064نيو ساوث ويلز ، أرتارمون  
 
 
 إبراهيم العمارسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 29/60, 29/42, 7/04, 29/62; F04B 
53/22, 39/12 

 :المراجع ] 56[
- US 1891207 A (MILKOWSKI) 20 December 
1932  
- US 1404717 A (HUMPHREY) 24 January 1922  
- US 4099890 A ( MURAKAMI et.al.) 11 January 
1978  
- US 4521151 A (FRATER et al.) 04 June 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 تحسينات تتعلق بمجوعات اقفال المضخات] 54[
هيكل لمجموعة االقفال للمضخة ، ويتكون الهيكل من الجسم الرئيسي وله قسم حديدي مع جوانب داخلية وخارجية،  :الملخص ] 57[

مابين الجوانب الداخلية والخارجية، ويبرز من الجانب الداخلي للجسم الرئيسي مقبض ، وها المقبض وتجويف يمتد عبر الجسم الرئيسي 
وكذلك فان هنالك .له حافة خارجية ووجه ارتكاز منحني الى الداخل باتجاه الجزء الداخلي ويمتد من الحافة الخارجية باتجاه التجويف

 .افصاحا عن اداة رفع الستخدامها مع هذا الهيكل
 

 59: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 0002942GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54594/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13692/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 أستراليا                 2008/06/13   2008903030          
 مايكل كريستوفر فورمان:  المخترع] 72[
، ماردن ستريت 1وير مينيرلز أستراليا ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

، أستراليا2064نيو ساوث ويلز ، أرتارمون  
 
 
 إبراهيم العمارسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 29/60, 29/42, 7/04, 29/62; F04B 
53/22, 39/12 

 :المراجع ] 56[
- US 1891207 A (MILKOWSKI) 20 December 
1932  
- US 1404717 A (HUMPHREY) 24 January 1922  
- US 4099890 A ( MURAKAMI et.al.) 11 January 
1978  
- US 4521151 A (FRATER et al.) 04 June 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 تحسينات تتعلق بمجوعات اقفال المضخات] 54[
هيكل لمجموعة االقفال للمضخة ، ويتكون الهيكل من الجسم الرئيسي وله قسم حديدي مع جوانب داخلية وخارجية،  :الملخص ] 57[

مابين الجوانب الداخلية والخارجية، ويبرز من الجانب الداخلي للجسم الرئيسي مقبض ، وها المقبض وتجويف يمتد عبر الجسم الرئيسي 
وكذلك فان هنالك .له حافة خارجية ووجه ارتكاز منحني الى الداخل باتجاه الجزء الداخلي ويمتد من الحافة الخارجية باتجاه التجويف

 .افصاحا عن اداة رفع الستخدامها مع هذا الهيكل
 

 59: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 0002943GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54595/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13694/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                    2008/06/13       903030            
مايكل كريستوفر  -2 جاري بروس جالفز، -1:  المخترعون] 72[

 فورمان
، ماردن ستريت 1وير مينيرلز أستراليا ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

أستراليا ،2064نيو ساوث ويلز ، أرتارمون  
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 29/60, 29/42, 7/04, 29/62; F04B 
53/22, 39/12 

 :المراجع ] 56[
- US 1891257 A (MILKOWSKI) 20 December 
1932  
- US 1404717 A (HUMPHREY) 24 January 1922  
-US 4099890 A ( MURAKAMI et al.) 11 January 
1978   
- US 4521151 A (FRATER et al.) 04 June 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 بطانة مسمار ربط] 54[
مسمار مسمار ربط لالستخدام في هيكل المضخة، ويشمل هيكل المضخة غالفا خارجيا وبطانة مضخة داخلية، ويكون    :الملخص ] 57[

الربط مناسبا ليضع البطانة والغالف بحيث يكونان قريبين من بعضهما البعض، ويشتمل مسمار الربط على مقبض وراس في احد جوانب 
ويشمل الرأس سطحا مسننا مهيأ للتنسيق مع المسامير التابعة للبطانة، ويكون قسم تحديد المواقع في النهاية البعيدة من الرأس  .المقبض

والهدف من هذا الترتيب هو أن يؤدي دوران مسمار الربط إلى متابعة  .موقع مقابل لموضع الغالف الخارجي عند تركيبه المهيأ في
 .المسامير التابعة مع السطح المسنن ليؤدي ذلك إلى حركة بين الغالف الخارجي وبطانة المضخة الداخلية

 
 59: عدد األشكال      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

 براءة اختراع ]12[
 0002944GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54630/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14648/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2008/11/07        2008-287122      
   هيروتومو موكاي، -2 توموكو تسوجي، -1:  المخترعون] 72[
 ماساهارو توميوكا -3
، نبشيمو، 182يوني تشارم كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

اليابان ،كين-إهيم، شي -شيكو كوتشو، تشو-كينسي  
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61F 13/49011, 13/496 

 :المراجع ] 56[
- JP 2002-13001 A (UNI-CHARM CORP) 18 
January 2002  
- JP 3-205053 A (HONSHU PAPER CO LTD) 06 
September 1991  
- JP 10-506439 A (KIMBERLY-CLARK 
WORLDWIDE INC) 23 June 1998  

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 رداء مرن ماص لسوائل الجسم] 54[
لتزويد الرقاقة الخارجية القابلة لالنكماش بأعضاء قابلة  ،من نوع السروال محسنرداء بيتعلق االختراع الحالي   :الملخص ] 57[

، اتجاه Yله اتجاه طولي  10ويتعلق برداء ماص لسوائل الجسم . لالنكماش بصورة مرنة بدون صعوبة ويكون للرداء أشبه بالثوب الداخلي
مناظرة إلحدى منطقتي الخصر  13، جانب مواجه لبشرة الشخص، أي الجانب البعيد عن بشرة الشخص، منطقة خصر أولى Xعرضي 

ع 14، 13مناظرة لألخرى  14، منطقة خصر ثانية 14، 13األمامية والخلفية  ممتدة بين منطقتي الخصر األولى والثانية  15، منطقة تفرُّ
ع  36ولب ماص للسوائل  14، 13 نطقتا الخصر ، حيث تتضمن م14، 13إلى منطقتي الخصر األولى والثانية  15ممتد بعرض منطقة التفرُّ

يتم تزويدها  14، 13لمنطقتي الخصر األولى والثانية  13منطقة الخصر األولى : هيكل رداء مرن، يتسم بأن  14، 13األولى والثانية 
يتم عملها على حدة من رقاقة تحيط بمنطقة الخصر األولى ) رقاقات(يشتمل على رقاقة  28أ بشريط خصر مرن 18بامتداد طرفها البعيد 

مواءمة لالنكماش والتمديد في  32ومجموعة رقاقات مرنة شبه جديلية  30يشتمل على رقاقة غير مرنة  28ريط الخصر المرن ، ش13
ن بثني جزء من الرقاقة غير 30  بالسطح الداخلي للُكم  28، وتتصل األعضاء القابلة لالنكماش بصورة مرنة Xاالتجاه العرضي  أ المتكوِّ

على الجانب البعيد  13بمنطقة الخصر األولى  Xبتأثير الشد في االتجاه العرضي  28تصل شريط الخصر المرن ، وي30المرنة إلى الخلف 
 .عن بشرة الشخص

 
 6: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002944GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54630/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14648/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2008/11/07        2008-287122      
   هيروتومو موكاي، -2 توموكو تسوجي، -1:  المخترعون] 72[
 ماساهارو توميوكا -3
، نبشيمو، 182يوني تشارم كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

اليابان ،كين-إهيم، شي -شيكو كوتشو، تشو-كينسي  
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61F 13/49011, 13/496 

 :المراجع ] 56[
- JP 2002-13001 A (UNI-CHARM CORP) 18 
January 2002  
- JP 3-205053 A (HONSHU PAPER CO LTD) 06 
September 1991  
- JP 10-506439 A (KIMBERLY-CLARK 
WORLDWIDE INC) 23 June 1998  

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 رداء مرن ماص لسوائل الجسم] 54[
لتزويد الرقاقة الخارجية القابلة لالنكماش بأعضاء قابلة  ،من نوع السروال محسنرداء بيتعلق االختراع الحالي   :الملخص ] 57[

، اتجاه Yله اتجاه طولي  10ويتعلق برداء ماص لسوائل الجسم . لالنكماش بصورة مرنة بدون صعوبة ويكون للرداء أشبه بالثوب الداخلي
مناظرة إلحدى منطقتي الخصر  13، جانب مواجه لبشرة الشخص، أي الجانب البعيد عن بشرة الشخص، منطقة خصر أولى Xعرضي 

ع 14، 13مناظرة لألخرى  14، منطقة خصر ثانية 14، 13األمامية والخلفية  ممتدة بين منطقتي الخصر األولى والثانية  15، منطقة تفرُّ
ع  36ولب ماص للسوائل  14، 13 نطقتا الخصر ، حيث تتضمن م14، 13إلى منطقتي الخصر األولى والثانية  15ممتد بعرض منطقة التفرُّ

يتم تزويدها  14، 13لمنطقتي الخصر األولى والثانية  13منطقة الخصر األولى : هيكل رداء مرن، يتسم بأن  14، 13األولى والثانية 
يتم عملها على حدة من رقاقة تحيط بمنطقة الخصر األولى ) رقاقات(يشتمل على رقاقة  28أ بشريط خصر مرن 18بامتداد طرفها البعيد 

مواءمة لالنكماش والتمديد في  32ومجموعة رقاقات مرنة شبه جديلية  30يشتمل على رقاقة غير مرنة  28ريط الخصر المرن ، ش13
ن بثني جزء من الرقاقة غير 30  بالسطح الداخلي للُكم  28، وتتصل األعضاء القابلة لالنكماش بصورة مرنة Xاالتجاه العرضي  أ المتكوِّ

على الجانب البعيد  13بمنطقة الخصر األولى  Xبتأثير الشد في االتجاه العرضي  28تصل شريط الخصر المرن ، وي30المرنة إلى الخلف 
 .عن بشرة الشخص
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 براءة اختراع ]12[
 0002945GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54602/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14702/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا             2008/11/12       12/269,193           
 واني. امار اس:  المخترع] 72[
اكسون موبيل ريسيرتش اند انجنيرنج :  مالك البراءة] 73[

-08801نيوجيرسي ، انانديل، ايست 22روت  1545،  كومباني
 الواليات المتحدة األمريكية ،0900

 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28D 7/16; F28F 9/13, 9/22 

 :المراجع ] 56[
- US 4 475 588 A (TSOU JOHN L [US]) 09 
October 1984  
- WO 84/02180 A (CATERPILLAR TRACTOR 
CO [US]) 07 June 1984  
- US 4 643 249 A (GRAWEY CHARLES E [US]) 
17 February 1987 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 حاجز قابل لالزاحة خاص بمبادل حراري وطريقة لتقليص االهتزازات الخاصة بالحاجز] 54[
واحد على االقل يعمل على تدعيم االنابيب  يتعلق االختراع الحالي بجهاز حزمي انبوبي يتميز بوجود حاجز قابل لالزاحه   :الملخص ] 57[

ويتضمن الحاجز القابل الزاحة المذكور اثناني على االقل من االجزاء القابلة لالزاحة  .في الجهاز الحزمي ويقلص من اهتزاز االنابيب 
 .اللذان يمكن نقلهما الى موضع تركيب بحيث يمكن اجراء انحراف االنابيب الموجودة في حزمة االنابيب

 
 15: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002946GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54513/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15743: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا                 2009/04/27   102009002666.5  
           ،بيتر هــول -2 ،ويليبالد دافــينجر -1:  المخترعون] 72[
 جــوهان واجـنر -3
 ، بالتز-سيديل-هانز ووكر شيمي ايه جي،:  مالك البراءة] 73[

 ألمانيا، 81737ميونخ 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 67/055, 69/15 

 :المراجع ] 56[
- DE 10 2006 038689 A1 (CELANESE CHEM 
EUROPE GMBH [DE]) 21 February 2008  
- WO 2005/100296 A1 (WACKER CHEMIE 
GMBH [DE]; DAFINGER WILLIBALD [DE]; 
HOLL PETER [DE]; KAI) 27 October 2005  
- EP 1 642 882 A2 (BP CHEM INT lTD [GB]) 05 
April 2006 

 نوف النصبان: الفاحص 
 ينيلفعملية لتحضير مونومر أسيتات ] 54[
ينيل في عملية غير متجانسة محفزة مستمرة في الطور الغازي فيتعلق االختراع بعملية لتحضير مونومر أسيتات    :الملخص ] 57[

 بواسطة تفاعل اإليثيلين مع حمض أسيتيك وأكسجين في مفاعل، و
ينيل، وحمض أسيتيك، وماء، وثاني أكسيد كربون، وكذلك ?فصل تيار غاز منتج يشتمل بشكل أساسي على إيثيلين ومونومر أسيتات ) أ(

 غازات خاملة؛
 وإيثيلين إلى المفاعل، بواسطة CO2ر تيار غاز تدوير يحتوي على إعادة تدوي) ب(
 ضغط تيار غاز التدوير في ضاغط غاز تدوير قبل إعادة تدويره إلى المفاعل، و )ج(
 ، وCO2فصل تيار فرعي من غاز التدوير على جانب الشفط أو جانب الضغط لضاغط غاز التدوير والتغذية به إلى وحدة غسيل ) د(
 ، يتم غسله في وحدة غسيل بالماء؛ وتتميز بأنCO2قبل غسيل ) ه(
، يتم اإلمداد به إلى غاز التدوير عن طريق ضاغط نفاث، مع إيثيلين كوسط محرك، على جانب ضغط CO2التيار الفرعي بعد غسيل  )و(

 أو/، وCO2ضاغط غاز التدوير وبعد سحب التيار الفرعي إلى وحدة غسيل 
 .من وحدة الغسيل بالماء تتم التغذية به مباشرة إلى عمود نزع الماء االبتدائيالمنتج السفلي  )ز(
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 براءة اختراع ]12[
 0002946GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54513/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 29/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15743: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا                 2009/04/27   102009002666.5  
           ،بيتر هــول -2 ،ويليبالد دافــينجر -1:  المخترعون] 72[
 جــوهان واجـنر -3
 ، بالتز-سيديل-هانز ووكر شيمي ايه جي،:  مالك البراءة] 73[

 ألمانيا، 81737ميونخ 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 67/055, 69/15 

 :المراجع ] 56[
- DE 10 2006 038689 A1 (CELANESE CHEM 
EUROPE GMBH [DE]) 21 February 2008  
- WO 2005/100296 A1 (WACKER CHEMIE 
GMBH [DE]; DAFINGER WILLIBALD [DE]; 
HOLL PETER [DE]; KAI) 27 October 2005  
- EP 1 642 882 A2 (BP CHEM INT lTD [GB]) 05 
April 2006 

 نوف النصبان: الفاحص 
 ينيلفعملية لتحضير مونومر أسيتات ] 54[
ينيل في عملية غير متجانسة محفزة مستمرة في الطور الغازي فيتعلق االختراع بعملية لتحضير مونومر أسيتات    :الملخص ] 57[

 بواسطة تفاعل اإليثيلين مع حمض أسيتيك وأكسجين في مفاعل، و
ينيل، وحمض أسيتيك، وماء، وثاني أكسيد كربون، وكذلك ?فصل تيار غاز منتج يشتمل بشكل أساسي على إيثيلين ومونومر أسيتات ) أ(

 غازات خاملة؛
 وإيثيلين إلى المفاعل، بواسطة CO2ر تيار غاز تدوير يحتوي على إعادة تدوي) ب(
 ضغط تيار غاز التدوير في ضاغط غاز تدوير قبل إعادة تدويره إلى المفاعل، و )ج(
 ، وCO2فصل تيار فرعي من غاز التدوير على جانب الشفط أو جانب الضغط لضاغط غاز التدوير والتغذية به إلى وحدة غسيل ) د(
 ، يتم غسله في وحدة غسيل بالماء؛ وتتميز بأنCO2قبل غسيل ) ه(
، يتم اإلمداد به إلى غاز التدوير عن طريق ضاغط نفاث، مع إيثيلين كوسط محرك، على جانب ضغط CO2التيار الفرعي بعد غسيل  )و(

 أو/، وCO2ضاغط غاز التدوير وبعد سحب التيار الفرعي إلى وحدة غسيل 
 .من وحدة الغسيل بالماء تتم التغذية به مباشرة إلى عمود نزع الماء االبتدائيالمنتج السفلي  )ز(
 

 1: عدد األشكال      4 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002947: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54568/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 29/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10895/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          25/05/2007 60/940,099     
 -3 طارق حبشي، -2 نيكيتا سيليزنف، -1:  المخترعون] 72[

أوستين بويد 
باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

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

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

 :المراجع ] 56[
  
- US 3967190 A (ZONGE KENNETH L) 29 June 
1976  
- D.D. Snyder, ·R.H. Merkel and J.T. Williams: 
Complex Formation Resistivity ~ The Forgotten 
Half Of The Resistivity Log Spwla 18TH Annual 
Logging Symposium, JUNE 5-8, 1977, 1977, 
XP009105025  
- F.D. Borner, J.R. Schopper and A. Weller: 
Evaluation of transport and storage ·properties in 
the soil and groundwater zone from induced 
polarization measurements Geophysical 
Prospecting, vol. 44, 1996, pages 583-601, 
XP002493719 
- US 2007/061080 A1 (ZHDANOV MICHAEL S 
[US]) 15 March 2007 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 استخدامات قياسات كهرومغناطيسية واسعة النطاق لتحديد خواص تكوين خزان] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد خواص تكوين خزان، بحيث تتكون الطريقة من استثارة تكوين الخزان باستخدام    :الملخص ] 57[

كهرومغناطيسية يتم توليدها بواسطة مجال اإلثارة الكهرومغناطيسي في تكوين الخزان، مجال إثارة كهرومغناطيسي، وقياس إشارة 
واستخالص مقاومية طيفية معقدة من اإلشارة الكهرومغناطيسية المقاسة في صورة دالة في التردد، ومواءمة المقاومية الطيفية المعقدة 

 .لمواءمة مع نموذج االستقطاب المستحثمع نموذج استقطاب مستَحث، واستنتاج خواص تكوين الخزان من ا
 

 22: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002948: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54571/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 29/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10261/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          16/01/2008 12/015,496     
دوج ماك  -3 دانيل فيشتر، -2 مايكل باك ، -1:  المخترعون] 72[

ديف ميسون  -6 روجر جاالنت ، -5 بيتر تيلر، -4 دونالد ،
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز، .في. لوجيند بي:   مالك البراءة] 73[

هولندا ، ذا هيج، بي جي دن هاج
 
 
 العمار راهيم ابسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/00, E21B 44/00 

 :المراجع ] 56[
- US 7079952 B2 (JACOB THOMAS et a1.) 18 
July 2006  
-US 6775578 B2 (BENOIT COlJET et al.) 10 
August 2004  
-US 6980929 B2 (PETER S. ARORNSAM et al.) 
27 December 2005 
- US 6236894 B1 (RICHARD F. STOISITS et al.) 
22 May 2001 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة إلجراء عمليات متكاملة بحقل نفط] 54[
أعمال حقل تتضمن الطريقة إنشاء تحليل  .يتعلق االختراع بإجراء عمليات بحقل نفط به تكوين جوفي يحتوي على خزان   :الملخص ] 57[

ل النفط استنادا إلى مدخالت األعمال، وإنشاء تحليل عمليات حقل النفط استنادا إلى مدخالت العمليات، وبشكل انتقائي تكامل تحليل األعما
مع تحليل العمليات باستخدام مخرجات العمليات كجزء على األقل من مدخالت األعمال وباستخدام مخرجات األعمال كجزء على األقل من 

يحتوي تحليل األعمال على مخرجات أعمال لتحديد خصائص تأثير األعمال لمشروعات  .مدخالت العمليات لتكوين تحليل متكامل لحقل النفط
يحتوي  .يحتوي تحليل العمليات على مخرجات عمليات لتحديد خصائص تأثير العمليات لمشروعات منفذة في حقل النفط .منفَّذة بحقل النفط

 .امل لحقل النفط على مخرجات متكاملة من حقل النفط لتحديد خصائص األعمال وتأثير العمليات لمشروعات منفَّذة بحقل النفطالتحليل المتك
 .يمكن أن تتضمن الطريقة أيضاً تطوير خطة حقل نفط استنادا إلى التحليل المتكامل لحقل النفط وتنفيذ خطة حقل النفط
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002948: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54571/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 29/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10261/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          16/01/2008 12/015,496     
دوج ماك  -3 دانيل فيشتر، -2 مايكل باك ، -1:  المخترعون] 72[

ديف ميسون  -6 روجر جاالنت ، -5 بيتر تيلر، -4 دونالد ،
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز، .في. لوجيند بي:   مالك البراءة] 73[

هولندا ، ذا هيج، بي جي دن هاج
 
 
 العمار راهيم ابسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/00, E21B 44/00 

 :المراجع ] 56[
- US 7079952 B2 (JACOB THOMAS et a1.) 18 
July 2006  
-US 6775578 B2 (BENOIT COlJET et al.) 10 
August 2004  
-US 6980929 B2 (PETER S. ARORNSAM et al.) 
27 December 2005 
- US 6236894 B1 (RICHARD F. STOISITS et al.) 
22 May 2001 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة إلجراء عمليات متكاملة بحقل نفط] 54[
أعمال حقل تتضمن الطريقة إنشاء تحليل  .يتعلق االختراع بإجراء عمليات بحقل نفط به تكوين جوفي يحتوي على خزان   :الملخص ] 57[

ل النفط استنادا إلى مدخالت األعمال، وإنشاء تحليل عمليات حقل النفط استنادا إلى مدخالت العمليات، وبشكل انتقائي تكامل تحليل األعما
مع تحليل العمليات باستخدام مخرجات العمليات كجزء على األقل من مدخالت األعمال وباستخدام مخرجات األعمال كجزء على األقل من 

يحتوي تحليل األعمال على مخرجات أعمال لتحديد خصائص تأثير األعمال لمشروعات  .مدخالت العمليات لتكوين تحليل متكامل لحقل النفط
يحتوي  .يحتوي تحليل العمليات على مخرجات عمليات لتحديد خصائص تأثير العمليات لمشروعات منفذة في حقل النفط .منفَّذة بحقل النفط

 .امل لحقل النفط على مخرجات متكاملة من حقل النفط لتحديد خصائص األعمال وتأثير العمليات لمشروعات منفَّذة بحقل النفطالتحليل المتك
 .يمكن أن تتضمن الطريقة أيضاً تطوير خطة حقل نفط استنادا إلى التحليل المتكامل لحقل النفط وتنفيذ خطة حقل النفط
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 براءة اختراع ]12[
 0002949GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54528/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2007/9121/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2006/09/20           60/846,065      
 أمريكا                     2006/12/14           60/869,967

 ديفينباتش . ستيفن بي -2 ،لوبين لو -1:  المخترعون] 72[
، ستريتفلوريدا  451، البيمارل كوربوريشن:  مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 1765-70801، لويزيانا، باتون روج
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00, 4/659 

  :المراجع ] 56[
- WO 01/90112 A (BASELL POLYOLEFINE 
GMBH [DE]; SCHOTTEK JOERG [DE]) 29 
November 2001  
- Database Caplus [Online) Chemical Abstracts 
Service, Columbus, Ohio,Us; Fujita, Masayuki et 
al.: "Catalysts for polymerization of .alpha.-
olefins and manufacture of .alpha.-olefin 
polymers" 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 منشطات محفز، وعملية لتصنيعها، واستخدامها في المحفزات وبلمرة األوليفينات] 54[
مادة  :وتشتق التركيبات على األقل من .يتعلق االختراع بتقديم تركيبات مفيدة في تنشيط المحفزات لبلمرة األوليفينات   :الملخص ] 57[

لها مجموعتين هيدروكسيل مرتبطتين بهيدروجين على األقل، ومركب ألومنيوم عضوي، وقاعدة لويس، وحمض برونستد، حيث حاملة 
 تشكل قاعدة لويس وحمض برونستد حمض برونستد أيوني واحد على األقل

 
 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002950: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54642/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15877: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 إيطاليا         28/05/2009 000032/2009   
    بيرجاميني اليسيو، -2 بورتولي ماريو، -1:  المخترعون] 72[
تشارتوني  -5 ااجوستيني فرانسسكو، -4 اجوستيني برونو، -3

 بوهيلرتيلو -6 دانييل،
، فيا فيتور بيساني، .أيه.بي.أيه بي بي  إس:   مالك البراءة] 73[

ميالنو، ايطاليا16،  20124-1  
 
 
 
 
 التميمي ومشاركوه : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01H 9/52; H02B 1/56 

 :المراجع ] 56[
- US 3769551 A (CORMAN J et al.) 30 October 
1973 
- CA 999906 Al (WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORP) 16 November 1976 
- DE 101 09 722 Al (MOELLER GMBH [DE]) 05 
September 2002 
- WO 2006/092380 Al (SIEMENS AG [DE]; 
KURTH 1-13 RALF-PETER [DE]; RUETHNICK 
CLEMENS [DE]) 8 September 2006 
- DE 197 17 235 Al (DEUTSCH ZENTR LUFT &  
RAUMFAHRT [DE]) 30 July 1998 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 أداة تبريد لكسار دائرة وكسار دائرة يشمل مثل هذه األداة] 54[
له جدار أمامي ، جدار خلفى، جدار علوى ، جدار  (مجمع )يتعلق األختراع بأداة تبريد  لكّسار دائرة التي تشمل صندوق    :الملخص ] 57[

ن  نهايات طرفية جنباً إلى جنب التي تبرز خارج  سفلى ، جانبان ، و سلسلة أولى من نهايات طرفية جنباً إلى جنب و سلسلة ثانية م
تشمل أداة التبريد على األقل جسم واحد أول مصنوع من مادة موصلة حرارياً  .لتوصيل كّسار الدائرة بدائرة كهربائية  (المجمع)الصندوق 

لطرفية إلمتصاص الحرارة المتولدة في والتى لها جزء مركزى مناسب ألن يوضع مستعرضاً على طوال ومواجه السلسلة األولى للنهايات ا
السلسلة األولى للنهايات الطرفية، وجزء نهاية أول وجزء نهاية ثاني الذي يبرز من الجزء المركزي ومتشكل إلستالم الحرارة  الممتصة 

 .بالجزء المركزي ونشرها خارج أداة التبريد نفسها
 

 4: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002950: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54642/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 28/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15877: رقم الطلب ] 21[
 17/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 إيطاليا         28/05/2009 000032/2009   
    بيرجاميني اليسيو، -2 بورتولي ماريو، -1:  المخترعون] 72[
تشارتوني  -5 ااجوستيني فرانسسكو، -4 اجوستيني برونو، -3

 بوهيلرتيلو -6 دانييل،
، فيا فيتور بيساني، .أيه.بي.أيه بي بي  إس:   مالك البراءة] 73[

ميالنو، ايطاليا16،  20124-1  
 
 
 
 
 التميمي ومشاركوه : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H01H 9/52; H02B 1/56 

 :المراجع ] 56[
- US 3769551 A (CORMAN J et al.) 30 October 
1973 
- CA 999906 Al (WESTINGHOUSE ELECTRIC 
CORP) 16 November 1976 
- DE 101 09 722 Al (MOELLER GMBH [DE]) 05 
September 2002 
- WO 2006/092380 Al (SIEMENS AG [DE]; 
KURTH 1-13 RALF-PETER [DE]; RUETHNICK 
CLEMENS [DE]) 8 September 2006 
- DE 197 17 235 Al (DEUTSCH ZENTR LUFT &  
RAUMFAHRT [DE]) 30 July 1998 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 أداة تبريد لكسار دائرة وكسار دائرة يشمل مثل هذه األداة] 54[
له جدار أمامي ، جدار خلفى، جدار علوى ، جدار  (مجمع )يتعلق األختراع بأداة تبريد  لكّسار دائرة التي تشمل صندوق    :الملخص ] 57[

ن  نهايات طرفية جنباً إلى جنب التي تبرز خارج  سفلى ، جانبان ، و سلسلة أولى من نهايات طرفية جنباً إلى جنب و سلسلة ثانية م
تشمل أداة التبريد على األقل جسم واحد أول مصنوع من مادة موصلة حرارياً  .لتوصيل كّسار الدائرة بدائرة كهربائية  (المجمع)الصندوق 

لطرفية إلمتصاص الحرارة المتولدة في والتى لها جزء مركزى مناسب ألن يوضع مستعرضاً على طوال ومواجه السلسلة األولى للنهايات ا
السلسلة األولى للنهايات الطرفية، وجزء نهاية أول وجزء نهاية ثاني الذي يبرز من الجزء المركزي ومتشكل إلستالم الحرارة  الممتصة 

 .بالجزء المركزي ونشرها خارج أداة التبريد نفسها
 

 4: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002951GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54662/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8429/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                    2006/05/31      60/809,757       
 أمريكا                        2007/05/10        11/747,141 

 ،ادياليدا كاربو -2 ،سيماجليو. سكوت دي -1:  المخترعون] 72[
 تشارلز بايرز  -4 ،جاري هاكر -3
ويست أدامز  550، .يو اس جي انتيريورز انك:  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 3676-60661شيكاغو ، إلينوي، ستريت
 ميركيةاأل
 العمار إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C04B 16/02, 26/02; D21H 23/00; E04B 
1/86 

 :المراجع  ]56[
- US 200410209071 A1 (CARBO et al.) 21 October 
2004  
- US 200410175407 A1 (MCDANIEL) 09 
September 2004  
- US 6114464 A (RECK et al.) 05 September 2000  
-US 200610035097 A1 (BATDORF) 16 February 
2006 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 للصوتبالطه عازله ] 54[
المعالجة السطحية تشتمل على مادة  .يتعلق االختراع الحالي ببالطة عازلة للصوت تشتمل على معالجة قلبية وسطحية :الملخص ] 57[

يوفر االختراع الحالي أيضاً عملية  .رابطة من الالتكس خالية من الفورمالدهيد، وتحتوي المادة الرابطة على مبيد حيوي واحد على األقل
 .الطة عازلة للصوتتصنيع ب

 
 1: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002952: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54673/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5592/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

فرنسا          22/12/2004 0413706     
 مانويل دي فرانسيسكو، -2 ستيفاني بودين، -1:  المخترعون] 72[
جان بول بيندال   -3
رو دو برنس البير، ) شارع( 33سولفاي، :   مالك البراءة] 73[

 ، بروكسيل، بلجيكا1050
 
 
 
 
 
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 6/20, 6/24, 114/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0992520 A(ASAHl KASEl KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA; ASAHl KASEl 
KABUSHlKl KAlSHA) 12 April 2000  
- WO 93/13843 A (QUANTUM CHEMICAL 
CORPORATION) 22 July 1993 
- US 4 492 040 A (JENSEN et al.) 08 January 1985  
- US 4 466 202 A (MERTEN et al.) 21 August 1984  
- US 6 242 562 B1 (KOBAYASHI TAKASHI ET 
AL) 5 June 2001 
- WO 98/52978 A (THE DOW CHEMICAL 
COMPANY) 26 November 1998 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 طريقة لتجفيف بوليمر رطب] 54[
ة تجفيف تجري في مجفف يتضمن على االقل عنصر تسخين واحد يجري فيه طريقة لتجفيف بوليمر رطب تتضمن خطو   :الملخص ] 57[

 .مائع ناقل للحرارة ويكون المائع الناقل للحرارة هو بخار ماء ذي ضغط منخفض
 

 1: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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227نشرة براءات االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002952: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54673/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5592/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 21/12/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

فرنسا          22/12/2004 0413706     
 مانويل دي فرانسيسكو، -2 ستيفاني بودين، -1:  المخترعون] 72[
جان بول بيندال   -3
رو دو برنس البير، ) شارع( 33سولفاي، :   مالك البراءة] 73[

 ، بروكسيل، بلجيكا1050
 
 
 
 
 
 سليمان ابراهيم العمار: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 6/20, 6/24, 114/06 

 :المراجع ] 56[
- EP 0992520 A(ASAHl KASEl KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA; ASAHl KASEl 
KABUSHlKl KAlSHA) 12 April 2000  
- WO 93/13843 A (QUANTUM CHEMICAL 
CORPORATION) 22 July 1993 
- US 4 492 040 A (JENSEN et al.) 08 January 1985  
- US 4 466 202 A (MERTEN et al.) 21 August 1984  
- US 6 242 562 B1 (KOBAYASHI TAKASHI ET 
AL) 5 June 2001 
- WO 98/52978 A (THE DOW CHEMICAL 
COMPANY) 26 November 1998 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 طريقة لتجفيف بوليمر رطب] 54[
ة تجفيف تجري في مجفف يتضمن على االقل عنصر تسخين واحد يجري فيه طريقة لتجفيف بوليمر رطب تتضمن خطو   :الملخص ] 57[

 .مائع ناقل للحرارة ويكون المائع الناقل للحرارة هو بخار ماء ذي ضغط منخفض
 

 1: عدد األشكال      10 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 0002953GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54514/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15854: رقم الطلب ] 21[
 12/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي             2009/05/14      09251311.8        
بوجــدان  -2 ،جــاريث جيرالد ارميتاج -1:  المخترعون] 72[

 جــون جلين صـنلي -4 ،دافــيد جون الو -3 ،كوستين جـاجيا
بيري سنرود، تسي يرك، بي بي كيميكالز ليمتد  : مالك البراءة] 73[
المملكة المتحدةبي بي، 7 16تي دبليو  ،ميدلسيكس يمز،ث -اون-  
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 51/12, 67/37; B01J 29/18 

 :المراجع ] 56[
- EP 1 985 362 A (BP CHEM INT LTD [GB]) 29 
October 2008  
- WO 2007/128955 A (BP CHEM INT LTD [GB]; 
KAISER HARRY [DE]; LAW DAVID JOHN 
[GB]; SCHUNK S) 15 November 2007  
- EP 2 085 375 A (BP CHEM INT LTD [GB]) 05 
August 2009  
- US 5 118 482 A (NARAYANA MYSORE [US] et 
al.) 02 June 1992 

 نوف النصبان: الفاحص 
 إلدخال مجموعة كربونيل عملية] 54[
أو أسيتات الميثيل من خالل إدخال مجموعة كربونيل على الميثانول /يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج حمض أسيتيك و :الملخص ] 57[
 .أو إيثر داي ميثيل باستخدام أول أكسيد الكربون في وجود محفز موردينيت منزوع السيليكون/أو أسيتات الميثيل و/و
 

      15 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002954GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54627/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14766/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2008/12/03    12/327,656           
 علي عـطية محمد مـوسى : المخترع] 72[
، 3296-ار شركة الزيت العربية السعودية،:  مالك البراءة] 73[

السعودية المملكة العربية ، الظهران،31311، مبنى اإلدارة  
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B08B 9/055; F16L 55/38, 55/46 

 :المراجع ] 56[
- WO 2009/017419 A1 (TCO AS [NO] ; 
BRANDSDAL  VIGGO [NO] ) 05 February 2009  
- CA 2 416 396 A1 (BOASE CHRIS [CA] ; 
MOORE  GERRY [CA]; MAGNUSSON JAMIE 
[CA] ; MOORE DARREN) 16 July 2004  
- US 5 208 936 A (CAMPBELL DOUGLAS C 
[CA] ) 11 May 1993  
- US 6 122 791 A (BAUGH BENTON F [US] et 
al.)26 September 2000 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 كاشطة خط أنابيب ذات تجويف تدفق داخلي] 54[
تتحرك داخل خط أنابيب تشتمل على مبيت اسطواني به موانع تسرب حلقية مركبة على محيط  يتعلق االختراع بكاشطة :الملخص ] 57[

يمر تجويف تدفق داخلي خالل المبيت، وله بوابة  .المبيت وتمتد في اتجاه الخارج لتتعشق بحيث تمنع التسرب بين خط األنابيب والمبيت
يتم توصيل  .تمنع وسيلة قفل متصلة بالبوابة، فتح البوابة .دفق خالل التجويفموجودة داخل تجويف التدفق الداخلي، يعترض في البداية الت

تستقبل وسيلة االستشعار إشارة تنشيط وسيلة الفتح، وبذلك تزيل وسيلة القفل،  .وسيلة استشعار قادرة على استقبال إشارة بوسيلة فتح
 .مما يسمح بفتح البوابة ومرور التدفق خالل التجويف

 
 6: عدد األشكال      20 :حماية ال عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 0002954GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54627/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14766/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2008/12/03    12/327,656           
 علي عـطية محمد مـوسى : المخترع] 72[
، 3296-ار شركة الزيت العربية السعودية،:  مالك البراءة] 73[

السعودية المملكة العربية ، الظهران،31311، مبنى اإلدارة  
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B08B 9/055; F16L 55/38, 55/46 

 :المراجع ] 56[
- WO 2009/017419 A1 (TCO AS [NO] ; 
BRANDSDAL  VIGGO [NO] ) 05 February 2009  
- CA 2 416 396 A1 (BOASE CHRIS [CA] ; 
MOORE  GERRY [CA]; MAGNUSSON JAMIE 
[CA] ; MOORE DARREN) 16 July 2004  
- US 5 208 936 A (CAMPBELL DOUGLAS C 
[CA] ) 11 May 1993  
- US 6 122 791 A (BAUGH BENTON F [US] et 
al.)26 September 2000 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 كاشطة خط أنابيب ذات تجويف تدفق داخلي] 54[
تتحرك داخل خط أنابيب تشتمل على مبيت اسطواني به موانع تسرب حلقية مركبة على محيط  يتعلق االختراع بكاشطة :الملخص ] 57[

يمر تجويف تدفق داخلي خالل المبيت، وله بوابة  .المبيت وتمتد في اتجاه الخارج لتتعشق بحيث تمنع التسرب بين خط األنابيب والمبيت
يتم توصيل  .تمنع وسيلة قفل متصلة بالبوابة، فتح البوابة .دفق خالل التجويفموجودة داخل تجويف التدفق الداخلي، يعترض في البداية الت

تستقبل وسيلة االستشعار إشارة تنشيط وسيلة الفتح، وبذلك تزيل وسيلة القفل،  .وسيلة استشعار قادرة على استقبال إشارة بوسيلة فتح
 .مما يسمح بفتح البوابة ومرور التدفق خالل التجويف

 
 6: عدد األشكال      20 :حماية ال عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002955GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54605/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14203/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                      2008/08/29 61/092,928        
 أمريكا                    2008/08/29           12/545,381 

              خافير سانشيز رييس، -2سيد على، -1:  المخترعون] 72[
 اوزيراس. فرانسوا ام -4 سامويل،. ماثيو ام -3
 كستراتارب، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C09K 8/528, 8/74; C23F 11/04, 11/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/121273 A (BAKER HUGHES INC 
[US]; CREWS JAMES B [US]) 22 December 2005 
- US 2006/081370 A1 (FU DIANKUI [US] et al.) 20 
April 2006  
- US 5096618 A (FRENIER WAYNE W [US]) 17 
March 1992  

 
 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 

 للتآكل خالي من حمض الفورميك معالجة بالحمض ذاتية التحويل بمثبط] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لمعالجة تكوين جوفي تخترقه حفرة بئر بها مكونات تحتوي على الحديد، وذلك عن طريق   :الملخص ] 57[

لزج مرن خافض  ويتكون مائع المعالجة من محلول مائي، وحمض معدني، وعامل تحويل إلى هالم. إدخال مائع معالجة في حفرة البئر
فاتي للتوتر السطحي، ونظام مثبط للتآكل يحتوي على األقل على ألكيل، أو ألكنيل، أليسكليك، أو كيتون أليفاتي عطري به استبدال وألدهيد ألي

مل النظام في نماذج معينة يشت. ويكون مائع المعالجة خالياً إلى حد كبير من أي حمض فورميك أو مادة منتجة لحمض الفورميك. أو عطري
ألدهيد غير مشبع؛ و كيتون غير مشبع أو ألدهيد غير مشبع غير  α ،β المثبط للتآكل على خليط من واحد على األقل من الكنيل فينون أو 

كما يمكن في بعض النماذج استخدام مقوي . ألدهيد غير مشبع، عامل تشتيت، ومادة باسطة، ومذيب كحولي α ،β الكنيل فينون المذكور و
 .ط للتآكل حيث قد  يحتوي على خليط من يوديد النحاسيك وكلوريد النحاسيكمثب

 
 1: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر

 
 

 
 
 
 

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002956: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54547/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10673/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

بي ومكتب األورال   26/04/2007 07251760.0     
إفيرت جان  -2 جون مايكل ستيوارت ديلي، -1:  المخترعون] 72[

جون  -5 مارك ستيفين روبرتس، -4 دافيد جون الو، -3 ديتزل،
جلين سنلي 

، تشيرتسي رودبي بي كيميكالز ليمتد،  :   مالك البراءة] 73[
  بي بريطانيا بي 7 16، تي دبليو  ميدلسكسثامس،  -اون-سنبيوري

 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C07C 67/37, 69/14, 51/09, 53/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/121778 A (UNIV CALIFORNIA [US]; 
SP CHEM INT LTD [GB]; CHEUNG PATRICIA 
[US]; IGLE) 16 November 2006 
- Cheung, Patricia et al.: 'Site requirements and 
elementary st~ps in dimethyl ether Carbonylation 
catalyzed by acidic zeolites ll Journal Of Catalysis, 
Volume Date 2007, 245(1), 110-123 Coden: 
JCTLA5; ISSN: 0021-9517, 2006, XP002453503 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 ية إلدخال الكربونيل على إيثر داي ميثيلعمل] 54[
يتعلق االختراع الحالي بإنتاج أسيتات الميثيل عن طريق إدخال مجموعة كربونيل على تيار تغذية إيثر داي ميثيل  :الملخص ] 57[

م  350ْم و 240ْبين باستخدام أول أكسيد الكربون تحت ظروف ال مائية إلى حد كبير، في وجود محفز زيوليت عند درجة حرارة تتراوح 
 .وفي وجود الهيدروجين

 
 4: عدد األشكال      35 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002956: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54547/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10673/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

بي ومكتب األورال   26/04/2007 07251760.0     
إفيرت جان  -2 جون مايكل ستيوارت ديلي، -1:  المخترعون] 72[

جون  -5 مارك ستيفين روبرتس، -4 دافيد جون الو، -3 ديتزل،
جلين سنلي 

، تشيرتسي رودبي بي كيميكالز ليمتد،  :   مالك البراءة] 73[
  بي بريطانيا بي 7 16، تي دبليو  ميدلسكسثامس،  -اون-سنبيوري

 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  C07C 67/37, 69/14, 51/09, 53/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/121778 A (UNIV CALIFORNIA [US]; 
SP CHEM INT LTD [GB]; CHEUNG PATRICIA 
[US]; IGLE) 16 November 2006 
- Cheung, Patricia et al.: 'Site requirements and 
elementary st~ps in dimethyl ether Carbonylation 
catalyzed by acidic zeolites ll Journal Of Catalysis, 
Volume Date 2007, 245(1), 110-123 Coden: 
JCTLA5; ISSN: 0021-9517, 2006, XP002453503 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 ية إلدخال الكربونيل على إيثر داي ميثيلعمل] 54[
يتعلق االختراع الحالي بإنتاج أسيتات الميثيل عن طريق إدخال مجموعة كربونيل على تيار تغذية إيثر داي ميثيل  :الملخص ] 57[

م  350ْم و 240ْبين باستخدام أول أكسيد الكربون تحت ظروف ال مائية إلى حد كبير، في وجود محفز زيوليت عند درجة حرارة تتراوح 
 .وفي وجود الهيدروجين

 
 4: عدد األشكال      35 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002957GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54580/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13297/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا             2008/04/18       20080106077       
ديفيد . دبليو -3 تي هوا الو، -2 بانجي كاو، -1:  المخترعون] 72[

 كيرت مالون -5 براون،. مارتين دبليو -4 سونج،
ويست  550ومباني، يونايتد ستيتس جيبسوم ك: مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 3676-60661إلينوي ، شيكاغو، آدامز ستريت
 ميركيةاأل
 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04B 1/84, 1/86; E04C 2/02, 2/26 

 :المراجع ] 56[
- KR 1019960007958 A (MISHTUBISHI CORP) 
22 March 1996  
- KR 100165880 B1 (WILLIAM D PITMAN) 21 
September 1998  
- JP 54063514 A (HUKUDA SHUO) 22 May 1979  
- JP 58072441 A (MAZCHIDA CORP) 30 April 
1983 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 ألواح تشتمل على مكونات متجددة وطرق لتصنيعها] 54[
بالوزن من مكون متجدد  %95 إلى حوالي  %0.1 يتعلق االختراع الحالي بلوح يشتمل على ما يتراوح من حوالي    :الملخص ] 57[

تبلغ  STC على األقل و  0.25تبلغ حوالي  NRC على األقل، وقيمة  25 تبلغ حوالي  CAC ويحتوي على واحدة على األقل من قيمة 
بالوزن من مكون  %95 إلى حوالي  %0.1 اللوح على قلب به ما يتراوح من حوالي في أحد النماذج، يشتمل  .على األقل 25 حوالي 

بالوزن من المواد  %30 إلى  %1 بالوزن من األلياف؛ وما يتراوح من  %95 إلى حوالي  %0.1 متجدد؛ وما يتراوح من حوالي 
المكون المتجدد بشكل اختياري على توزيع حجم جسيمي يتم بموجبه احتجاز أقل  يشتمل .الرابطة، تستند جميعها على وزن اللوح الجاف

 من الجسيمات عبر منخل مش به فتحات قطرها  %5 بوصة ويمر أقل من  0.312 من الجسيمات بمنخل مش به فتحات قطرها  %5 من 
 .ويتم أيًضا توفير طريقة لتصنيع هذه األلواح .بوصة 0.059 

 
      10 : الحماية عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002958GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54666/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13865/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/07/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
        اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

PA 2008 00974        2008/07/11                 هولندا 
 اأمريك               2008/07/11                 61/080,136

 ويلهلموز هوبيرتوز باولوس ماريا هيجنين : المخترع] 72[
جاز ايه اس ، اسيالنادين  ميرسك اولي او جي:  مالك البراءة] 73[

 ، كوبنهاجن كي، دنمارك 1263-، دي كي 50
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/072 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/188101 A1 (MORETZ BENNY W[US]) 
30 September 2004  
- GB 2071599 A (CARRONHALL ENG LTD ) 23 
September 1981  
- US 2002/066562 A1 (NICE SIDNEY BASIL 
[US]) 06 June 2002 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 أداة تشحيم كبل حفر] 54[
مشتمل ) 10( (connector)وطرف توصيل  (wireline lubricator)يتعلق االختراع الحالي بأداة تشحيم كبل حفر  :الملخص ] 57[

 first)وممر أول بداخله ) 101( (first seal portion)به قسم مانع للتسرب أول ) 100( (first part)على جزء أول 
throughgoing passage)  الستقبال جزء(part)  من كبل حفر(wireline) وجزء ثان ،(second part) )200 ( به قسم مانع

من  (part)الستقبال جزء  (second throughgoing passage)وممر ثان بداخله ) 201( (second seal portion)للتسرب ثان 
المذكور بحيث ) 200( (second part)محوريًا بالجزء الثاني ) 100( (first part)، حيث يتصل الجزء األول (wireline)كبل حفر 

 وهيئة ثانية  (first configuration)قادر على افتراض هيئة أولى ) 10( (connector)يكون طرف التوصيل 
(second configuration) حيث في الهيئة الثانية ،(second configuration) يتوازى الممر ،(passages)  األول والثاني
المذكورين مع بعضهما ) 201، 101(األول والثاني  (seal portions) لتسربقسم مانع ل (engage)الموجودين بها وحيث يتعشق 

األول والثاني المتوازيين الموجودين  (passages)يحدده الممر   (sealed wireline passage)مر كبل حفر مانع للتسرب لتوفير م
 .بداخلهما

 
 7: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر

 
 

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002958GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54666/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13865/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/07/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
        اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

PA 2008 00974        2008/07/11                 هولندا 
 اأمريك               2008/07/11                 61/080,136

 ويلهلموز هوبيرتوز باولوس ماريا هيجنين : المخترع] 72[
جاز ايه اس ، اسيالنادين  ميرسك اولي او جي:  مالك البراءة] 73[

 ، كوبنهاجن كي، دنمارك 1263-، دي كي 50
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 33/072 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/188101 A1 (MORETZ BENNY W[US]) 
30 September 2004  
- GB 2071599 A (CARRONHALL ENG LTD ) 23 
September 1981  
- US 2002/066562 A1 (NICE SIDNEY BASIL 
[US]) 06 June 2002 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 أداة تشحيم كبل حفر] 54[
مشتمل ) 10( (connector)وطرف توصيل  (wireline lubricator)يتعلق االختراع الحالي بأداة تشحيم كبل حفر  :الملخص ] 57[

 first)وممر أول بداخله ) 101( (first seal portion)به قسم مانع للتسرب أول ) 100( (first part)على جزء أول 
throughgoing passage)  الستقبال جزء(part)  من كبل حفر(wireline) وجزء ثان ،(second part) )200 ( به قسم مانع

من  (part)الستقبال جزء  (second throughgoing passage)وممر ثان بداخله ) 201( (second seal portion)للتسرب ثان 
المذكور بحيث ) 200( (second part)محوريًا بالجزء الثاني ) 100( (first part)، حيث يتصل الجزء األول (wireline)كبل حفر 

 وهيئة ثانية  (first configuration)قادر على افتراض هيئة أولى ) 10( (connector)يكون طرف التوصيل 
(second configuration) حيث في الهيئة الثانية ،(second configuration) يتوازى الممر ،(passages)  األول والثاني
المذكورين مع بعضهما ) 201، 101(األول والثاني  (seal portions) لتسربقسم مانع ل (engage)الموجودين بها وحيث يتعشق 

األول والثاني المتوازيين الموجودين  (passages)يحدده الممر   (sealed wireline passage)مر كبل حفر مانع للتسرب لتوفير م
 .بداخلهما
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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 0002959: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54278/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3557/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/06/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          16/06/2004 60/482,161     
 ،فيدرا. فيكي كي -2 ستيفين هاوارد سيبس، -1:  المخترعون] 72[
روسيل  -5 اليكس مينهو شين، -4 ،. وينسلو جيه ار. روبرت ام -3
 ايفان لي  -7 كارل هانسين، -6 فيرليتا،. ار
، هيرتفورد رودميرك شارب آند دوم ليمتد :   مالك البراءة] 73[

  بريطانيا، هيرتفوردشير، بي يو 11 9، أي ان،  هوديسدون
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 487/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/004498 A (EDMONDSON SCOTT D  
KIM  DOOSEOP (US); PARMEE EMMA R (US); 
WEBER ANN E) 16 January 2003  
- Edmondson, S.D (Merck)/Prous Science:Drug 
Data Report, Vol. 25, No. 3, 2003, Pages 245-246, 
Xpoo 1183238 

 
 نداء جميل المعلم: الفاحص 

 4-ملح حمض فوسفوريك لمثبط ثنائي ببتيديل ببتيداز ] 54[
-(ثالثى فلوروميثيل)-3]-4-أوكسو -4من  (dihydrogenphosphate salt)إن ملح الثنائى هيدروجين فوسفات    :الملخص ] 57[
-oxo-4-[3-4أمين،  -2-بوتان (ثالثى فلوروفنيل -2،4،5)-1-[يل -(8H)7-بيرازين [-4،3a]ترايازولو [1،2،4]ثنائى هيدرو -5،6

(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1- (2,4,5-trifluorophenyl)butan-
2-amine,  مثبط هو(inhibitor) 4-قوى لثنائى ببتيديل ببتيداز (dipeptidyl peptidase-1V) أو معالجة داء  /وهو مفيد لمنع و

يتعلق اإلختراع أيضا بهيدرات أحادية متبلورة  .2، المشار إليه أيضا مرض السكر من النوع (insulin)السكر غير المعتمد على اإلنسولين 
(crystalline monohydrate) لح الثنائى هيدروجين فوسفات لم(dihydrogenphosphate salt)  باإلضافة إلى عملية

تحتوى على هذا الشكل الجديد وطرق إستخدام لمعالجة مرض  (pharmaceutical compositions)لتحضيرها، تركيبات دوائية 
 .السكر، السمنة، وإرتفاع ضغط الدم
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002960GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54699/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13300/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                 2008/04/18  2008-108713         
 اليابان                2009/02/20            2009-038276

 توموهيرو يامادا -2 تاكويا هاتاجيشي، -1:  المخترعون] 72[
تشوم، -2، أوساكي 1-1 ميدنشا كوربوريشن،  :  مالك البراءة] 73[

 يابانال ،0032-141 طوكيو كو،-شيناجاوا
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/76, 15/00; C07B 61/00, B01J 
37/00, 29/06 

 :المراجع ] 56[
- US 2006148642 A1 (RYU CHONG-KUL) 06 July 
 2006  
- EP 1661859 A1 (TOTAL FRANCE) 31 May 2006 
– US 20020072642 A1 (ALLISON J. D. et aI.) 13 
Jun. 2002 
- EP1734098 A1 (CHINA PETRO-CHEM CORP 
et al.) 20 December 2006 

 نوف النصبان: الفاحص 
 حفاز ألروماتية هيدروكربونات منخفضة وعملية إلنتاج هذا الحفاز] 54[
 (process)ألروماتية هيدروكربونات منخفضة وعملية إلنتاج هذا الحفازالملخص يتعلق االختراع الحالي بعملية حفاز  :الملخص ] 57[

 تشمل هذه العملية  .منخفض  hydrocarbonمن  hydrogen و aromatic يستخدم إلنتاج مركب  (catalyst) إلنتاج حفاز
(process)  طحن   )أ(على خطوات تتابعية من(milling)   مسحوق حفاز(catalyst powder)   يشمل metallosilicate  بواسطة

 )ب(؛ و(milled catalyst powder)يشمل مسحوق الحفاز المطحون   (slurry)، للحصول على مالط (bead mill)مطحنة خرزة 
 .(granules) اتفي حبيب (catalyst)، للحصول على الحفاز (spray drying)بالتجفيف بالرش  (slurry) تجفيف المالط 

 
 11: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002960GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54699/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13300/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                 2008/04/18  2008-108713         
 اليابان                2009/02/20            2009-038276

 توموهيرو يامادا -2 تاكويا هاتاجيشي، -1:  المخترعون] 72[
تشوم، -2، أوساكي 1-1 ميدنشا كوربوريشن،  :  مالك البراءة] 73[

 يابانال ،0032-141 طوكيو كو،-شيناجاوا
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 2/76, 15/00; C07B 61/00, B01J 
37/00, 29/06 

 :المراجع ] 56[
- US 2006148642 A1 (RYU CHONG-KUL) 06 July 
 2006  
- EP 1661859 A1 (TOTAL FRANCE) 31 May 2006 
– US 20020072642 A1 (ALLISON J. D. et aI.) 13 
Jun. 2002 
- EP1734098 A1 (CHINA PETRO-CHEM CORP 
et al.) 20 December 2006 

 نوف النصبان: الفاحص 
 حفاز ألروماتية هيدروكربونات منخفضة وعملية إلنتاج هذا الحفاز] 54[
 (process)ألروماتية هيدروكربونات منخفضة وعملية إلنتاج هذا الحفازالملخص يتعلق االختراع الحالي بعملية حفاز  :الملخص ] 57[

 تشمل هذه العملية  .منخفض  hydrocarbonمن  hydrogen و aromatic يستخدم إلنتاج مركب  (catalyst) إلنتاج حفاز
(process)  طحن   )أ(على خطوات تتابعية من(milling)   مسحوق حفاز(catalyst powder)   يشمل metallosilicate  بواسطة

 )ب(؛ و(milled catalyst powder)يشمل مسحوق الحفاز المطحون   (slurry)، للحصول على مالط (bead mill)مطحنة خرزة 
 .(granules) اتفي حبيب (catalyst)، للحصول على الحفاز (spray drying)بالتجفيف بالرش  (slurry) تجفيف المالط 

 
 11: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002961GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54692/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2008/10386/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان               2007/03/20   2007-073470         
 اليابان                   2007/11/12       2007-293011 
 اليابان               2007/11/12            2007-293010

    ،ياماداتوموهيرو  -2 ،هيروكازو اكياما -1:  المخترعون] 72[
 يوجي اوجاوا  -5 ،شينيتشي يامادا -4 ،تاكويا هاتاجيشي -3
                اوساكي، 1-1، ميدنشــا كوربوريشــن:   مالك البراءة] 73[
 يابانال ،0032-141طوكيو كو، -شيناجاوا، تشوم 2
 ناصر علي كدسة : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 29/48; C01B 3/40; C10G 35/095 

 :المراجع ] 56[
- S. QI et al., Methane aromatization using Mo-
based catalysts prepared by microwave heating, 
Catalysis Today, Elsevier B.V., 2004.12.14  
- JP 11-060514 A (Osaka Petro-Chemical 
Industries, Ltd.) 02 March 1999  
- JP 2007-014894 A (MASARU ICHIKAWA)  25 
January 2007  

 
 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 

 وطريقة إلنتاج مركب أروماتي، حفاز إلنتاج مركب أروماتي من هيدروكربون أدنى] 54[
 lower)من هيدروكربونات أدنى  (aromatic compounds)إلنتاج مركبات أروماتية  (catalyst)حفاز    :الملخص ] 57[

hydrocarbons) معدل تحويل الميثان : مع تحسين ثبات عمر النشاط من أجل(methane) ؛ معدل تكوين بنزين(benzene 
formation rate) ؛ معدل تكوين نفثالين(naphthalene) ؛ والمعدل الكلي لتكوين بنزين(benzene) تولوين ،(toluene)  وزيلين

(xylene)  موليبدينيوم  بتحميلالذي يتم تكوينه(molybdenum)  ونحاس(copper)  على سليكات فلزية(metallo-silicate)  تخدم
مع غاز تفاعل  (catalyst)عند تفاعل الحفاز  . (metallo-silicate)وعندئذ تتكلس السليكات الفلزية  (substrate)كطبقة تحتية 

(reaction gas)  يحتوي على هيدروكربونات أدنى(lower hydrocarbons)  وغاز حمض كربونيك(carbonic acid gas) تنتج ،
، يفضل تحميل الموليبدينيوم (catalyst)من أجل الحصول على الحفاز . (aromatic compounds)مركبات أروماتية 

(molybdenum)  والنحاس(copper)  على الزيوليت(zeolite)  المتكون من سليكات(silicate)  فلزية بعد معالجة زيوليت
(zeolite)  مع مركب سيالن(silane compound)  أكبر من قطر مسام الزيوليت(zeolite)  به مجموعة أمينو(amino group) 

قادرة  (amino)، وتكون مجموعة األمينو (straight-chain hydrocarbon group)ومجموعة هيدروكربون مستقيم السلسلة 
يفضل أن تكون الكمية  (zeolite)للزيوليت  (Bronsted acid)عند نقطة حمض برونستيد  (zeolite)على التفاعل انتقائيا مع الزيوليت 

 calcined)٪ من الوزن على أساس الكمية الكلية للحفاز المتكلس 12إلى  2في نطاق من  (molybdenum)المحملة من الموليبدينيوم 
catalyst)  بينما يتم تحميل النحاس(copper) ية من نحاس عند نسبة جزيئية جرام(copper)  إلى موليبدينيوم(molybdenum) 

 .0.8إلى  0.01من 
 

 18: عدد األشكال      11 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002962GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54693/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2008/10245/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                2007/03/01   07103295.7       
   ،بيتر-ملدر، يوهان -2 ،هوجو، راندولف -1:  المخترعون] 72[
بومان،  -6 ،أوفترنج، ألفرد -5 ،داهمن، كيرستن -4 ،هان، تيلو -3

 كاترين 
، 67056 ،أيه اس اف اس اي بي:  مالك البراءة] 73[

 لـودويجشافين، ألمانيا
 ناصر علي كدسة : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07C 211/14, 209/48, 253/00; C07D 
295/13 

 :المراجع ] 56[
- US 2006/041170 A1 (JONAS MARCO [CH] et 
al.) 23 February 2006  
- EP 1209146 A (BASF AG [DE]) 29 May 2002 

 
 
 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 EDDNعن طريق  TETAطريقة جديدة لتحضير ] 54[
   :، والتي تتضمن على الخطوات التالية(TETA)يتعلق االختراع بطريقة لتحضير ثالث إثيلين رابع أمين   :الملخص ] 57[
 إلى فورمالدهيد إلى  EDA بنسبة موالرية  (HCN) الهيدروسيانيك مع الفورمالدهيد وحمض  (EDA) تفاعل االثيلين ثاني أمين )أ

HCN   إلعطاء االثيلين ثاني أمين ثاني أسيتونيتريل  2 :2 :1 إلى  1.5 :1.5 :1من(EDDN) ، 
 .في وجود عامل حفاز ومذيب )أ(الناتجة في الخطوة  EDDNهدرجة  )ب 
 

      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002963: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54286/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15944: رقم الطلب ] 21[
 25/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا         27/05/2009 1020090228942
 -3 سوزان روريج، -2 ديرك هايمباخ، -1:  المخترعون] 72[

أنيا  -6 كاتيا تسيمرمان، -5 إكهارد بِندر، -4 يوالندا كانتشو جراند،
كرشتين  -9 مارك جين جنوت، -8 كريشتوف جردس، -7 بوخمولر،

 ماريو جيسك -10 ماتياس جريك،
مولرشتراسي 178فارما ايه جي،  باير شيرنج :   مالك البراءة] 73[

 ، برلين ، ألمانيا13353 -، دي
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 413/04, 413/14; A61K 31/445, 
31/4525, 31/4545, 31/4535 

 :المراجع ] 56[
- US 2006004049 Al (YAO WENQING [US] et al.) 
05 January 2006  
- US 005929089 A (JEGHAM SAMIR [FR] et al.) 
27 July 1999  
- WO 2009068214 A2 (BAYER SCHERING 
PHARMA AG [DE] et al.) 04 June 2009 

 
 نداء جميل المعلم: الفاحص 

 بيبريدينات مستبدلة] 54[
لتحضيرها، وباستخدامها لمعالجة  processes)(مستبدلة جديدة، بعمليات piperidinesيتعلق االختراع بمركبات    :الملخص ] 57[
أو الوقاية من األمراض، بصفة خاصة اضطرابات /لمعالجة و (medicaments)أو الوقاية من أمراض وباستخدامها إلنتاج أدوية /و

 .القلب واألوعية الدموية واضطرابات ورم
 

      5 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002964GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54702/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-16102: رقم الطلب ] 21[
 19/06/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي              2009/06/18      091630558        
 -3 بيتر ملدر، -يوهان -2 راندولف هوجو، -1:  المخترعون] 72[

 -6 بوريس بوشهاوس، -5 ألفرد أوفترينج، -4 روبرت باومان،
 بيتر فاب -8 سباستيان أرنس، -7 جوردون براش،

، 67056 بي إيه اس إف اس أي،:   مالك البراءة ]73[
 لـودويجشافين، ألمانيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 207/327; C07C 211/14 

 :المراجع ] 56[
- US 4044053 A (BRENNAN MICHAEL E et al.) 
23 August 1977  
- US 3026203 A (CHAMBERS JR VAUGHAN 
CRANDALL et al.) 20 March 1962  
- US 2828276 A (DE GROOTE MELVIN et al.) 25 
March 1958  
- US 3240664 A (EARLE JR RALPH H) 15 March 
1966  
- US 2839480 A (HEINRICH OTT GUSTAV et 
al.) 17 June 1958  
- US 2006/041170 A1 (JONAS MARCO [CH] et 
al.) 23 February 2006  
- US 3 825 521 A (MIZUSHIRO K et al.) 23 July 
1974  
- US 2 743 243 A (DE GROOTE MELVIN) 24 
April 1956  

 نوف النصبان: الفاحص 
 مستبدل الميثيل TETAمركبات ] 54[
واحدة على األقل  methylمستبدل مع مجموعة  triethylenetetramineيتعلق االختراع بعمليات لتحضير    :الملخص ] 57[
لمركب  hydrogenatingبإجراء عملية  Me-TETAيحضر ). methylمستبدل  TETAأو مركبات  Me-TETAمركبات (

biscyanomethylimidazolidine (BCMI) يتعلق االختراع الحالي إضافيا بمركبات . في وجود حفازTETA  مستبدلmethyl 
كمادة تفاعل أو مركب وسطي في عملية  methylمستبدل  TETAيتعلق أيضا االختراع الحالي باستخدام مركبات . مثل تلك المذكورة

 .إنتاج مثال أغلفة أو مواد الصقة
 

      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002965CG: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54672/14: الموافقة على منح البراءة رقم قرار 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/5345/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/11/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

102004054628.2 
60/633,330 

11/11/2004 
03/12/2004 

 ألمانيا     
أمريكا      

بولوس ووتر دي النج  -2 إبرهارد هيرمان، -1:  المخترعون] 72[
سايروس أحمدزادي  -5 آكسيل اسبيربار، -4 كلوس بيرهالتر، -3 ،
جورج هالباب  -8 مانفريد هيكير، -7 رينـار كارار، -6 ،
بروهـلر يـوليفيـن جي ام بي اتش، بـازل بول:   مالك البراءة] 73[

، فـيـزليـنـج، ألمانيا 50389، 60شتـراسي 
  
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08F 10/00; B01J 8/00; C08F 2/34 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/080252 A (BP CHEMICALS LIMITED; 
REILING, VINCE) 02 October 2003 
- EP 0301872 A (BP CHEMICALS LIMITED) 01 
February 1989 
- EP 0972572 A (RIBERA SALCEDO, 
ROMUALDO  LUIS) 19 January 2000 
- US 5771844 A (DIETZ et al.) 30 June 1998  
- US 4486207 A (BAILLIE et al.) 04 December 
1984 
- US 2005/126394 Al (REILING VINCE) 16 June 
2005 
- US 2004/236040 Al (MIHAN SHAHRAM et al)  
25 November 2004 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 غاز ألولفينات، بصفة خاصة إيثيلين -جهاز لبلمرة حالة ] 54[
، خط غاز (1)، يشمل مفاعل حالة غاز قاع مائع (ethylene)، بالتحديد إيثيلين (olefins)جهاز لبلمرة األولفينات    :الملخص ] 57[

غير متبلمر وسيكلون  (olefin)متصل مع المفاعل لتفريغ وإعادة تدوير تيار غاز الدورة المعادة المشتمل على أولفين  (2)دورة معادة 
(cyclone) (3)  فرازة دوامة يقع في خط غاز الدورة المعادة لتقليل وترسيب الجسيمات الصلبة المتبقية في غاز الدورة المعادة من

له محور مركزي رأسي بصورة أساسية، يمتد جداره بطول جسم متماثل  )أ( 3قطاع علوي  :(cyclone)المفاعل، ويشمل السيكلون 
مجاور  )ب(3مرتب بصورة مختلفة المركز بالنسبة للمحور المركزي، قطاع وسطي  (4) (cyclone)دورانيا ومزود مع مدخل سيكلون 

لتفريغ الجسيمات  ()جـ(3الطرف في اتجاه ألسفل، قطاع سفلي  ويمتد جداره بطول جسم متماثل دورانيا مستدق ) أ(  3للقطاع العلوي
تمتد ألسفل  (5)ويمتد جداره بطول جسم متماثل دورانيا وأنبوبة  )ب(الصلبة المترسبة من غاز الدورة المعادة مجاور للقطاع األوسط 

 .يغ غاز الدورة المعادة المتحرر من الجسيماتبصورة متماثلة محورية أساسية في القطاع العلوي و، عند المالءمة القطاع األوسط لتفر
إلمتداد  (6) الممتدة ألسفل في السيكلون إلى نقطة تقاطع (5)من الطرف السفلي لألنبوبة  hiللمسافة  Hiطبقا لالختراع تكون النسبة 

، بصفة 8إلى  3من  (5)متدة ألسفل لألنبوبة الم diإلى القطر  )ب( 3مع جدار القطاع األوسط (5)تصوري لجدار األنبوبة الممتدة ألسفل 
 .7إلى  4خاصة من 

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

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002966: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54333/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9626/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

ألمانيا          07/12/2006 102006058065.6
ألويز  ، هوترمان:   المخترع] 72[
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت، :   مالك البراءة] 73[

لـودويجشافين، ألمانيا 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A01G 25/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5185024 A (SIEMER SIDNEY R [US] et al.) 
9 February 1993 0 

- WO 00/42843 A (EGG FACTORY L L C [US]) 
27 July 2000 
- GB 2150404 A(PLASSIM TECH PLASTICS 
WORKS) 03 JULY 1985 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة ونظام ري ألراضي تحتوي على جيل غروي] 54[
طريقة لري أراضي تحتوي على جيل غروي، والتي تشمل الري بكمية ماء لكل متر مربع اكبر يتعلق االختراع الحالي ب   :الملخص ] 57[

ساعة عند /لتر 50وأقل من أو يساوي  20في معدل اكبر من أو يساوي  2متر/لتر 15وأقل من أو تساوي  2متر/لتر 0.5من أو تساوي 
 .الحاجة للري

 
 4: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002966: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54333/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9626/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

ألمانيا          07/12/2006 102006058065.6
ألويز  ، هوترمان:   المخترع] 72[
، 67056بي أيه اس اف آكـتـنجسلشافت، :   مالك البراءة] 73[

لـودويجشافين، ألمانيا 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A01G 25/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5185024 A (SIEMER SIDNEY R [US] et al.) 
9 February 1993 0 

- WO 00/42843 A (EGG FACTORY L L C [US]) 
27 July 2000 
- GB 2150404 A(PLASSIM TECH PLASTICS 
WORKS) 03 JULY 1985 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة ونظام ري ألراضي تحتوي على جيل غروي] 54[
طريقة لري أراضي تحتوي على جيل غروي، والتي تشمل الري بكمية ماء لكل متر مربع اكبر يتعلق االختراع الحالي ب   :الملخص ] 57[

ساعة عند /لتر 50وأقل من أو يساوي  20في معدل اكبر من أو يساوي  2متر/لتر 15وأقل من أو تساوي  2متر/لتر 0.5من أو تساوي 
 .الحاجة للري

 
 4: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002967: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54299/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14303/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 14/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         18/09/2008 61/097,884     
 -جين -3 نان جيانج، -2 كينججي دينج، -1:  المخترعون] 72[

زهومينج  -6 جينج زهانج، -5 تينا مورجن روس، -4 جون ليو،
 زهانج

 124 ،  اف هوفمان  ال روش ايه جي:   مالك البراءة] 73[
 ، بازل، سويسرا  4070 –، سي اتش  جرينزاخرستراسي

 
 كدسة ناصر علي :  الوكيل] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/40, 31/4025; A61P 35/00; C07D 
207/16,  401/06, 401/12, 401/14, 403/06, 403/12, 
405/06, 405/12, 409/04, 409/12, 13/12, 417/12 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/091646 A2 (UNIV MI~HIGAN [US]; 
WANG SHAOMENG [US]; DING KE [US); LU 
YIPlW [US); N) 31 August 2006 
- WO 2008/005268 Al (SCHERING CORP [US]; 
MA  YAO [US]; LAHUE BRIAN R (US); SHIPPS 
JR GERALD) 10 January 2008 

 ندى عبدهللا الشمراني: الفاحص 
  كربوكساميدات مستبدلة -2-بيروليدين] 54[
حيث يكون   :الصيغة   compounds  الملخص يتعلق االختراع الحالي بمركبات  كربوكساميدات مستبدلة -2-بيروليدين   :الملخص ] 57[
 X،  Y ، R1  ، R2  ، R3  ، R3  ، R4  ، R5  ، R6   و R7   و هنا  هم كما هو موصوفenantiomers   وبأمالح  salts   و esters   مقبولة دوائيا

  .مضادة للسرطان  ملإن المركبات مفيدة كعوا. منها
 

      40 :الحماية  عدد عناصر
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 براءات االخرتاع مكتب [19] 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002968: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54282/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15852: رقم الطلب ] 21[
 12/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   14/05/2009 091602151     
بيير جون  -2 تيم هوجو ماريا جونكرس، -1:  المخترعون] 72[

ستيفن موريس بوال فان  -4 كون فانديك، -3 ماري برنار رابواسو،
 عبدهللا طاهري -6 ليلي هو، -5هوف،

-، اس إي 7مديفير اية بي، لوناستيجن  -1:  مالكو البراءة] 73[
 800/850جانسن برودكتس، ال بيه،  -2 ، هودينج، سويد،44 141

، الواليات المتحدة 19044ريدجفيو درايف، هورشام بيه ايه
 األمريكية

 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61P 31/12; A61K 31/7072; C07H 19/06, 
19/10 

 :المراجع ] 56[
- Babu, B. Ravindra et al.: 2'-Spiro riboand 
arabinonucleosides: synthesis, molecular 
modelling and incorporation into 
oligodeoxynucleotides Organic &Biomolecular 
Chemistry, 1(20), 3514-3526 CODEN: OBCRAK; 
ISSN: 1477-0520, 2003, XP002536360  
- WO 2007/095269 A (MERCK &CO INC [US]; 
ANGELETTI P 1ST RICHERCHE BIO [IT]; 
MACCOSS MALCO) 23 August 2007  
- WO 2007/020193 A (HOFFMANN LA ROCHE 
[CH]; KLUMPP KLAUS [US]; MARTIN 
JOSEPH ARMSTRONG [GB) 22 February 2007 
- WO 2006/012078 A (MERCK &CO INC [US] ; 
MACCOSS MALCOLM [US]; OLSEN DAVID B 
IUS]) 02 February 2006 

 سلطانة كايد العودة: الفاحص 
 نيكليوتيدات سبيروأوكسيتان يوراسيل] 54[
  I:يتعلق االختراع الحالي بمركبات من الصيغة    :الملخص ] 57[

 
 :مكنة من ذلك، حيثفراغية م isomersمتضمنا أي 

: R4  هوmonophosphate ،diphosphate  أوtriphosphate ester ؛ أوR4 هو:   
 

 
 R7  هوphenyl ،مستبدل اختياريا ،naphthyl  مستبدل اختياريا أوindolyl مستبدل اختياريا؛ 

R8 وR8'  هماhydrogen ،C1-C6alkyl ،benzyl  أوphenyl ؛ أوR8 وR8'  يشكلونC3-C7cycloalkyl؛ 
R9  هوC1-C10alkyl ،C3-C7cycloalkyl ،phenyl أو ،phenyl-C1-C6alkyl حيث جزء ،phenyl  فيphenyl  أوphenyl-

C1-C6alkyl يستبدل اختياريا؛ 
 ؛مقبولة دوائيا من ذلك (solvate)أو مادة منحلة  (salt)أو ملح 

 .HCVكمثبطات  Iصياغات دوائية واستخدام مركبات 
 

      12 :اية الحم عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002968: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54282/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15852: رقم الطلب ] 21[
 12/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال   14/05/2009 091602151     
بيير جون  -2 تيم هوجو ماريا جونكرس، -1:  المخترعون] 72[

ستيفن موريس بوال فان  -4 كون فانديك، -3 ماري برنار رابواسو،
 عبدهللا طاهري -6 ليلي هو، -5هوف،

-، اس إي 7مديفير اية بي، لوناستيجن  -1:  مالكو البراءة] 73[
 800/850جانسن برودكتس، ال بيه،  -2 ، هودينج، سويد،44 141

، الواليات المتحدة 19044ريدجفيو درايف، هورشام بيه ايه
 األمريكية

 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61P 31/12; A61K 31/7072; C07H 19/06, 
19/10 

 :المراجع ] 56[
- Babu, B. Ravindra et al.: 2'-Spiro riboand 
arabinonucleosides: synthesis, molecular 
modelling and incorporation into 
oligodeoxynucleotides Organic &Biomolecular 
Chemistry, 1(20), 3514-3526 CODEN: OBCRAK; 
ISSN: 1477-0520, 2003, XP002536360  
- WO 2007/095269 A (MERCK &CO INC [US]; 
ANGELETTI P 1ST RICHERCHE BIO [IT]; 
MACCOSS MALCO) 23 August 2007  
- WO 2007/020193 A (HOFFMANN LA ROCHE 
[CH]; KLUMPP KLAUS [US]; MARTIN 
JOSEPH ARMSTRONG [GB) 22 February 2007 
- WO 2006/012078 A (MERCK &CO INC [US] ; 
MACCOSS MALCOLM [US]; OLSEN DAVID B 
IUS]) 02 February 2006 

 سلطانة كايد العودة: الفاحص 
 نيكليوتيدات سبيروأوكسيتان يوراسيل] 54[
  I:يتعلق االختراع الحالي بمركبات من الصيغة    :الملخص ] 57[

 
 :مكنة من ذلك، حيثفراغية م isomersمتضمنا أي 

: R4  هوmonophosphate ،diphosphate  أوtriphosphate ester ؛ أوR4 هو:   
 

 
 R7  هوphenyl ،مستبدل اختياريا ،naphthyl  مستبدل اختياريا أوindolyl مستبدل اختياريا؛ 

R8 وR8'  هماhydrogen ،C1-C6alkyl ،benzyl  أوphenyl ؛ أوR8 وR8'  يشكلونC3-C7cycloalkyl؛ 
R9  هوC1-C10alkyl ،C3-C7cycloalkyl ،phenyl أو ،phenyl-C1-C6alkyl حيث جزء ،phenyl  فيphenyl  أوphenyl-

C1-C6alkyl يستبدل اختياريا؛ 
 ؛مقبولة دوائيا من ذلك (solvate)أو مادة منحلة  (salt)أو ملح 

 .HCVكمثبطات  Iصياغات دوائية واستخدام مركبات 
 

      12 :اية الحم عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002969GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54581/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13551/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/05/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2008/05/27        156941.008        
     أنتونيو ماتزوكو، -2 ريكاردو رينالدي، -1:  المخترعون] 72[
    ماوريزيو دوريني، -5 جيوسبي بينزو، -4 إنريكو باليسترا، -3
 جابرييل مي -6
فيا  ،.ال. آر. بولي اولفين ايطاليا اس بازيل:   مالك البراءة] 73[

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

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

 :المراجع ] 56[
- WO 97/04015 A1 (MONTELL TECHNOLOGY 
COMPANY BV [NL]) 06 February 1997  
- US 454399 A ( UNION CARBIDE CORP ) 24 
September 1985  
- WO 2004/092228 A1 (BASELL POLIOLEFINE 
SPA [IT] :PENZO GIUSEPPE [IT]: MEI 
GABARIELE [IT] :M ) 28 October 2004 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 عملية لبلمرة األوليفينات في الطور الغازي] 54[
يتعلق االختراع بعملية لبلمرة األوليفينات يتم إجراؤها في مفاعل طور غازي يشتمل على مناطق بلمرة متصلة داخلياً،    :الملخص ] 57[

في ظروف إماعة سريعة، وتغادر األنبوب الصاعد  )أنبوب صاعد(حيث تتدفق جسيمات البوليمر المتنامية ألعلى خالل منطقة بلمرة أولى 
حيث تتدفق خالله ألسفل تحت تأثير الجاذبية، وتغادر األنبوب النازل المذكور ويُعاد   )أنبوب نازل (ة ثانيةالمذكور وتدخل إلى منطقة بلمر

إدخالها إلى األنبوب الصاعد، ويتم سحب تيار غاز معاد تدويره من منطقة البلمرة األولى، ويخضع للتبريد إلى أقل من نقطة الندى له ثم 
تتراوح من   Tcالمذكورة، وتتميز العملية بأنه يتم تبريد تيار الغاز المعاد تدويره المذكور عند درجة حرارة  يُعاد إلى منطقة البلمرة األولى

 . م أقل من نقطة الندى له 3ْ م إلى  0.05ْ
 

 2: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002970GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54515/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15897: رقم الطلب ] 21[
 18/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                  2009/05/21  091608778        
  ،مــاركو سـيارافوني -2 ،باوال ماســاري -1:  المخترعون] 72[
 تيزيانا كــابوتو -4 ،جــيسيال بيونديني -3
فيا  ،.ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس :  مالك البراءة] 73[

 ، إيطالياميالنو، 20124، 25، يبيرجوليس
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08L 23/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008/012144 A1 (BASELL POLIOLEFINE 
SRL [IT]; CAVALIERI CLAUDIO [IT]; 
BECCARINI ENRICO) 31 January 2008  
- WO 01/92406 A1 (BASELL TECHNOLOGY 
CO BV [NL]; PELLICONI ANTEO [IT]; 
HUOVINEN PAEIVI HE) 06 December 2001 

 نوف النصبان: الفاحص 
 تركيبات بوليمر بروبيلين] 54[
 ) : نسبة مئوية بالوزن(يتعلق االختراع الحالي بتركيبة بروبيلين تشتمل على    :الملخص ] 57[
من الوحدات المشتقة من اإليثيلين وله درجة انصهار % 10إلى % 3.5بوليمر بروبيلين مشترك متبلر يحتوي من ، من %90-%60) أ

Tm ) مقاسة بواسطةDSC م؛ 160ْم إلى  146ْتتراوح من ) على البوليمر الخارج من المفاعل كما هو 
 .المشتقة من اإليثيلين ، من الوحدات%30إلى % 15، من بوليمر بروبيلين مشترك يحتوي من %40-%10) ب
 

      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[
 0002970GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54515/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15897: رقم الطلب ] 21[
 18/05/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                  2009/05/21  091608778        
  ،مــاركو سـيارافوني -2 ،باوال ماســاري -1:  المخترعون] 72[
 تيزيانا كــابوتو -4 ،جــيسيال بيونديني -3
فيا  ،.ال. آر. بازيل بولي اولفين ايطاليا اس :  مالك البراءة] 73[

 ، إيطالياميالنو، 20124، 25، يبيرجوليس
 العمارإبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C08L 23/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008/012144 A1 (BASELL POLIOLEFINE 
SRL [IT]; CAVALIERI CLAUDIO [IT]; 
BECCARINI ENRICO) 31 January 2008  
- WO 01/92406 A1 (BASELL TECHNOLOGY 
CO BV [NL]; PELLICONI ANTEO [IT]; 
HUOVINEN PAEIVI HE) 06 December 2001 

 نوف النصبان: الفاحص 
 تركيبات بوليمر بروبيلين] 54[
 ) : نسبة مئوية بالوزن(يتعلق االختراع الحالي بتركيبة بروبيلين تشتمل على    :الملخص ] 57[
من الوحدات المشتقة من اإليثيلين وله درجة انصهار % 10إلى % 3.5بوليمر بروبيلين مشترك متبلر يحتوي من ، من %90-%60) أ

Tm ) مقاسة بواسطةDSC م؛ 160ْم إلى  146ْتتراوح من ) على البوليمر الخارج من المفاعل كما هو 
 .المشتقة من اإليثيلين ، من الوحدات%30إلى % 15، من بوليمر بروبيلين مشترك يحتوي من %40-%10) ب
 

      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[
 GC 0002971: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54560/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13201/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
ديمتري  -2 ، أوليج نيكواليفيتش زورافليف -1:  المخترعون] 72[

 اناتوليفيتش كوروتيف
كرايجموير  شلمبيرجر هولدنجز ليمتد:   اءةمالك البر] 73[

 )بريطانية(جزر العذراء ، تورتوال، رود تاون،71.ب.ص، تشامبرز
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/26, G01N 27/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 94/28441 A1 (GAS RESEARCH 
INSTITUTE) 18 December 1994 
- US 5251286 A (WIENER et al.) 05 October 1993 
- US 4644283 A (VINEGAR et al.) 17 February 
1987 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طرق لقياس نفاذية تكوين مسامي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بصناعة النفط، وبصفة خاصة، بطرق لقياس نفاذية التكوينات المسامية، ويمكن استخدامها في    :الملخص ] 57[

تعريض التكوين المسامي المشبع  :تتكون طريقة قياس نفاذية التكوين المسامي من الخطوات اآلتية .تحديد خواص التكوينات المسامية
خفضة التردد، قياس المقاومة الكهربائية الكاملة وسعة الدائرة الكاملة، ثم تسليط نبضة فولطية عالية بالمائع لتأثير نبضة فولطية من

التردد، وقياس السعة المميزة للدائرة في حالة ثبات مائع الحيز المسامي، وحساب السعة الكهربائية المرتبطة بحركة المائع في التكوين 
وتتيح الطريقة تحسين دقة  .لتكوين المسامي المشبع، وتحديد نفاذية التكوين المسامي المشبعالمسامي، وحساب المعاوقة الكهربائية ل

 .القياس وتسهيل عملية القياس
 

 1: عدد األشكال      1 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002972GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54265/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-16505: رقم الطلب ] 21[
 14/08/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2009/08/12    61/233,178           
 اينجـي نوروم : المخترع] 72[
 2586، 61جيفيرز 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: G06F 9/50; H04L 12/28, 29/08 

 :المراجع ] 56[
- CN 101388849 A (UNIV BEIJING BUAA [CN]) 
18 March 2009  
- CN 101364857 A (UNIV NANCHANG [CN]) 11 
February 2009  
- GB 2434060 A (HONEYWELL INT INC [US]) 
11 July 2007  
- CN 101064640 A (HUAWEI TECH CO LTD 
[CN]) 31 October 2007 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 التعاون بين عقدة وأخرى لنموذج أرضي] 54[
في إحدى التقنيات الموصوفة في هذه الوثيقة، يتم التعرف  .يتعلق االختراع الحالي بأدوات للتعاون بين عقدة وأخرى   :الملخص ] 57[

 .في إحدى األدوات الممكنة، يتم إقران العقد الثانوية بالعقدة األولية عبر شبكة نظير إلى نظير .مقترنة بعقدة أوليةعلى عقدة ثانوية أو أكثر 
يمكن مشاركة موارد مرتبطة بواحدة أو أكثر من العقد الثانوية مع العقدة األولية لتحسين أداء تطبيق خدمات حقل بترول يتم إجراؤه عند 

 .العقدة األولية
 

 7: عدد األشكال      20 :الحماية  عناصرعدد 
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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[
 0002972GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54265/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-16505: رقم الطلب ] 21[
 14/08/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2009/08/12    61/233,178           
 اينجـي نوروم : المخترع] 72[
 2586، 61جيفيرز 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: G06F 9/50; H04L 12/28, 29/08 

 :المراجع ] 56[
- CN 101388849 A (UNIV BEIJING BUAA [CN]) 
18 March 2009  
- CN 101364857 A (UNIV NANCHANG [CN]) 11 
February 2009  
- GB 2434060 A (HONEYWELL INT INC [US]) 
11 July 2007  
- CN 101064640 A (HUAWEI TECH CO LTD 
[CN]) 31 October 2007 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 التعاون بين عقدة وأخرى لنموذج أرضي] 54[
في إحدى التقنيات الموصوفة في هذه الوثيقة، يتم التعرف  .يتعلق االختراع الحالي بأدوات للتعاون بين عقدة وأخرى   :الملخص ] 57[

 .في إحدى األدوات الممكنة، يتم إقران العقد الثانوية بالعقدة األولية عبر شبكة نظير إلى نظير .مقترنة بعقدة أوليةعلى عقدة ثانوية أو أكثر 
يمكن مشاركة موارد مرتبطة بواحدة أو أكثر من العقد الثانوية مع العقدة األولية لتحسين أداء تطبيق خدمات حقل بترول يتم إجراؤه عند 

 .العقدة األولية
 

 7: عدد األشكال      20 :الحماية  عناصرعدد 
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002973: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54623/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 07/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/9984/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

PA2007 00071 17/01/2007       الدنمارك
ماج  -3 سفيند جيليف، -2 رازموس فيند، -1:  المخترعون] 72[

توفت اندرسن  
اس، سناريموسيفيج / يونيون إنجينيرنج ايه :   مالك البراءة] 73[

27 ،-KD7000 فريدريسيا، دنمارك ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01B 31/20; B010 53/14 

 :المراجع ] 56[
- US 3266220 A (WOERTZ BYRON B) 16 August 
1966  
- US 5 832 712 A (RONNING SVEIN 0 [NO] et  
al.) 10 November 1998 
- EP 1059110 A(PRAXAIR TECHNOLOGY INC 
[US]) 13 December 2000  
- WO 2007/075399 A(PRAXAIR TECHNOLO~Y 
INC  [US]; CHAKRAVARTI SHRIKAR [US]; 
BURGERS KENNETH) 05 July 2007  
- JP 2007 253104 A(SEKIYU COMBINAT KODO 
TOGO UNEI; NIPPON PETROLEUM 
REFINING CO; MITSUI C) 04 October 2007 
 EP 1061045 A(PRAXAIR TECHNOLOGY INC 
[US]) 20 December 2000 
- WO 2005/087350 A(BASF AG [DE]; ASPRION 
NORBERT [DE]; CLAUSEN IVEN [DE]; 
LICHTFERS UTE [) 22 September 2005 

 سجا محمد الحسن: الفاحص 
 طريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون عالي النقاء] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة الستخالص ثاني أكسيد الكربون مرتفع النقاء، والذي يكون خالي إلي حد كبير من أكاسيد    :الملخص ] 57[

الذي تم  -لنقاء بواسطة إضافة خطوة يتم فيها تعريض ثاني أكسيد الكربونويتم الحصول علي ثاني أكسيد الكربون مرتفع  ا .النيتروجين
يتعلق االختراع الحالي أيضاً بالكشف عن وحدة الستخالص ثاني  .امتصاصه في عامل امتصاص إلي ضغط علي نحو سريع إلي الطريقة

ووحدة تنقية بعدية تشتمل علي عمود غسل،  أكسيد الكربون مرتفع النقاء تشتمل علي عمود امتصاص، وعمود وميضي، وعمود إزالة،
 .ووحدة إزالة الماء، ووحدة تكثيف، ووحدة تقطير

 
 2: عدد األشكال      31 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0002974: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54565/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12879/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         20/02/2008 61/030,192     
. توم آر -2 ريفيرا ، -روبرتو سواريز  -1:  المخترعون] 72[

 براتون
باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

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

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

 :المراجع ] 56[
- US 6714480 82 (SINHA et al.) 30 March 2004  
-US 6920082 82 (TANG) 19 July 2005 
- US 6098021 A (TANG et al.) 01 August 2000 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تقدير اإلجهاد األفقي من تباين الخواص االتجاهي ثالثي األبعاد] 54[
تشتمل الطريقة على تحديد باراميتر تمييز واحد على  .يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد خواص تكوين تحت أرضي   :الملخص ] 57[

األقل اعتماًدا على بيانات قياس سرعة الموجة، وتحديد العديد من معامالت المرونة اعتماًدا على باراميتر التمييز الواحد على األقل 
دالت، وتحديد شكل إجهاد متباين الخواص اتجاهيًا للتكوينات تحت األرضية اعتماًدا على النسيج الصلد الخاص باستخدام العديد من المعا

بالتكوين تحت األرضي تشتمل على العديد من معامالت المرونة حيث يتم تقريب معامالت المرونة باستخدام العديد من المعادالت، وعرض 
 .للتكوينات تحت األرضيةشكل اإلجهاد متباين الخواص اتجاهيًا 

 
 6: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002974: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54565/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 05/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12879/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         20/02/2008 61/030,192     
. توم آر -2 ريفيرا ، -روبرتو سواريز  -1:  المخترعون] 72[

 براتون
باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

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

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

 :المراجع ] 56[
- US 6714480 82 (SINHA et al.) 30 March 2004  
-US 6920082 82 (TANG) 19 July 2005 
- US 6098021 A (TANG et al.) 01 August 2000 

 
 
 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تقدير اإلجهاد األفقي من تباين الخواص االتجاهي ثالثي األبعاد] 54[
تشتمل الطريقة على تحديد باراميتر تمييز واحد على  .يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد خواص تكوين تحت أرضي   :الملخص ] 57[

األقل اعتماًدا على بيانات قياس سرعة الموجة، وتحديد العديد من معامالت المرونة اعتماًدا على باراميتر التمييز الواحد على األقل 
دالت، وتحديد شكل إجهاد متباين الخواص اتجاهيًا للتكوينات تحت األرضية اعتماًدا على النسيج الصلد الخاص باستخدام العديد من المعا

بالتكوين تحت األرضي تشتمل على العديد من معامالت المرونة حيث يتم تقريب معامالت المرونة باستخدام العديد من المعادالت، وعرض 
 .للتكوينات تحت األرضيةشكل اإلجهاد متباين الخواص اتجاهيًا 

 
 6: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002975GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :عن منح البراءة تاريخ النشر ] 45[

 54520/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 /20032848/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[

 أمريكا                   2002/08/15      10/219,653       
سميث   .لورانس ايه -2، -ادمز  .جون ار -1: المخترعون] 72[

 جيلبين  .ابراهام ب -3، - 0جر
باي  10100، كاتاليتيك ديستيليشن تكنولوجيز  : مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 77507تكساس ، باسدينا. إيريا بوليفارد
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 19/32 

 :المراجع ] 56[
- US 5866736 A (CHEN JAMIN [US]) 02 
February 1999  
- US 4443559 A (SMITH JR LAWRENCE A [US]) 
17 April 1984  
- WO 99/07467 A (ABB LUMMUS GLOBAL INC 
[US]; 12 UNIV AUBURN [US]) 18 February 1999 

 نوف النصبان: الفاحص 
 تركيبات تالمس] 54[
يعمل هذا االختراع على إعداد نظام خلط ساكن داخلي مثل جهاز تشتيت من سلك شبكي أو معدن ممدد مشترك الربط مع   :الملخص ] 57[

الخيوط تختار من بوليمرات خاملة، بوليمرات حفزية، معادن حفزية، أو مخاليط باالشتراك مع مفاعل رأسي به منطقة تفاعل مادة متعددة 
وتتيح شبكة األسالك  .ويوضع جهاز التشتيت في منطقة التفاعل المذكورة، بصفة خاصة لتنفيذ ألكلة البارافين باستخدام حفاز من الحامض

وقد يكون جهاز التشتيت  .عالوة على الحيز المفتوح المطلوب في المفاعالت لحركة األبخرة والسوائل داخل النظام الوحدة االنشائية للنظام
 ).برواز(او يوضع داخل إطار  )باالت(على هيئة رقائق، جدائل أو حزم 

 
 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

===[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002976: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54543/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4915/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

مكتب األوربي ال      22/07/2004 04254366.0     
أدريان  -2 رودلف هنري ماكس هيرولد، -1:  المخترعون] 72[

    ثيمي الست، -4 روبرت مارتن فان هارديفيلد، -3 جوهانز كود،
كورنوليس جاكوبس سميت   -6 رودلف روبرت جومان، -5
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30 اريل فان بيلندتالن ك
العمار  ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/02, 53/04, 53/86; C10K 1/32, 
1/34 

: المراجع ] 56[
- WO 03/011436 A (JOHNSON MATTHEY PLC.  
- WOODWARD COLIN CGB) 13 February 2003  
- DE 4321542 C (BFT ENTSORGUNGSTECH)  
01 September 1994  
- US 632276381 (MCDANIEL JOHN E) 27 
November 2001 

 علي احمد المال: الفاحص 
 SOCو  H2Sمن تيار غاز تخليق يشتمل على  SOCعملية إلزالة] 54[
، للعملية الخطوات H2Sو COSغاز تخليق أول يشتمل على من تيار  COSيتعلق االختراع الحالي بعملية إلزالة    :الملخص ] 57[

 COSبواسطة مالمسة تيار غاز التخليق األول مع محفز تحليل مائي لـ  H2Sفي تيار غاز التخليق األول إلى  COSتحويل  (?):التالية
من تيار التخليق  H2Sإزالة  (?)؛H2Sوغني بـ  COSفي وجود ماء في منطقة تحليل مائي للحصول على تيار غاز تخليق ثان مستنفد 

 H2Sللحصول على تيار غاز تخليق ثالث مستنفد  H2Sالثاني بمالمسة تيار غاز تخليق ثاني مع مادة ممتزة صلبة في منطقة إزالة 
 .COSومستنفد  

 
      10 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002976: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54543/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2005/4915/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/07/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

مكتب األوربي ال      22/07/2004 04254366.0     
أدريان  -2 رودلف هنري ماكس هيرولد، -1:  المخترعون] 72[

    ثيمي الست، -4 روبرت مارتن فان هارديفيلد، -3 جوهانز كود،
كورنوليس جاكوبس سميت   -6 رودلف روبرت جومان، -5
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذي هيج، اتش أر2596,30 اريل فان بيلندتالن ك
العمار  ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/02, 53/04, 53/86; C10K 1/32, 
1/34 

: المراجع ] 56[
- WO 03/011436 A (JOHNSON MATTHEY PLC.  
- WOODWARD COLIN CGB) 13 February 2003  
- DE 4321542 C (BFT ENTSORGUNGSTECH)  
01 September 1994  
- US 632276381 (MCDANIEL JOHN E) 27 
November 2001 

 علي احمد المال: الفاحص 
 SOCو  H2Sمن تيار غاز تخليق يشتمل على  SOCعملية إلزالة] 54[
، للعملية الخطوات H2Sو COSغاز تخليق أول يشتمل على من تيار  COSيتعلق االختراع الحالي بعملية إلزالة    :الملخص ] 57[

 COSبواسطة مالمسة تيار غاز التخليق األول مع محفز تحليل مائي لـ  H2Sفي تيار غاز التخليق األول إلى  COSتحويل  (?):التالية
من تيار التخليق  H2Sإزالة  (?)؛H2Sوغني بـ  COSفي وجود ماء في منطقة تحليل مائي للحصول على تيار غاز تخليق ثان مستنفد 

 H2Sللحصول على تيار غاز تخليق ثالث مستنفد  H2Sالثاني بمالمسة تيار غاز تخليق ثاني مع مادة ممتزة صلبة في منطقة إزالة 
 .COSومستنفد  

 
      10 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 0002977GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54262/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8006/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا               2006/05/10           0609219.1       
نيل ، جون كولين ميدلتون -2، دارين جوبي-1:  ونالمخترع] 72[

  تيندال
ه  ليمتد، كوينز لوسايت انترناشونال يو كي : مالك البراءة] 73[

 3 14هامبشاير اس او مبتون، ساوث ،وينز تاراسك 17-15جيت، 
 متحدةالمملكة ال، بي بيه

 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01F 3/04, 7/00; B01J 19/18; C07C 51/14 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/042942 A1 (SICCAR01 EDWARD S 
[US]) 04 March 2004 
- DE 20306404 U1 (MAVAG 
VERFAHRENSTECHNIK AG NEU [AT]) 26 
June 2003  
- CH 332926 A (KREUZER EMIL [CH]) 30 
September 1958  
- DE 4421478 A1 (NETZSCH ERICH HOLDING 
[DE]) 21 December 1995  
- US 4401645 A (GISLER HENRY J [US]) 30 
August 1983  
- US 4004786 A (STEPHENS WILL R) 25 
January 1977 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز للخلط] 54[
 120على عمود إدارة  100لخلط مائعين على األقل، حيث يشتمل جهاز الخلط  100يتعلق االختراع الحالي بجهاز خلط   :الملخص ] 57[

وعلى  120ممتدة قطرياً مركبة على عمود اإلدارة  124وثانية  122، ودفاعة مروحية أولى 121قابل للدوران حول محوره الطولي 
التي يمكن  125تشتمل على مجموعة من الريش المقوسة  122الترتيب متباعدتين محورياً، حيث يتميز بأن الدفاعة المروحية األولى 

على  124دفاعة المروحية الثانية ، وحيث تشتمل ال124تشغيلها لتحريك الموائع المذكورة في اتجاه محوري نحو الدفاعة المروحية الثانية 
 .122لتحريك الموائع المذكورة في اتجاه محوري نحو الدفاعة المروحية األولى  125مجموعة من الريش المقوسة 

 
 4: 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[
 CG 0002978: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54312/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10911/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا       2007/5/31 11/756,242     
. جيمس اتش -2 هيندريكسون،. ليزا ايه -1:  المخترعون] 72[

ريتشارد اديلمان  -3 جراندر الثالث،
، نورث فيفث ستريت 456، .موذرز وورك انك:   مالك البراءة] 73[

 AP19123 ،ميركية األمتحدة الواليات ال، فيالدلفيا
 
 
 ارالعمابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A41D 1/20 

: المراجع ] 56[
- US 4506390 A (STERN) 26 March 1985 
- US 2004/0210987 A1 (CARNEY) 28 October 
2004 
- US 2006/0010571 A1 (OAKLEY) 19 January 
2006 
- US 6311333 81 (BATRA) 06 November 2001 
- US 3045678 A (GEIMER) 24 July 1962 
- US 4280229 A (STEIN) 28 July 1981 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 كسوة تغطية للبطن] 54[
يتعلق االختراع الحالي بكسوة لها قطعة عريضة للبطن، حيث تكون القطعة العريضة لتغطية البطن قابلة لإلمتداد لتغطي    :الملخص ] 57[

وة جزء سفلي بمحيط يلف الجذع، حيث يتقلص المحيط الذي يلف الجذع السفل ليتخذ طريقة نمو البطن وتتوافق مع ذلك، ويكون للكس
 .ويمكن إرتداء الكسوة أثناء المراحل المختلفة للحمل والمراحل المختلفة لتغيرات الجسم بعد الوالدة .إلمتداد القطعة العريضة للبطن

 
 7: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
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براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002978: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54312/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10911/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا       2007/5/31 11/756,242     
. جيمس اتش -2 هيندريكسون،. ليزا ايه -1:  المخترعون] 72[

ريتشارد اديلمان  -3 جراندر الثالث،
، نورث فيفث ستريت 456، .موذرز وورك انك:   مالك البراءة] 73[

 AP19123 ،ميركية األمتحدة الواليات ال، فيالدلفيا
 
 
 ارالعمابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A41D 1/20 

: المراجع ] 56[
- US 4506390 A (STERN) 26 March 1985 
- US 2004/0210987 A1 (CARNEY) 28 October 
2004 
- US 2006/0010571 A1 (OAKLEY) 19 January 
2006 
- US 6311333 81 (BATRA) 06 November 2001 
- US 3045678 A (GEIMER) 24 July 1962 
- US 4280229 A (STEIN) 28 July 1981 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 كسوة تغطية للبطن] 54[
يتعلق االختراع الحالي بكسوة لها قطعة عريضة للبطن، حيث تكون القطعة العريضة لتغطية البطن قابلة لإلمتداد لتغطي    :الملخص ] 57[

وة جزء سفلي بمحيط يلف الجذع، حيث يتقلص المحيط الذي يلف الجذع السفل ليتخذ طريقة نمو البطن وتتوافق مع ذلك، ويكون للكس
 .ويمكن إرتداء الكسوة أثناء المراحل المختلفة للحمل والمراحل المختلفة لتغيرات الجسم بعد الوالدة .إلمتداد القطعة العريضة للبطن

 
 7: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002979: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54310/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11376/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/07/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

فرنسا           27/70/2007 705531     
فينسنت بيروني  -2 يفيس ليكوفري، -1:  المخترعون] 72[
بليس دي ال كوبولي ،  2توتال أس إيه ،  -1: مالكو البراءة] 73[

براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت  -2 ، فرنسا،كوربيفوي 92400
جزر  كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، 71. ب.صليمتد، 

 بريطانيةالعذراء ال
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B04B 1/00; E21B 43/38 

 :المراجع ] 56[
  
- FR 2592324 Al (TOTAL PETROLES) 03 July 
1987 

 
 
 
 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
امي] 54[  وسيلة فصل للتدفُّق الدوَّ
على نفس المحور وتتم إدارتها  2ودفاَّعة مروحية  3يتعلق االختراع الحالي بوسيلة فصل بها غرفة فصل اسطوانية    :الملخص ] 57[

لحقن المائع في غرفة وسيلة الفصل،  26الستقبال تدفُّق محوري من المائع، ومخرج  25ومدخل  27للدفاَّعة المروحيَّة قلب  .عند الدوران
يساوي أو يزيد عن القطر  D27جزء له قطر  27للقلب  .مدخل ومخرج الدفاَّعة المروحية عند محيط القلب توجد بين 28وقنوات دليلية 

في هذا الجزء، تمتد القنوات الدليلية طولياً، وتستمر في االمتداد حتى مخرج الدفاَّعة المروحية، وهو  .لغرفة وسيلة الفصل D3الداخلي 
 . 3ويكون له قطر يساوي القطر الداخلي لغرفة وسيلة الفصل مخرج يأخذ شكال أسطوانيا بصفة رئيسية 

 
 7: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002980: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54567/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11613/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا       2007/8/27 60/968,304     
نجيب ابوسالبي  -2 فلويد بروسارد ، -1:  المخترعون] 72[
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز لوجنيد بي في،:   مالك البراءة] 73[

، هولندا ذا هيج، بي جي دن هاج
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 7/00 

 :اجع المر] 56[
- US 2004/0153437 A1(BUCHAN J. O) 05 August 
2004  
- US 2003/0204494 A1 (INTERNATIONAL 
BUSINESS MACHINES CORPORATION) 30 
October 2003 
- US 2007/0I79940 A1 (ROBINSON E. M. et al.) 
02 August 2007 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة ونظام لخدمة سياق بيانات] 54[
وتشتمل خطوات الطريقة على استخالص معلومات السياق من تطبيق  .يتعلق االختراع بطريقة إلجراء عملية في حقل نفط :الملخص ] 57[

ة على األقل لكل مضيف مرتبط بمشروع حقل نفط، وفرز معلومات السياق إلى مجموعة من األبعاد ذات الصلة، وتوليد بيانات تعريفية واحد
وطلب مجموعة من األبحاث باستخدام بيانات تعريفية لبحث واحد على األقل، واستقبال واحد أو أكثر  ,واحد من مجموعة األبعاد ذات الصلة

من مواد من مواد بيانات حقل النفط الناتجة عن مجموعة من األبحاث، وتضبيط على نحو انتقائي تشغيل حقل النفط بناء على واحد أو أكثر 
 .بيانات حقل النفط

 
 10: عدد األشكال      32 :الحماية  عدد عناصر

 

 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 CG 0002980: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54567/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11613/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا       2007/8/27 60/968,304     
نجيب ابوسالبي  -2 فلويد بروسارد ، -1:  المخترعون] 72[
 2586، 61دينوتيج  جيفيرز لوجنيد بي في،:   مالك البراءة] 73[

، هولندا ذا هيج، بي جي دن هاج
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06F 7/00 

 :اجع المر] 56[
- US 2004/0153437 A1(BUCHAN J. O) 05 August 
2004  
- US 2003/0204494 A1 (INTERNATIONAL 
BUSINESS MACHINES CORPORATION) 30 
October 2003 
- US 2007/0I79940 A1 (ROBINSON E. M. et al.) 
02 August 2007 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة ونظام لخدمة سياق بيانات] 54[
وتشتمل خطوات الطريقة على استخالص معلومات السياق من تطبيق  .يتعلق االختراع بطريقة إلجراء عملية في حقل نفط :الملخص ] 57[

ة على األقل لكل مضيف مرتبط بمشروع حقل نفط، وفرز معلومات السياق إلى مجموعة من األبعاد ذات الصلة، وتوليد بيانات تعريفية واحد
وطلب مجموعة من األبحاث باستخدام بيانات تعريفية لبحث واحد على األقل، واستقبال واحد أو أكثر  ,واحد من مجموعة األبعاد ذات الصلة

من مواد من مواد بيانات حقل النفط الناتجة عن مجموعة من األبحاث، وتضبيط على نحو انتقائي تشغيل حقل النفط بناء على واحد أو أكثر 
 .بيانات حقل النفط

 
 10: عدد األشكال      32 :الحماية  عدد عناصر

 

 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 CG 0002981: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54632/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 04/02/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12076/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا           31/10/2007 11/982,006     
طه  -3 شاميم صديقي، -2 مصطفى تواتي، -1:  المخترعون] 72[

مصطفى حمد عكاشه 
، أ-3312-رشركة الزيت العربية السعودية، :   مالك البراءة] 73[

 المملكة العربية السعودية، 31311الظهران ، بناية شمال ادمين
 
 
 
 
 
 
 عمارالابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G06K 9/00, G01V 3/00 

: المراجع ] 56[
- US 5430291A (TEXACO INC) 04 July1995 
- US 7133779B2(SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP) 07 November 2006 
- US 7277795B2(NEW ENGLAND RESEARCH 
INc) 02 October 2007 
 - US 2005\0015204AI(XUE,FANGJIAN) 20 
January  2005 
- US 2004/0122634AI(EXXONMOBIL 
UPSTREAM RESEARCH COMPANY) 24 
June2004  
- US 6195092 B1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP) 27 February 2001 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تحليل إحصائي أرضي وتقسيم للبيانات اللُّبية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بقاعدة بيانات جديدة وطريقة للتقسيم واالستدعاء البحثي لبيانات قياس مشتقة من مجموعة من    :الملخص ] 57[

صور العينات اللبية والسدادية للصخور يتم تحليلها لتحديد مساهماتها وخصائصها اإلحصائية األرضية األساسية، مع تخزين بيانات 
استدعاؤها في قاعدة بيانات، حيث تشتمل الطريقة على حساب التفاوت الفراغي للصور مثل صور الفحص بـ التحليل الناتجة بطريقة يمكن 

CT وصور المسامية واألنواع األخرى من الصور المتوفرة، والتقييم الكميِّ لخصائص الصور الرئيسية المستخدمة لمخططات التغيُّر ،
دا إلى تحليل مخطط التدرج ومخطط التغيُّر حتى يمكن توفير وسيلة لربط البيانات من متعددة السَّمت وعمل تحقق مبسط من النمط استنا

 .أقاليم أو حقول جغرافية مختلفة بتحليل البيانات التي لها نفس المتغيُّرات المؤثرة في المخطط المتغيُّر
 

 5: عدد األشكال      15 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002982GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54521/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12161/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                  2007/11/16   2007-298614       
 تسوكاسا شيرايشي  -2 يوسوكي كاواكامي، -1:  المخترعون] 72[
، نبوشيمو، 182يوني تشارم كوربوريشن،  : مالك البراءة] 73[

اليابان، كين-ميهإ، شي -شيكو كوتشو، تشو-كينسي  
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61F 13/53, 13/539, 13/15 

 :المراجع ] 56[
- US 4605402 A (ISKRA) 12 August 1986  
- US 6459016 B1 (ROSENFELD et al.) 01 October 
2002  
- EP 1402864 A1 (DAIO PAPER 
CORPORATION) 31 March 2004  
- EP 1400224 A1 (UNI-CHARM 
CORPORATION) 24 March 2004  
- JP 2007175093 A (KAO CORP) 12 July 2007 

 نوف النصبان: الفاحص 
 ملبوس ماص] 54[
بمنطقة  (12) )الهيكل الماص(، ويتم تزويد الحفاضة (10)) حفاضة تستخدم لمرة واحدة(يتعلق االختراع بملبوس ماص  :الملخص ] 57[

ولها نسبة محتوى لبوليمر فائق االمتصاص أعلى من نسبة محتوى النسيج  (41) موضوعة على جانب رقيقة سطحية داخلية   (55)أولى 
ولها نسبة محتوى لبوليمر فائق االمتصاص  (42) موضوعة على جانب رقيقة سطحية خارجية   (56)األليف للماء، ومنطقة ثانية 

متصاص في المنطقة األولى ونسبة محتوى للنسيج األليف للماء أعلى من نسبة المحتوى للنسيج منخفضة عن نسبة للبوليمر الفائق اال
 للمنطقة األولى  (56) للمنطقة الثانية  (42) األليف للماء في المنطقة األولى والحيز الذي يخترق من جانب الرقيقة السطحية الخارجية 

 ) .55(ق االمتصاص الذي يتم إنتفاخه بإمتصاص مائع الجسم في المنطقة األولى والتي يمكن دخولها بواسطة البوليمر الفائ  (55)
 

 6: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0002982GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54521/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/12161/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان                  2007/11/16   2007-298614       
 تسوكاسا شيرايشي  -2 يوسوكي كاواكامي، -1:  المخترعون] 72[
، نبوشيمو، 182يوني تشارم كوربوريشن،  : مالك البراءة] 73[

اليابان، كين-ميهإ، شي -شيكو كوتشو، تشو-كينسي  
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل  ]74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61F 13/53, 13/539, 13/15 

 :المراجع ] 56[
- US 4605402 A (ISKRA) 12 August 1986  
- US 6459016 B1 (ROSENFELD et al.) 01 October 
2002  
- EP 1402864 A1 (DAIO PAPER 
CORPORATION) 31 March 2004  
- EP 1400224 A1 (UNI-CHARM 
CORPORATION) 24 March 2004  
- JP 2007175093 A (KAO CORP) 12 July 2007 

 نوف النصبان: الفاحص 
 ملبوس ماص] 54[
بمنطقة  (12) )الهيكل الماص(، ويتم تزويد الحفاضة (10)) حفاضة تستخدم لمرة واحدة(يتعلق االختراع بملبوس ماص  :الملخص ] 57[

ولها نسبة محتوى لبوليمر فائق االمتصاص أعلى من نسبة محتوى النسيج  (41) موضوعة على جانب رقيقة سطحية داخلية   (55)أولى 
ولها نسبة محتوى لبوليمر فائق االمتصاص  (42) موضوعة على جانب رقيقة سطحية خارجية   (56)األليف للماء، ومنطقة ثانية 

متصاص في المنطقة األولى ونسبة محتوى للنسيج األليف للماء أعلى من نسبة المحتوى للنسيج منخفضة عن نسبة للبوليمر الفائق اال
 للمنطقة األولى  (56) للمنطقة الثانية  (42) األليف للماء في المنطقة األولى والحيز الذي يخترق من جانب الرقيقة السطحية الخارجية 

 ) .55(ق االمتصاص الذي يتم إنتفاخه بإمتصاص مائع الجسم في المنطقة األولى والتي يمكن دخولها بواسطة البوليمر الفائ  (55)
 

 6: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0002983: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54566/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12945/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/02/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا        29/02/2008 61/032,794     
صــــالح  -2 داسجوبــتا،. شــيفاجي إن -1:  المخترعون] 72[

 الرويلي
، 3296-ارشركة الزيت العربية السعودية، :   مالك البراءة] 73[

 السعودية المملكة العربية ، الظهران،31311، مبنى اإلدارة
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 2007/0255545 A1 (PLTE et al.) 01 November 
2007 
- US 200610023567 A1 (UHL et al.) 02 February 
2006 
- US 6,644,402 81 (SHARMA at al.] 11 November 
2003 
- US 2007f0286023 A1 (BULL at al.) 13 December 
2007 
- US 2008f0004847 A1 (BRADFORD) 03 January 
2008 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 مراقبة مائع الخزان المتحرك بامتداد مسارات تدفق في حقل نفط منتج باستخدام انبعاثات زلزالية سالبة] 54[
يتحرك في تكوين صخري خازن يحمل نفط هو يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لتحديد ما إذا كان السائل الذي   :الملخص ] 57[

 .يتضمن التكوين الصخري الحامل للنفط بئر إنتاج واحد على األقل ومصدر واحد على األقل لماء الحقن أثناء إنتاج النفط الطبيعي .الماء
تحقيق رقم قيمة أولية من األحداث الزلزالية الدقيقة السالبة لوحدة محددة مسبقاً من زمن القيمة  وقد تم .وقد تم تعريف مسار مائع مفضل

تتم مراقبة األحداث الزلزالية الدقيقة السالبة في مسار المائع المفضل أثناء إنتاج النفط الطبيعي الستشعار عدد من األحداث  .األولية
تتم مقارنة العدد الذي تم استشعاره من األحداث الزلزالية الدقيقة أثناء  .دة مسبقاً من زمن المراقبةالزلزالية الدقيقة أثناء وحدة زمنية محد

 .ألوليةفترة وحدة محددة مسبقاً من زمن المراقبة برقم القيمة األولية من األحداث الزلزالية الدقيقة للوحدة المحددة مسبقاً من زمن القيمة ا
الزلزالية الدقيقة على أنه نفط إذا ما اقترب عدد األحداث الزلزالية الدقيقة الذي تم استشعاره أثناء فترة  يتحدد المائع المسبب لألحداث

من القيمة الوحدة المحددة مسبقاً لزمن المراقبة من رقم القيمة األولية لألحداث الزلزالية الدقيقة السالبة للوحدة المحددة مسبقاً، وإذا كان ز
يتحدد أن المائع المسبب  .ثناء فترة زمنية عندما يكون حقن الماء أقل من معدل حقن الماء أثناء إنتاج النفط الطبيعياألولية يتم قياسه أ

بقاً لزمن لألحداث الزلزالية الدقيقة هو الماء إذا اقترب الرقم الذي تم استشعاره من األحداث الزلزالية الدقيقة أثناء فترة الوحدة المحددة مس
رقم قيمة أولية لألحداث الزلزالية الدقيقة للوحدة المحددة مسبقاً، وإذا تم قياس رقم القيمة األولية لألحداث الزلزالية الدقيقة المراقبة من 

السالبة لزمن قيمة أولية الوحدة المحددة مسبقاً، أثناء فترة زمنية يكون حقن الماء فيها أكبر من معدل حقن الماء أثناء إنتاج النفط 
 .الطبيعي

 
 11: 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[
 0002984GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54349/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12959/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2008/03/03       61/033,264          
 ،ويليام آيه فرانك -2 ،تونيان. تيموثي دي -1:  المخترعون] 72[
         ،دورست. بارتلي بي -5 ،سيزار تشان -4 ،أشيش دوبي -3
   ،نيكوالس بون -8 ،كومينز. توني كيه -7 ،كينبرو. باميال جي -6
. جيمس أل -11 ،روث. مايكل جيه -10 ،هيرد. ويليام أف -9

 دايفيس
 550يونايتد ستيتس جيبسوم كومباني،  -1:  مالكو البراءة] 73[

واليات ال، 3676-60661شيكاغو ، إلينوي، ويست آدامز ستريت
كية ممثلة حكومة الواليات المتحده االمري -2 ميركية،األمتحدة ال

ميدالند  ،سيلفر سبرينق، روبرت جرانت افنيو  503 ،لدفاعبوزير ا
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،20910-7500

 العمار إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F41H 5/04; B32B 13/12, 13/14, 7/12 

 :المراجع ] 56[
- EP 0287918 A1 (CEMCOM CORPORATION ) 
26 October 1988  
- EP 0299253 A1 (CEMCOM CORPORATION ) 
18 January  
- WO 92-13645 A1 (GLASCRETE INC )20 August 
1992  
- WO 2005-032782 A1( UNITED STATES 
GYPSUM CORPORATION) 14 April 2005 

 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 ألواح تدريع رقائقية أساسها األسمنت] 54[
يتعلق االختراع الحالي بلوح أسمنتي له خواص بالستية ومقاومة لالنفجار به طبقة قلب من تركيبة بمقاومة انضغاط    :الملخص ] 57[

كما يمكن استخدام األلواح في الجدران، واألسقف وألوح األرضية التي تتطلب مقاومة انضغاط عالية  .فائقة وطبقة قشرية واحدة على األقل
تشتمل طبقة القلب للوح  .ل واألسطح المقاومة لسوء استعمال السطح على سبيل المثال في السجون وغيرها من المؤسساتلمقاومة الزالز

على طور أسمنتي متصل ناتج عن تصلب خليط مائي، في غياب دقيق السيليكا، مادة رابطة أسمنتية غير عضوية، مادة ملء معدنية غير 
ميكرون، مادة ملء معدنية بتزوالنية، ملدن فائق أساسه بولي كربوكسيالت،  450 إلى  150 لي عضوية لها حجم جسيمي يتراوح من حوا

فيما بعد تتم تقوية طبقة  .يمكن دعم الخليط بشكل منتظم بإضافة ألياف قبل التصلب .ألكانول أمين وحمض أو ملح حمض فلزي قلوي؛ وماء
 .ليمر مقوى باأللياف، حيث يتم ربطها بسطح واحد على األقل للوحالقلب األسمنتية بواسطة القشرة، على سبيل المثال بو

 
 19: عدد األشكال      36 :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[
 0002984GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54349/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12959/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا              2008/03/03       61/033,264          
 ،ويليام آيه فرانك -2 ،تونيان. تيموثي دي -1:  المخترعون] 72[
         ،دورست. بارتلي بي -5 ،سيزار تشان -4 ،أشيش دوبي -3
   ،نيكوالس بون -8 ،كومينز. توني كيه -7 ،كينبرو. باميال جي -6
. جيمس أل -11 ،روث. مايكل جيه -10 ،هيرد. ويليام أف -9

 دايفيس
 550يونايتد ستيتس جيبسوم كومباني،  -1:  مالكو البراءة] 73[

واليات ال، 3676-60661شيكاغو ، إلينوي، ويست آدامز ستريت
كية ممثلة حكومة الواليات المتحده االمري -2 ميركية،األمتحدة ال

ميدالند  ،سيلفر سبرينق، روبرت جرانت افنيو  503 ،لدفاعبوزير ا
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،20910-7500

 العمار إبراهيم  سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F41H 5/04; B32B 13/12, 13/14, 7/12 

 :المراجع ] 56[
- EP 0287918 A1 (CEMCOM CORPORATION ) 
26 October 1988  
- EP 0299253 A1 (CEMCOM CORPORATION ) 
18 January  
- WO 92-13645 A1 (GLASCRETE INC )20 August 
1992  
- WO 2005-032782 A1( UNITED STATES 
GYPSUM CORPORATION) 14 April 2005 

 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 ألواح تدريع رقائقية أساسها األسمنت] 54[
يتعلق االختراع الحالي بلوح أسمنتي له خواص بالستية ومقاومة لالنفجار به طبقة قلب من تركيبة بمقاومة انضغاط    :الملخص ] 57[

كما يمكن استخدام األلواح في الجدران، واألسقف وألوح األرضية التي تتطلب مقاومة انضغاط عالية  .فائقة وطبقة قشرية واحدة على األقل
تشتمل طبقة القلب للوح  .ل واألسطح المقاومة لسوء استعمال السطح على سبيل المثال في السجون وغيرها من المؤسساتلمقاومة الزالز

على طور أسمنتي متصل ناتج عن تصلب خليط مائي، في غياب دقيق السيليكا، مادة رابطة أسمنتية غير عضوية، مادة ملء معدنية غير 
ميكرون، مادة ملء معدنية بتزوالنية، ملدن فائق أساسه بولي كربوكسيالت،  450 إلى  150 لي عضوية لها حجم جسيمي يتراوح من حوا

فيما بعد تتم تقوية طبقة  .يمكن دعم الخليط بشكل منتظم بإضافة ألياف قبل التصلب .ألكانول أمين وحمض أو ملح حمض فلزي قلوي؛ وماء
 .ليمر مقوى باأللياف، حيث يتم ربطها بسطح واحد على األقل للوحالقلب األسمنتية بواسطة القشرة، على سبيل المثال بو

 
 19: عدد األشكال      36 :الحماية  عدد عناصر
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THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002985GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54350/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12960/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                          2008/03/03   033258        
 ،ويليام آيه فرانك -2 ،تونيان. تيموثي دي -1:  المخترعون] 72[
     ،دورست. بارتلي بي -5 ،كومار ناتيساير -4 ،أشيش دوبي -3
   ،نيكوالس بون -8 ،كومينز. توني كيه -7 ،كينبرو. باميال جي -6
توماس  -11 ،روث. مايكل جيه -10 ،هيرد. ويليام أف -9

 -14 ،ريان ستينسون -13 ،دايفيس. جيمس أل -12 ،سالوسون
 جونسون. كارول أف

 550يونايتد ستيتس جيبسوم كومباني،  -1:  مالكو البراءة] 73[
واليات ال، 3676-60661إلينوي ، شيكاغو، ويست آدامز ستريت

حكومة الواليات المتحدة االمريكية ممثلة  -2 ميركية،ألامتحدة ال
ماري ، روبيرت جرانت أفنيو، لفر سبرينجسي 503بوزير الدفاع ، 

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 7500-20910 الند
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F41H 5/04, 5/02; C04B 28/28 

 :المراجع  ]56[
- EP 0287918 A1 (CEMCOM CORPRATION) 26 
October 1988  
- EP 0299253 A1 (CEMCOM CORPRATION) 18 
January 1989  
- WO 92-13645 A1 (GLASCRETE INC) 20 August 
1992  
- WO 2005-032782 A1 (US GYPSUM 
CORPORATION) 14 April 2005 

 
 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام لوح تدريع أساسه األسمنت] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتجميعة لوح تدريع أسمنتي له خواص قذائفية ومقاومة لالنفجار، مرتبط ببنية إطار إلنتاج بنية    :الملخص ] 57[

عضوية، ومادة ملء معدنية غير وأللواح التدريع األسمنتية، طور متصل ناتج من تصلب خليط مائي من مادة رابطة أسمنتية غير  .واقية
ميكرون، ومادة ملء معدنية بوتزوالنية، وعامل تسوية ذاتي ملدن فائق أساسه  450-150 عضوية بها حجم جسيم يتراوح من حوالي 

ور قبل التصلب، تتم تقوية الط .كما يمكن أن يحتوي الخليط على ألكانول أمين، والحمض أو ملح الحمض .بولي كربوكسيالت، والماء
يمكن تقوية اللوح باستخدام قشرة خارجية مرتبطة  .المتصل باستخدام ألياف موزعة بانتظام في الطور المتصل قبل التصلب لتشكيل اللوح

 .بسطح واحد على األقل من أسطح اللوح
 

 28: عدد األشكال      54 :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[
 0002986GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54351/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2009-12961: رقم الطلب ] 21[
 02/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                        2008/03/03   61/033,240       
 أشيش دوبي -2ويليام آيه فرانك ، -1:  المخترعون] 72[
ويست  550يونايتد ستيتس جيبسوم كومباني،  : مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 3676-60661إلينوي ، شيكاغو، آدامز ستريت
 ميركيةاأل
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B23B 1/00, 13/02, 13/04; C04B 14/00, 
11/30 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/0240621 A1 (PIZHONG QIAO) 18 
October 2007  
- US 2006/0178455 A1 (GREGORY B. GIRARD et 
al.) 10 August 2006  
- US 2007/0256379 A1 (CHRISTOPHER M. 
EDWARDS) 08 November 2007 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 عملية تصنيع ألواح تدريع أساسها األسمنت] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لتصنيع منتج أسمنتي مقوى باأللياف مثل اللوح الذي يتصلب لتكوين تركيبة بمقاومة  :الملخص ] 57[

يشتمل اللوح على طور أسمنتي متصل ناتج عن تصلب  .انضغاط فائقة لالستخدام في تصنيع ألواح بها خواص مقاومة باليستية وانفجارية
، مادة رابطة أسمنتية غير عضوية، ومادة ملء معدنية غير عضوية لها حجم جسيمي يتراوح من خليط مائي، في غياب دقيق السيليكا

يمكن  .ميكرون، ومادة ملء معدنية بتزوالنية، وملدن فائق أساسه بولي كربوكسيالت، وعامل تسوية ذاتية، وماء 450 إلى  150حوالي 
يمكن تقوية الطور المتصل بألياف موزعة في الطور المتصل قبل  .أن يشتمل الخليط كذلك على ألكانول أمين وحمض أو ملح حمض

يمكن تقوية اللوح باستخدام قشرة مقواة باأللياف مربوطة بأحد أسطح القلب على األقل، على سبيل المثال، من خالل  .التصلب لتكوين لوح
 .والقذائف الترقيق بمادة الصقة مثل اإليبوكسي لتكوين لوح تدريع أسمنتي مقاوم لالنفجارات

 
 19: عدد األشكال      37 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0002986GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54351/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2009-12961: رقم الطلب ] 21[
 02/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 أمريكا                        2008/03/03   61/033,240       
 أشيش دوبي -2ويليام آيه فرانك ، -1:  المخترعون] 72[
ويست  550يونايتد ستيتس جيبسوم كومباني،  : مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 3676-60661إلينوي ، شيكاغو، آدامز ستريت
 ميركيةاأل
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B23B 1/00, 13/02, 13/04; C04B 14/00, 
11/30 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/0240621 A1 (PIZHONG QIAO) 18 
October 2007  
- US 2006/0178455 A1 (GREGORY B. GIRARD et 
al.) 10 August 2006  
- US 2007/0256379 A1 (CHRISTOPHER M. 
EDWARDS) 08 November 2007 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 عملية تصنيع ألواح تدريع أساسها األسمنت] 54[
يتعلق االختراع الحالي بعملية لتصنيع منتج أسمنتي مقوى باأللياف مثل اللوح الذي يتصلب لتكوين تركيبة بمقاومة  :الملخص ] 57[

يشتمل اللوح على طور أسمنتي متصل ناتج عن تصلب  .انضغاط فائقة لالستخدام في تصنيع ألواح بها خواص مقاومة باليستية وانفجارية
، مادة رابطة أسمنتية غير عضوية، ومادة ملء معدنية غير عضوية لها حجم جسيمي يتراوح من خليط مائي، في غياب دقيق السيليكا

يمكن  .ميكرون، ومادة ملء معدنية بتزوالنية، وملدن فائق أساسه بولي كربوكسيالت، وعامل تسوية ذاتية، وماء 450 إلى  150حوالي 
يمكن تقوية الطور المتصل بألياف موزعة في الطور المتصل قبل  .أن يشتمل الخليط كذلك على ألكانول أمين وحمض أو ملح حمض

يمكن تقوية اللوح باستخدام قشرة مقواة باأللياف مربوطة بأحد أسطح القلب على األقل، على سبيل المثال، من خالل  .التصلب لتكوين لوح
 .والقذائف الترقيق بمادة الصقة مثل اإليبوكسي لتكوين لوح تدريع أسمنتي مقاوم لالنفجارات

 
 19: عدد األشكال      37 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 
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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 0002987: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54559/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13202/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
ديمتري  -2 أوليج نيكواليفيتش زورافليف، -1:  المخترعون] 72[

 اناتوليفيتش كوروتيف
كرايجموير شلمبيرجر هولدنجز ليمتد،  :   ءةمالك البرا] 73[

 )بريطانية(جزر العذراء ، تورتوال، رود تاون ،71.ب.ص، تشامبرز
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/00, 3/00, 11/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2008/082830 A1 (BAKER HUGHES 
INCORPORATED) 10 July 2008  
- WO 2006/067441 A1 (SONDEX WIRELINE 
LIMITED) 29 June 2006 
- WO 20081099249 A2 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY S.V. et al.) 21 August 2008 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة لتحديد نفاذية تكوين مشبع] 54[
توفر  .لتحديد نفاذية تكوين مشبع بهدف تحديد نفاذية تكوينات منتجة مشبعة بالمائعيتعلق االختراع الحالي بطريقة    :الملخص ] 57[

الطريقة وضع أداة لتسجيل األداء في البئر، حيث تتكون أداة تسجيل األداء من باعث صوتي، وأداتي استشعار صوتيتين على األقل، 
ضع كل أداة استشعار صوتية بين أداة استشعار كهربائية وباعث وباعثين كهربائيين على األقل، ومحولي طاقة كهربية على األقل مع و

يتم إنتاج نبضة صوتية إلثارة التكوين بعد ذلك يتم قياس سعة ذبذبة االستجابة الصوتية باستخدام أدوات االستشعار الصوتية  .كهربائي
ويتم إنتاج النبضة الفولطية بنفس موضع  .ويتم قياس سعة ذبذبة التيار المستحث بواسطة التأثير الصوتي باستخدام المحوالت الكهربائية

 .دوات االستشعار الصوتية يتم قياس سعة ذبذبة االستجابة الصوتية المستحثة بواسطة الفولطية التي يتم تسليطهااألداة وباستخدام أ
توليد وبنفس موضع األداة يتم تكرار اإلثارة الصوتية للتكوين مع القياسات التالية لسعة ذبذبة االستجابة الصوتية وسعة ذبذبة التيار وكذلك 

ياس التالي لسعة ذبذبة االستجابة الصوتية وذلك مرة واحدة على األقل؛ ومن الجدير بالمالحظة أنه أثناء كل تكرار النبضة الفولطية مع الق
ويتم حساب نفاذية كل طبقة فرعية في التكوين موضوعة في مقابل أدوات  .يتم توليد نبضة صوتية ونبضة فولطية بسعة ذبذبة متزايدة

وضع المعين لألداة في البئر، وبالتالي يكون سمك الطبقة الفرعية مساوياً للمسافة بين أدوات االستشعار االستشعار الصوتية لألداة عند الم
ويتم تحريك األداة ألسفل أو ألعلى ثقب الحفر على مسافة تساوي المسافة بين أدوات االستشعار الصوتية المتجاورة  .الصوتية المتجاورة

 .وبناءاً على البيانات التي يتم الحصول عليها يتم تحديد نفاذية التكوين .ل طبقة فرعية من التكوينويتم تكرار تسلسل الخطوات السابقة لك
 

 2: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002988GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54276/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14575/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                            2008/12/19   858864       
جــيرومي  -2 ،هـــيرفيالين روبيدو -1:  المخترعون] 72[

ســيرج  -5 ،فرانســـوا كلونيت -4 ،ريمـــي تينتيلير -3 ،جوموندي
 تشاكون

تكنولوجيز ثيرميكوس، جي إي ايه باتيجنوليز  : مالك البراءة] 73[
 ، فرنسا44300س ينانت، ايزرانرو دو  25

 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28F 1/24, 13/06 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/023180 A1 (BUNKER RONALD 
SCOTT (US] et al.) 31 January 2008  
- JP 59 210296 A (MATSUSHITA ELECTRIC 
IND CO LTD) 28 November 1984  
- JP 08 028897 A (SHINKO KOGYO KK) 02 
February 1996  
- JP 60082786 A (MATSUSHITA ELECTRIC 
IND CO LTD; MATSUSHITA 
REFRIGERATION) 10 May 1985  
- JP 60 082787 A (MATSUSHITA ELECTRIC 
IND CO LTD; MATSUSHITA 
REFRIGERATION) 10 May 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مبادل حراري يشتمل على أنابيب مزودة بزعانف مجوفة] 54[
تمتد األنابيب في اتجاه محوري .  )2(يتعلق االختراع الحالي بمبادل حراري أنبوبي يشتمل على أنابيب مزودة بزعانف    :الملخص ] 57[

تشتمل كل زعنفة على سطح تبادل حراري يحيط باألنبوب ويمتد في اتجاه نصف قطري .  )4(تبادل حراري معين ويتم تزويدها بزعانف 
تشتمل . معين بالنسبة لألنبوب والذي يتم إنشاؤه بتعرجات لتكوين تجاويف متباعدة عن بعضها البعض في هذا االتجاه نصف القطري

، تقل عند ابتعادها عن األنبوب في هذا االتجاه نصف القطري لتكوين دليل لمائع تجاويف الزعنفة على أبعاد مختلفة، مثل العرض والطول
 .حول األنبوب

 
 10: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0002988GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54276/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14575/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا                            2008/12/19   858864       
جــيرومي  -2 ،هـــيرفيالين روبيدو -1:  المخترعون] 72[

ســيرج  -5 ،فرانســـوا كلونيت -4 ،ريمـــي تينتيلير -3 ،جوموندي
 تشاكون

تكنولوجيز ثيرميكوس، جي إي ايه باتيجنوليز  : مالك البراءة] 73[
 ، فرنسا44300س ينانت، ايزرانرو دو  25

 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F28F 1/24, 13/06 

 :المراجع ] 56[
- US 2008/023180 A1 (BUNKER RONALD 
SCOTT (US] et al.) 31 January 2008  
- JP 59 210296 A (MATSUSHITA ELECTRIC 
IND CO LTD) 28 November 1984  
- JP 08 028897 A (SHINKO KOGYO KK) 02 
February 1996  
- JP 60082786 A (MATSUSHITA ELECTRIC 
IND CO LTD; MATSUSHITA 
REFRIGERATION) 10 May 1985  
- JP 60 082787 A (MATSUSHITA ELECTRIC 
IND CO LTD; MATSUSHITA 
REFRIGERATION) 10 May 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مبادل حراري يشتمل على أنابيب مزودة بزعانف مجوفة] 54[
تمتد األنابيب في اتجاه محوري .  )2(يتعلق االختراع الحالي بمبادل حراري أنبوبي يشتمل على أنابيب مزودة بزعانف    :الملخص ] 57[

تشتمل كل زعنفة على سطح تبادل حراري يحيط باألنبوب ويمتد في اتجاه نصف قطري .  )4(تبادل حراري معين ويتم تزويدها بزعانف 
تشتمل . معين بالنسبة لألنبوب والذي يتم إنشاؤه بتعرجات لتكوين تجاويف متباعدة عن بعضها البعض في هذا االتجاه نصف القطري

، تقل عند ابتعادها عن األنبوب في هذا االتجاه نصف القطري لتكوين دليل لمائع تجاويف الزعنفة على أبعاد مختلفة، مثل العرض والطول
 .حول األنبوب

 
 10: 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
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002989: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54341/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 12/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/6824/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/08/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          30/08/2005 60/712,915     
روبرت مكالناهان  -2 آدم ستيتزل، -1:  المخترعون] 72[
 25ان وي  21412141إسكو كوربوريشن ، :   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 97210-2578اوريجن ، بورتالند، افينيو
ميركية األ
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02F 09/28 

 :المراجع ] 56[
- US 1419047 A (HANKS et al.) 06 June 1922 
- US 3982339 A (NILSSON) 28 September 1976 
- US 6735890 B2 (CARPENTER et al.) 18 May 
2004 
- US 5172501A (PIPPINS) 22 December 1992 
- US 5709043 A (JONES et al.) 20 January 1998 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 مجموعة تآكل لماكينات حفر] 54[
في  .يتعلق االختراع الحالي بعضو تآكل والذي يشتمل على زوج من األرجل تعين شقاً يباعد حافة الحفر لقطعة معدة حفر   :الملخص ] 57[

يمتد جانبياً والذي يتم توافقه داخل قناة تكميلية على أحد التصميمات، يتم تكوين الشق في طرفه األمامي بزوج من األسطح المائلة وحرف 
 .يتم استقبال وسيلة إغالق داخل فتحة في عضو التآكل إلحكام ربط عضو التآكل بصورة قابلة للتحرير إلى حافة الحفر .حافة الحفر

 
 12: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002990GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54359/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 12/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7795/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2006/02/17        60/774,401          
  -كاربينتر .  كريستوفر ام : المخترع] 72[
 ،أفنيو 25 إن دبليو 2141، إسكو كوربوريشن:  مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،97210 نأوريجو، بورتالند
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02F 9/28 

 :المراجع ] 56[
- US 6735890 B2 (CARPENTER at al.) 18 May 
2004  
- US 3624827 A (UESS et al.) 30 November 1971  
-US 6247255 B1 (CLENDENNING) 19 June 2001 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 مجموعة تآكل] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمجموعة تآكل إلحكام تثبيت عضو تآكل إلى معدة حفر والذي تشتمل على قاعدة لها أنف وعضو  :الملخص ] 57[

 .يتم تزويد كل من األنف والمقبس بواحد أو أكثر من أسطح اتزان متممة في األجزاء المركزية لها .تآكل  له مقبس
 

 15: عدد األشكال     14 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 0002990GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54359/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 12/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7795/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2006/02/17        60/774,401          
  -كاربينتر .  كريستوفر ام : المخترع] 72[
 ،أفنيو 25 إن دبليو 2141، إسكو كوربوريشن:  مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،97210 نأوريجو، بورتالند
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02F 9/28 

 :المراجع ] 56[
- US 6735890 B2 (CARPENTER at al.) 18 May 
2004  
- US 3624827 A (UESS et al.) 30 November 1971  
-US 6247255 B1 (CLENDENNING) 19 June 2001 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 مجموعة تآكل] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمجموعة تآكل إلحكام تثبيت عضو تآكل إلى معدة حفر والذي تشتمل على قاعدة لها أنف وعضو  :الملخص ] 57[

 .يتم تزويد كل من األنف والمقبس بواحد أو أكثر من أسطح اتزان متممة في األجزاء المركزية لها .تآكل  له مقبس
 

 15: عدد األشكال     14 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 0002991GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54353/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 12/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12979/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2008/03/05        2008-054322      
 ياسوشي موتشيزوكي : المخترع] 72[
، 2500ياماها هاتسودوكي كابوشيكي كايشا ، :  مالك البراءة] 73[

  اليابان ،8501-438 شيزوكا، شي-إيواتا، شينجاي
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B63B 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2999254 A (NOLDE HENRY) 12 September 
1961  
- US 4106426 A (WERTZ ELANZO) 15 August 
1978  
- US 6287161 B1 (NOZAWA TOMOHIRO) 11 
September 2001  
- JP 2005-212705 A (YAMAHAMOTORCO LTD) 
11 August 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 قارب صغير] 54[
عند النظر إليه  في المنتصف، 17وفيه يتم تشكيل تجويف من نوعية الزوارق،  )A( يتعلق االختراع الحالي بقارب صغير: الملخص ] 57[

بحيث يمكن  17يتم توفيره في التجويف  17ب على جزء تركيب  24أ و 24باتجاه أفقي، من المؤخرة، ويتم تركيب محركين خارجيين 
على الجانب  16يتم تشكيل منصة مستعرضة . ب 24أ و 24المحركين الخارجيين السير بواسطة الدفع الناتج عن  )A( للقارب الصغير

يبرز جزء من الطرف الخلفي لكل من  .16حتى يتاح ألحد األطقم السير على المنصة المستعرضة  17األيسر واأليمن واألمامي للتجويف 
تشتمل درجة . ب 24أ و24إلى الخلف وراء المحركين الخارجيين  16الجزء الجانبي األيسر والجزء الجانبي األيمن من المنصة المستعرضة 

يتم تشكيل جزء . هـ16 ب على درجة16د، بينما تشتمل درجة جانب الميسرة 16 على درجة 16أ من المنصة المستعرضة  16الميمنة جانب 
 . ب 16و في جزء من الطرف الخلفي بدرجة جانب الميسرة 16ج، ويتم تشكيل جزء تخزين  16أسفل درجة الجانب األمامي  18تخزين 

 4: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002992: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54548/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 12/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10683/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          07/05/2007 11/800,746     
لي  -3 ويي تشاي ، -2 تشين بينجزهي، -1:  المخترعون] 72[

كيبين زياو  -4 زهانج ،
، رايفر رود 1جنرال الكتريك كمبني، :   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال ،12345نيويورك ، شينيكتادي
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
nt. Cl.7: G01N 21/27; G01N 21/80 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/092975 Al (POTYRAILO RADISLAV 
A [USJ et al.) 26 April 2007  
- Mosley L M et al.: Sp~ctrophotometric pH 
measurement in estuaries using thymol blue and 
m-creso'l purple Marine Chemistry, Elsevier 
Science B.V;, Amsterdam NL, vol, 91, no. 1-4, 15 
November 2004  

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 طريقة وجهاز لقياس الرقم الهيدروجيني لمحاليل منخفضة القلوية] 54[
يوفر االختراع الحالي نظام  :ويةيتعلق االختراع الحالي بنظم وطرق لقياس الرقم الهيدروجيني لعينات منخفضة القل   :الملخص ] 57[

يتم توليد دالة معايرة بواسطة وضع  .استشعار مشتمل على مجموعة من كواشف الرقم الهيدروجيني، لكل كاشف تركيز كاشف مختلف
ابل نظام االستشعار في محلول برقم هيدروجيني معروف بحيث يتم في نفس الوقت تسجيل استجابة الرقم الهيدروجيني من كل كاشف مق

بمجرد معايرته، يتم وضع نظام االستشعار في محاليل عينات منخفضة القلوية ذات رقم هيدروجيني غير  .تركيز الكاشف لكل كاشف
تتم عندئذ مقارنة النتائج من كل كاشف رقم هيدروجيني مع دالة المعايرة، ويتم استنتاج دوال مطابقة للحصول على الرقم  .معروف

 .عينة منخفضة القلويةالهيدروجيني الفعلي لل
 

 5: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002992: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54548/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 12/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10683/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          07/05/2007 11/800,746     
لي  -3 ويي تشاي ، -2 تشين بينجزهي، -1:  المخترعون] 72[

كيبين زياو  -4 زهانج ،
، رايفر رود 1جنرال الكتريك كمبني، :   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال ،12345نيويورك ، شينيكتادي
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
nt. Cl.7: G01N 21/27; G01N 21/80 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/092975 Al (POTYRAILO RADISLAV 
A [USJ et al.) 26 April 2007  
- Mosley L M et al.: Sp~ctrophotometric pH 
measurement in estuaries using thymol blue and 
m-creso'l purple Marine Chemistry, Elsevier 
Science B.V;, Amsterdam NL, vol, 91, no. 1-4, 15 
November 2004  

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 طريقة وجهاز لقياس الرقم الهيدروجيني لمحاليل منخفضة القلوية] 54[
يوفر االختراع الحالي نظام  :ويةيتعلق االختراع الحالي بنظم وطرق لقياس الرقم الهيدروجيني لعينات منخفضة القل   :الملخص ] 57[

يتم توليد دالة معايرة بواسطة وضع  .استشعار مشتمل على مجموعة من كواشف الرقم الهيدروجيني، لكل كاشف تركيز كاشف مختلف
ابل نظام االستشعار في محلول برقم هيدروجيني معروف بحيث يتم في نفس الوقت تسجيل استجابة الرقم الهيدروجيني من كل كاشف مق

بمجرد معايرته، يتم وضع نظام االستشعار في محاليل عينات منخفضة القلوية ذات رقم هيدروجيني غير  .تركيز الكاشف لكل كاشف
تتم عندئذ مقارنة النتائج من كل كاشف رقم هيدروجيني مع دالة المعايرة، ويتم استنتاج دوال مطابقة للحصول على الرقم  .معروف

 .عينة منخفضة القلويةالهيدروجيني الفعلي لل
 

 5: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002993: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54313/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10881/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          23/50/2007 60/924,627     
بريان . ديفد إيه:   المخترع] 72[
باولي ستريت، إيجل  181، .جاال إندسترز، إنك:   مالك البراءة] 73[

 ، الواليات المتحدة األمريكية 24085روك، فيرجينيا 
 خالد سعيد محمد الشهراني: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F26B 5/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6739457 82 (HUMPHRIES II et al.) 25 May 
2004 
- US 5265347 A (WOODSON et al.) 30 November 
1993 
- US 6698107 82 (SONG et al.) 02 March 2004 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 حاجز للمجفف يعمل بالطرد المركزي للكريات مع ألواح انحراف بارزة] 54[
يتشكل حاجز  .هذا تقديم لحاجز به عناصر انحراف متصلة ومرتفعة على السطح الداخلي لمجفف الطرد المركزي للكريات :الملخص ] 57[

االنحراف كتركيب متكامل، فيقضي على الحاجة إلى قطع انحراف مستقلة يتم تأمينها عن طريق عناصر تثبيت، التي ترافقها مخاطر متعلقة 
يحقق حاجز االنحراف البارز فعالية في انحراف الكريات للخلف   .أو انفصاله، وتراكم الملوثات بين اللوح والحاجزبتفكك شريط التثبيت 

كما يعزز حاجز   .تجاه الملف الدوار حيث يعود إشتباك الكريات بطاقة الملف الدوار، مما يؤدي إلى زيادة فعالية المجفف ومعدل التدفق
لية الكلية للحاجز، ويحد من تكاليف التصنيع ويمنع تراكم الكريات التي قد تؤدي للتلوث في المنتجات االنحراف البارز القوة الهيك

 .المستقبلية
 

 14: عدد األشكال      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

 براءة اختراع ]12[
 CG 0002994: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54337/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8327/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

مكتب األوربي ال 01/70/2008 06114023.2     
        تيكسون الو، -2 جورجين برينكمان، -1:  المخترعون] 72[
هانز كريستيان ثول  -3
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F22B 1/18, 25/00; F22G 3/00; F28D 1/02, 
7/02, 7/10 

 :المراجع ] 56[
- US 4462339 A(JAHNKE FREDERICK C [US] et 
al.) 31 July 1984 
- US 4488513 A(JAHNKE FREDERICK C [US] et 
al.) 18 December 1984 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 غالية لعمل بخار فائق التسخين واستخدامها] 54[
يتعلق االختراع بغالية لعمل بخار فائق التسخين بتبادل حراري غير مباشر للماء مقابل غاز ساخن، وتكون الغالية    :الملخص ] 57[

، ويتم تزويد (1)للوعاء  (3)مشكلة حلزونيا حول المحور الرأسي  (2)موجه رأسياً، ويتضمن ماسورة  (1)المذكورة عبارة عن وعاء 
لمرور الغاز الساخن ألعلى من خالل الماسورة  (2)للغاز الساخن المتصل مائعياً مع الطرف السفلي للماسورة  (4)بالمدخل  (1)الوعاء 

للماء الجديد ومخرج  (6)، والمدخل (2)للغاز البارد المتصل مائعياً مع الطرف العلوي للماسورة  (5)، والمخرج (2)المشكلة حلزونياً 
وحيز تجمع البخار  (1)في الطرف السفلي للوعاء  (8)المذكور بحيز حمام الماء  (1)للبخار فائق التسخين،  ويتزود الوعاء  (7)الوعاء 
 (10)اً المشكلة حلزونياً المذكورة قسم التبخير المشكل حلزوني (2)، وتتضمن الماسورة (8)فوق حيز حمام الماء المذكور  (9)المشبع 

، حيث تتم إحاطة الماسورة (1)عند الطرف العلوي للوعاء  (11)وقسم المسخن الفائق المشكل حلزونياً  (8)الموجود في حيز حمام الماء 
 (2)بين ماسورة المسخن الفائق المذكورة  (13)التي تشكل الحيز الحلقي  (12)بالماسورة الثانية  (11)لقسم المسخن الفائق  (2)

للبخار المشبع المتصل مائعياً مع حيز تجمع  (14)بالمدخل  (13)، ويتم تزويد الحيز الحلقي المذكور (12)الثانية المذكورة  والماسورة
والمتصل مائعياً مع مخرج  (13)للبخار المسخن الفائق الموجود عند الطرف المقابل للحيز الحلقي  (15)والمخرج  (9)البخار المشبع 

.  (8)في حيز حمام الماء  (14)أو المدخل  (15)سخن الفائق، حيث يتم وضع المخرج للبخار الم (7)الوعاء 
 

 3: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002994: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54337/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8327/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

مكتب األوربي ال 01/70/2008 06114023.2     
        تيكسون الو، -2 جورجين برينكمان، -1:  المخترعون] 72[
هانز كريستيان ثول  -3
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F22B 1/18, 25/00; F22G 3/00; F28D 1/02, 
7/02, 7/10 

 :المراجع ] 56[
- US 4462339 A(JAHNKE FREDERICK C [US] et 
al.) 31 July 1984 
- US 4488513 A(JAHNKE FREDERICK C [US] et 
al.) 18 December 1984 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 غالية لعمل بخار فائق التسخين واستخدامها] 54[
يتعلق االختراع بغالية لعمل بخار فائق التسخين بتبادل حراري غير مباشر للماء مقابل غاز ساخن، وتكون الغالية    :الملخص ] 57[

، ويتم تزويد (1)للوعاء  (3)مشكلة حلزونيا حول المحور الرأسي  (2)موجه رأسياً، ويتضمن ماسورة  (1)المذكورة عبارة عن وعاء 
لمرور الغاز الساخن ألعلى من خالل الماسورة  (2)للغاز الساخن المتصل مائعياً مع الطرف السفلي للماسورة  (4)بالمدخل  (1)الوعاء 

للماء الجديد ومخرج  (6)، والمدخل (2)للغاز البارد المتصل مائعياً مع الطرف العلوي للماسورة  (5)، والمخرج (2)المشكلة حلزونياً 
وحيز تجمع البخار  (1)في الطرف السفلي للوعاء  (8)المذكور بحيز حمام الماء  (1)للبخار فائق التسخين،  ويتزود الوعاء  (7)الوعاء 
 (10)اً المشكلة حلزونياً المذكورة قسم التبخير المشكل حلزوني (2)، وتتضمن الماسورة (8)فوق حيز حمام الماء المذكور  (9)المشبع 

، حيث تتم إحاطة الماسورة (1)عند الطرف العلوي للوعاء  (11)وقسم المسخن الفائق المشكل حلزونياً  (8)الموجود في حيز حمام الماء 
 (2)بين ماسورة المسخن الفائق المذكورة  (13)التي تشكل الحيز الحلقي  (12)بالماسورة الثانية  (11)لقسم المسخن الفائق  (2)

للبخار المشبع المتصل مائعياً مع حيز تجمع  (14)بالمدخل  (13)، ويتم تزويد الحيز الحلقي المذكور (12)الثانية المذكورة  والماسورة
والمتصل مائعياً مع مخرج  (13)للبخار المسخن الفائق الموجود عند الطرف المقابل للحيز الحلقي  (15)والمخرج  (9)البخار المشبع 

.  (8)في حيز حمام الماء  (14)أو المدخل  (15)سخن الفائق، حيث يتم وضع المخرج للبخار الم (7)الوعاء 
 

 3: عدد األشكال      12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002995: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54324/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 13/04/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2004/12527/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[

أستراليا          04/09/2003 2003904804     
كيفن ادوارد بورجيس :   المخترع] 72[
، ماردن ستريت 1وير ورمان ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

، أستراليا ارتارومان نيو ساوث وولز
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 7/04, 29/42 

 :المراجع ] 56[
- US 1958108 A (MILKOWSKI VICTOR J) 08 
May 1934 
- US 3018736 A (CLAY ARTHUR T) 30 January 
1962 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 مجموعة مبيت مضخه] 54[
يتعلق االختراع الحالى بمجموعة مبيت مضخة تحتوى على غالف وبطانة، ويحتوى غالف المضخة على جزئيين على    :الملخص ] 57[

األقل تتم مواءمتهما بحيث يتصالن معاً في وضع التجميع حيث يحتوى غالف المضخة على جانبين أمامى وخلفى متقابلين ، ويكون لجزئى 
غالف المضخة وهى في وضع التجميع منطقة اتصال مشتركة توضع داخل مستو واحد أو أكثر يمر خالل الجانبين األمامى والخلفى لغالف 

 .في وضع التجميعالمضخة عندما يكون 
 

 8: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر
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COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0002996GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54583/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13643/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أستراليا             2008/06/06       2008902886        
 أستراليا                  2006/08/14          2008904163

جـي  -وين  -2 كــيفين إدوارد بورجيس، -1:  المخترعون] 72[
 جـــاري بروس جالفيس -4 ،لويس موســكوسو الفاجــنا -3 ليو،

 ،ماردن ستريت 1وير مينيرلز أستراليا ليمتد، :  مالك البراءة] 73[
، أستراليا 2064، أرتارمون نيو ساوث ويلز  

 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 29/66, 29/42, 29/44, 7/04, 29/68 

 :المراجع ] 56[
- US 3265002 A (C. H. WARMAN) 09 August 1966 
- US 4844693 A (GRZINA) 04 July 1989  
- US 4917571 A (HYLL et al.) 17 April 1990 

 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 غالف مضخة] 54[
، وتمديد المرحلة االنتقالية بين مضخة للغالف مضخة طرد مركزي ، وهو يتألف من مدخل وفتح ، وهو منفذ تصريف  :الملخص ] 57[

سطح داخلي هامشية سطح غرفة الضخ الرئيسية والداخلية الهامشية السطحية منفذا للتصريف ، واالنتقال السطح الفاصل بين وجود 
االنتقال  .ئيسيةترتيبات ل في استخدامها للخروج من تدفق المواد في تصريف منفذ من استخدام التعميم في تدفق المواد في غرفة الضخ الر

سطح مقدم السفينة لها وجود لمحة عن الفرع الذي يتألف من بروز بشكل غير منتظم والتي تمتد من خالف أو يتقوس عموما مقربة يو 
أو االضطرابات الناجمة عن استخدام في التدفق من المواد التي  /االنتقال على شكل السطح وبشكل غير أن هذا ، في استخدام وسرعة و 

 .ري ضخها في غرفة الضخ الرئيسية في انخفاضيج
 

 17: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002996GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014: تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54583/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13643/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/06/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أستراليا             2008/06/06       2008902886        
 أستراليا                  2006/08/14          2008904163

جـي  -وين  -2 كــيفين إدوارد بورجيس، -1:  المخترعون] 72[
 جـــاري بروس جالفيس -4 ،لويس موســكوسو الفاجــنا -3 ليو،

 ،ماردن ستريت 1وير مينيرلز أستراليا ليمتد، :  مالك البراءة] 73[
، أستراليا 2064، أرتارمون نيو ساوث ويلز  

 سليمان إبراهيم العمار : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F04D 29/66, 29/42, 29/44, 7/04, 29/68 

 :المراجع ] 56[
- US 3265002 A (C. H. WARMAN) 09 August 1966 
- US 4844693 A (GRZINA) 04 July 1989  
- US 4917571 A (HYLL et al.) 17 April 1990 

 
 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 غالف مضخة] 54[
، وتمديد المرحلة االنتقالية بين مضخة للغالف مضخة طرد مركزي ، وهو يتألف من مدخل وفتح ، وهو منفذ تصريف  :الملخص ] 57[

سطح داخلي هامشية سطح غرفة الضخ الرئيسية والداخلية الهامشية السطحية منفذا للتصريف ، واالنتقال السطح الفاصل بين وجود 
االنتقال  .ئيسيةترتيبات ل في استخدامها للخروج من تدفق المواد في تصريف منفذ من استخدام التعميم في تدفق المواد في غرفة الضخ الر

سطح مقدم السفينة لها وجود لمحة عن الفرع الذي يتألف من بروز بشكل غير منتظم والتي تمتد من خالف أو يتقوس عموما مقربة يو 
أو االضطرابات الناجمة عن استخدام في التدفق من المواد التي  /االنتقال على شكل السطح وبشكل غير أن هذا ، في استخدام وسرعة و 

 .ري ضخها في غرفة الضخ الرئيسية في انخفاضيج
 

 17: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002997: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54546/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10090/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

بي ومكتب األورال 06/02/2007 07101832.9     
 ويجيان مو، -2 هانز بيتر الكساندر كاليس، -1:  المخترعون] 72[
ايزوار سانثوش رانجاناثان  -4 هادجيجورج،. جورج ايه -3
. في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 11/18, 51/02, 51/06, 57/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3928172 A(DAVIS JR FRANCIS E et al.) 23 
December 1975 
- US 3974062 A (OWEN HARTLEY et al.) 10 
August 1976 
- WO 2006/020547 A (SHELL OIL ,CO [US]; MO 
WEIJIAN [US]; HADJIGEORGE GEORGHIOS 
AGAMEMNO [US) 23 February 2006 
- US 5481057 A (BELL WELDON K [US] et al.) 
02 January 1996 
- US 3630886 A (DEED DONALD W et al.) 28 
December 1971 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
 ناتج تقطير متوسطعملية لتحضير الكيالت و] 54[
تكسير خام تغذية ) أ: (عملية لتحضير ألكيالت وناتج تقطير متوسط، تشتمل العملية علىيتعلق االختراع الحالي ب   :الملخص ] 57[

ي بالهيدروكربون أول حفزيًا عن طريق تالمس خام التغذية مع محفز تكسير يشتمل على مادة إضافة انتقائية الشكل عند درجة حرارة تقع ف
م في نطاق تفاعل صاعد أو نازل للحصول على ناتج أول تم تكسيره يحتوي على ناتج تقطير متوسط ومحفز  650ْم إلى  450ْالمدى من

تكسير مستنفد 
تجديد محفز التكسير المستنفد للحصول على محفز تكسير متجدد؛ ) ب(
مع ) ب(حفز التكسير المتجدد الذي تم الحصول عليه في الخطوة لجزء على األقل من م –داخل نطاق التفاعل الثاني  –إجراء تالمس ) ج(

م للحصول على ناتج ثان تم تكسيره ومحفز متجدد مستخدم،  800ْإلى  500خام تغذية بالهيدروكربون ثان عند درجة حرارة فيالمدى من 
ا من عملية تخليق هيدروكربون من نوع تم الحصول عليه +C5بالوزن من هيدروكربونات % 70ويشمل خام التغذية الثاني على األقل 

 ،تروبش –فيشر 
                           ؛)أ(استخدام المحفز المتجدد المستخدم كجزء على األقل من محفز التكسير في الخطوة) د(
. ألكلة جزء على األقل من الناتج الثاني الذي تم تكسيره في وحدة ألكلة للحصول على ألكيالت) هـ(
 

 1: عدد األشكال      10 :الحماية  رعدد عناص
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002998: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54340/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7013/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     0523927.2 
0606408.3 

24/11/2005 
30/03/2006 

   بريطانيا      
بريطانيا 

جيمس هيزلدين  :   المخترع] 72[
نوستورب ، 37يةنيت هيسكو باسشن ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 ،ان بي 9 0ال اس ، ليدز،كروس جرين اندستريال استيت، جيت
متحدة المملكة انجلترا ال

 
 
 
 
 
 
 العماريم ابراهسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E01F 8/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/035690 Al (EARL MILAN DENNIS 
[US]) 20 February 2003 
- WO 2005/080691 A (HESGO BASTION LTD 
[GB]; HESELDEN JAMES [GB]) 01 September 
2005 
- WO 90/12160 A (FRP LTD [GB]) 18 October 
1990 
- US 5638938 A (LAZZAROTTI S JAMES [US] et 
al.) 17 June 1997 
- GB 2293190 A (MACCAFERRI SPA OFF [IT]) 
20 March 1996 
- US 4483540 A (BORDIEN EDGAR [DE] et al.) 
20 November 1984 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 سد واقٍ ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتقديم سد واٍق يمكن استخدامه لحماية المنشآت العسكرية أو المدنية من الهجمات باألسلحة أو    :الملخص ] 57[

من القوى العنصرية، مثل مياه الفيضانات، أو تدفقات الحمم، و االنهيارات الجليدية ، وعدم ثبات التربة، وحطام المنحدرات، وما شابه 
اقي على جدران جانبية متصلة معا على فواصل متباعدة بواسطة جدران فاصلة، وتشتمل الجدران الجانبية على لوح ذلك، ويشتمل السد الو

عنصر جدار جانبي مغلق إلى حد بعيد واحد على األقل، والذي يعمل عند السد الواقي على منع المادة المالئة للسد الواقي من السقوط من 
التأثير المذكور للوح عنصر الجدار الجانبي المغلق إلى حد بعيد فعاال بدون مساعدة التأثير المذكور خالل الجدار الجانبي، بحيث يكون 

. المادة المبطنة للسد الواقي
 

 20: عدد األشكال      33 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0002998: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54340/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2006/7013/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 04/10/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     0523927.2 
0606408.3 

24/11/2005 
30/03/2006 

   بريطانيا      
بريطانيا 

جيمس هيزلدين  :   المخترع] 72[
نوستورب ، 37يةنيت هيسكو باسشن ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 ،ان بي 9 0ال اس ، ليدز،كروس جرين اندستريال استيت، جيت
متحدة المملكة انجلترا ال

 
 
 
 
 
 
 العماريم ابراهسليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E01F 8/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2003/035690 Al (EARL MILAN DENNIS 
[US]) 20 February 2003 
- WO 2005/080691 A (HESGO BASTION LTD 
[GB]; HESELDEN JAMES [GB]) 01 September 
2005 
- WO 90/12160 A (FRP LTD [GB]) 18 October 
1990 
- US 5638938 A (LAZZAROTTI S JAMES [US] et 
al.) 17 June 1997 
- GB 2293190 A (MACCAFERRI SPA OFF [IT]) 
20 March 1996 
- US 4483540 A (BORDIEN EDGAR [DE] et al.) 
20 November 1984 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 سد واقٍ ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتقديم سد واٍق يمكن استخدامه لحماية المنشآت العسكرية أو المدنية من الهجمات باألسلحة أو    :الملخص ] 57[

من القوى العنصرية، مثل مياه الفيضانات، أو تدفقات الحمم، و االنهيارات الجليدية ، وعدم ثبات التربة، وحطام المنحدرات، وما شابه 
اقي على جدران جانبية متصلة معا على فواصل متباعدة بواسطة جدران فاصلة، وتشتمل الجدران الجانبية على لوح ذلك، ويشتمل السد الو

عنصر جدار جانبي مغلق إلى حد بعيد واحد على األقل، والذي يعمل عند السد الواقي على منع المادة المالئة للسد الواقي من السقوط من 
التأثير المذكور للوح عنصر الجدار الجانبي المغلق إلى حد بعيد فعاال بدون مساعدة التأثير المذكور خالل الجدار الجانبي، بحيث يكون 

. المادة المبطنة للسد الواقي
 

 20: عدد األشكال      33 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0002999GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54588/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
  2009/14069/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان              2008/08/07    2008-204647           
 هيروكي ياماموتو : المخترع] 72[
، نبوشيمو، 182يوني تشارم كوربوريشن، :  مالك البراءة] 73[

اليابان، ميهإ، شي -شيكو كوتشو، تشو-كينسي  
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61F 13/15, 13/49, 13/496 

 :المراجع ] 56[
- JP 2004-136068 A (KAO CORP) 13 May 2004  
- JP 2006-130053 A (KAO CORP) 25 May 2006  
- JP 2002-513635 A (THE PROCTER & 
GAMBLE CO) 14 May 2002  
- JP 57181865 A (JOHNSON & JOHNSON BABY 
PRODUCTS CO) 09 November 1982 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
ة] 54[  جهاز قَْطع وطريقة تصنيع مادة ماصَّ
ويقطع جزء متصل  ،20وبكرة طرق  10بين بكرة تشكيل المعادن  200يُغذي شبكة  100يتعلق االختراع الحالي بجهاز قطع : الملخص ] 57[

من الشبكة لكونه متصل في اتجاه  210يتم تهيأتها لحجز ونقل الجزء المتصل  30وحدة  100ويضم جهاز القطع . 200من الشبكة  210
ويضم بكرة . والتي يتم تهيأتها لحجز ونقل جزء غير متصل للشبكة لكونه غير متصل في اتجاه متحرك للشبكة 40متحرك للشبكة، ووحدة 

ويضم بكرة . من الشبكة 210يتم تهيأتها لقطع جزء متصل  15يكون سطح محيطه الخارجي مزودا بشفرة قطع  12جزء  10المعادن تشكيل 
من بين  210، يمر الجزء غير المتصل 40ومن خالل وحدة نقل الجزء غير المتصل . 12يتم وضعه ليكون مواجها للجزء  22جزء  20طرق 

 .22، وال الجزء الثاني ذو القطر الكبير 12دون االتصال بالجزء األول ذو القطر الكبير  بكرة تشكيل المعادن وبكرة طرق
 

 8: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0003000GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54590/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9181/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                 2006/09/29      102006046311.0
 بيتر باير  -2 ،اينجو هيرينز -1:  المخترعون] 72[
-فرانز، باوشتوفي جي إم بي إتش إكسيال:   مالك البراءة] 73[

 ألمانيا، ديوسبيرج، 47119-دي، 8-6بالتز  -هانيل
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B28B 23/02, 7/22; E04C 5/16 

 :المراجع ] 56[
- US2979801 A (GASMIRE R. C) 18 April 1961 
- GB 681354 A (WHITEHEAD RALPH) 22 
October 1952 
- DE 1177537 (SIPOREX INT AB) 03 September 
1964  
- JP 9-234725 A( ASAHI CHEMICAL K.K. et al.) 
09 September 1997   
- JP3-297608 A (ASAHI CHEMICAL K.K) 27 
December 1991 
- JP 4-12809 A (ASAHI CHEMICAL K.K.) 17 
January 1992 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
اة، ] 54[ ي لالستخدام في هذه الطريقةطريقة ووسيلة تقوية إلنتاج أجسام خرسانية خلوية أو مسامية مقوَّ  وإطار احتجاز مقوِّ
ويتعلق بتحديد  .يتعلق االختراع الحالي بنزع الكبريت االنتقائي بالهيدروجين من النافثا مع االحتفاظ بمحتوى األولفينات   :الملخص ] 57[

ود إضافة عضوية إلنتاج محفز يتم على مادة حاملة من سيليكا أو سيليكا معدلة في وج CoMoأكثر بتحميل مكون هدرجة فلزي من 
  .استخدامه بعدئذ في نزع الكبريت بالهيدروجين من النافثا مع االحتفاظ باألوليفينات

 
 4: عدد األشكال      63 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003000GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54590/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/9181/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/09/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                 2006/09/29      102006046311.0
 بيتر باير  -2 ،اينجو هيرينز -1:  المخترعون] 72[
-فرانز، باوشتوفي جي إم بي إتش إكسيال:   مالك البراءة] 73[

 ألمانيا، ديوسبيرج، 47119-دي، 8-6بالتز  -هانيل
 
 
 
 
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B28B 23/02, 7/22; E04C 5/16 

 :المراجع ] 56[
- US2979801 A (GASMIRE R. C) 18 April 1961 
- GB 681354 A (WHITEHEAD RALPH) 22 
October 1952 
- DE 1177537 (SIPOREX INT AB) 03 September 
1964  
- JP 9-234725 A( ASAHI CHEMICAL K.K. et al.) 
09 September 1997   
- JP3-297608 A (ASAHI CHEMICAL K.K) 27 
December 1991 
- JP 4-12809 A (ASAHI CHEMICAL K.K.) 17 
January 1992 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
اة، ] 54[ ي لالستخدام في هذه الطريقةطريقة ووسيلة تقوية إلنتاج أجسام خرسانية خلوية أو مسامية مقوَّ  وإطار احتجاز مقوِّ
ويتعلق بتحديد  .يتعلق االختراع الحالي بنزع الكبريت االنتقائي بالهيدروجين من النافثا مع االحتفاظ بمحتوى األولفينات   :الملخص ] 57[

ود إضافة عضوية إلنتاج محفز يتم على مادة حاملة من سيليكا أو سيليكا معدلة في وج CoMoأكثر بتحميل مكون هدرجة فلزي من 
  .استخدامه بعدئذ في نزع الكبريت بالهيدروجين من النافثا مع االحتفاظ باألوليفينات

 
 4: عدد األشكال      63 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003001: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54995/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10004/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/01/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

2007-014335 
2007-056159 
2007-060785 

24/01/2007 
06/03/2007 
09/30/2007 

 اليابان     
 اليابان     
 اليابان     

كاتسوهيسا كومازاوا  -2 هيديكي موراكامي، -1:  المخترعون] 72[
 ريوجي يوتشيمورا  -4 كوجي ايواكي، -3 ،
،  1-14متسوبيشي كيميكال كوربوريشن، :   مالك البراءة] 73[

  يابانال 108-0014،طوكيو،يو  ميناتو كي، تشومي -4، شيبا 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B29B 9/06; B29K 69/00 

 :المراجع ] 56[
- JP 2003-200421 A (TEIJIN LTD) 15 July 2003  
- JP 9-254151 A (ASAHI CHEMICAL 
INDUSTRY CO LTD) 30 September 1997 
- JP 2003-119275 A (TOYOBO CO LTD) 23 April 
2003 
- Saburo Nagakura, et al., Iwanami Rikagaku 
Jiten 5th Edition, Iwanami Shoten, 24 April, 1998 
- JP 2004-106402 A (Noritake Co., Ltd.) 08 April 
2004  
-WO 2003/089495 Al (MITSUBISHI CHEMICAL 
CORP) 30 October 2003 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
طريقة إلنتاج حبيبات راتنج بولي كربونات عطري وحبيبات راتنج البولي كربونات العطري التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة ] 54[

 ومنتج مقولب
لفينول في ماء التبريد يتعلق اإلختراع الحالي بطريقة إلنتاج حبيبات راتنج بولي كربونات عطري، تتميز بأن تركيز ا :الملخص ] 57[

جزء في المليون أو أقل، كما  2.0أو قطع جديلة من راتنج البولي كربونات العطري المبثوق وهو مصهور هي /المستخدم عند تبريد و
راتنج خطوة تبريد لجديلة من  :يتعلق بطريقة انتاج حبيبات راتنج البولي كربونات العطري، تتميز بأن طريقة االنتاج تشتمل على اآلتي

دة في منطقة التبريد األولى مع دفع  البولي كربونات العطري المبثوق وهو مصهور في منطقة تبريد أولى، وخطوة لقطع الجديلة الُمبرَّ
ي الجديلة مع ماء التبريد إلى قاطع الجديلة، ثم فصل الحبيبة التي يتم الحصول عليها وماء المالط الذي تم الحصول عليه أثناء التبريد ف

لراتنج  Tgم وحتى درجة حرارة التزجج °60-م و°90-لمنطقة التبريد األولى بين  tlنطقة تبريد ثانية، حيث تتراوح درجة الحرارة م
 t2، وتكون درجة الحرارة Tgم وحتى °50-م و°90-لمنطقة التبريد الثانية بين  t2 البولي كربونات العطري، وتتراوح درجة الحرارة

 . tl (tl~t2) ة الحرارةمساوية أو أعلى من درج
 

 3: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0003002: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54549/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10567/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          12/04/2007 60/923,373     
 تانج،. روبرت إي -2 كوبر،. اتش. هال بي -1:  المخترعون] 72[
إيوان . سام إم -5 إيوان،. ثوماس كيه -4 ديجلينج،. دونالد إي -3
، بينت ترايل 5810سيفكو ، ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال ،تكساس 75248، داالس
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/75; F23J 15/00 

: المراجع ] 56[
- US 4272499 A (CASON ROBERT Wet al.) 09 
June 1981 
- US 4425313 A (COOPER HAL B H [US]) 10 
January 1984 
- US 4921886 A (EWAN THOMAS K [US] et al.) 
01 May 1990 
- US 6447574 81 (FRIER JR JAMES LEAKE [US] 
et al.) 10 September 2002  
- US 4369167 A (WEIR JR ALEXANDER [US]) 
18 January 1983 
- US 2003/143140 ,AI (HWANG SHUEN-CHENG 
[US] et al.) 31 July  2003 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
عملية وجهاز لتجميع الكربون وتقليل الملوثات المتعددة في غاز المدخنة من مصادر وقود الهيدروكربون واستعادة المنتجات ] 54[

 الثانوية المتعددة
 يتعلق االختراع الحالي بجهاز وعملية متعددة المراحل باستخدام مفاعالت هوائية ديناميكية ودامجات هواء على التوالي   :الملخص ] 57[

قية لتجميع وإزالة انتقائية لغاز ثاني أكسيد الكربون الذي تمت تنقيته، وتجميع وإزالة تتابعية للزئبق، وإيروسوالت الفلز والمواد الدقائ
 التجديد الكيميائي باستخدام محلول كلوريد فلز قلوي عقب عمليات أكسدة متعددة لبخار الزئبق، وأكسيد -بواسطة إعادة تدوير نظام التوليد

النيتريك على التوالي، وتجميع وإزالة انتقائية لثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين بواسطة امتصاص من مرحلتين بواسطة نظام 
بيكربونات فلز قلوي إلى جانب األكسدة التتابعية إلى  -كربونات -تجديد إعادة تدوير مادة كيميائية باستخدام محلول هيدروكسيد -توليد

ويتم تحقيق تجميع واستعادة ثاني أكسيد الكربون على التوالي  .فلز قلوي ومركبات نيترات فلز قلوي من خالل التبخير والتبلر سولفات
 .بواسطة إزالة كربون حراري انتقائي من سائل قلوي يليها استعادة في صورة تيار غاز تمت تنقيته

 
 12: عدد األشكال      36 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003002: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54549/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10567/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          12/04/2007 60/923,373     
 تانج،. روبرت إي -2 كوبر،. اتش. هال بي -1:  المخترعون] 72[
إيوان . سام إم -5 إيوان،. ثوماس كيه -4 ديجلينج،. دونالد إي -3
، بينت ترايل 5810سيفكو ، ال ال سي، :   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال ،تكساس 75248، داالس
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01D 53/75; F23J 15/00 

: المراجع ] 56[
- US 4272499 A (CASON ROBERT Wet al.) 09 
June 1981 
- US 4425313 A (COOPER HAL B H [US]) 10 
January 1984 
- US 4921886 A (EWAN THOMAS K [US] et al.) 
01 May 1990 
- US 6447574 81 (FRIER JR JAMES LEAKE [US] 
et al.) 10 September 2002  
- US 4369167 A (WEIR JR ALEXANDER [US]) 
18 January 1983 
- US 2003/143140 ,AI (HWANG SHUEN-CHENG 
[US] et al.) 31 July  2003 

 ابراهيم القرشي: الفاحص 
عملية وجهاز لتجميع الكربون وتقليل الملوثات المتعددة في غاز المدخنة من مصادر وقود الهيدروكربون واستعادة المنتجات ] 54[

 الثانوية المتعددة
 يتعلق االختراع الحالي بجهاز وعملية متعددة المراحل باستخدام مفاعالت هوائية ديناميكية ودامجات هواء على التوالي   :الملخص ] 57[

قية لتجميع وإزالة انتقائية لغاز ثاني أكسيد الكربون الذي تمت تنقيته، وتجميع وإزالة تتابعية للزئبق، وإيروسوالت الفلز والمواد الدقائ
 التجديد الكيميائي باستخدام محلول كلوريد فلز قلوي عقب عمليات أكسدة متعددة لبخار الزئبق، وأكسيد -بواسطة إعادة تدوير نظام التوليد

النيتريك على التوالي، وتجميع وإزالة انتقائية لثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين بواسطة امتصاص من مرحلتين بواسطة نظام 
بيكربونات فلز قلوي إلى جانب األكسدة التتابعية إلى  -كربونات -تجديد إعادة تدوير مادة كيميائية باستخدام محلول هيدروكسيد -توليد

ويتم تحقيق تجميع واستعادة ثاني أكسيد الكربون على التوالي  .فلز قلوي ومركبات نيترات فلز قلوي من خالل التبخير والتبلر سولفات
 .بواسطة إزالة كربون حراري انتقائي من سائل قلوي يليها استعادة في صورة تيار غاز تمت تنقيته

 
 12: عدد األشكال      36 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003003: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54561/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11891/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 11/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          12/10/2007 60/979,578     
دوزير . جورج سي:   المخترع] 72[
 كستراتارب، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 43/26, E21B 49/00, E21B 44/00, 
E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/0203681A1 (SAUDI ARABIAN OIL 
CO) 30 August 2007 
 - US 7003439B2 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORP) 21 February2006 
- WO 2006/048418A1 (SHELL CANADA LTD. et 
al.) 11 May 2006 
 - Ross, J.G. Risk and uncertainty in portfolio 
characterisation. Journal of Petroleum Science 
and Engineering 31 October 2004 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تحليل تقريبي لموقع بئر لتخطيط تطوير حقل] 54[
تجميع  (1:على أربع خطوات تشتمل العملية .يتعلق االختراع الحالي بطريقة جديدة لتقييم إحتماالت اإلنتاج في موقع بئر   :الملخص ] 57[

 .التقييم والتكبير حتى مستوى الحقل 4)تنفيذ المهمة؛ و /اختيار المعالجة 3)تجهيز موقع البئر؛ 2) البيانات وتحليل لمدى عدم التيقُّن؛
 

 9: 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[
 CG 0003004: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54613/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12137/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

جنوب أفريقيا       12/11/2007 9714     
أندرو بيرجرين  -2 راجيف توماس، -1:  المخترعون] 72[

جوي بول  -3جوهدارت،
ليمتد ، ) بروبريتاري (إيون كونسولتينج  -1:  مالكو البراءة] 73[

هافوي ، فورنا فالي، بيكر رود 94، ترونهيل أفيس بارك، 25مبنى 
، ميجاوات باركيمتد ،إيسكوم هولدينجز ل -2 جنوب أفريقيا،، هاوس

، جنوب أفريقيا 2196، ساندتون، سنيغيل، ماكسويل درايف
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H02J 3/14 

 :المراجع ] 56[
- US 5761083 A (BROWN JR ROBERT J (US] et 
al.) 02 June 1998 
- WO 2007/014146 A (CANNON 
TECHNOLOGIES INC  [US] ; ROGNU ROGER 
[US] ; AHLSTEN BRIAN  [US]) 01 February 2007 
- US 2002/072868 Al (BARTONE ERIK J [US] et 
al. BARTONE ERIK J [US] et al.) 13 June 2002 
- US 2003/036820 Al (YELLEPEDDY KRISHNA 
KISHORE [US] et al.) 20 February 2003 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 طريقة إلدارة حمل كهربائي من جانب الطلب وجهاز ونظام ذي صلة] 54[
 104إلدارة حمل كهربائي من جانب الطلب وجهاز  370، 350، 330، 310يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طريقة    :الملخص ] 57[

كهرباء إلى مستهلك مع داللة على االستهالك الفوري  318، 336توفير  370، 350، 330، 310تتضمن الطريقة  .ذي صلة 100ونظام 
قيمة حدية الستهالك الكهرباء للمستهلك، في استجابة إلى تحديد يشير  382تحديد  370، 350، 330، 310كما تتضمن الطريقة  .للكهرباء

القيمة الحدية الستهالك الكهرباء وداللة  المستهلك بداللة على 322، 320، 338، 356، 384إلى أنه من المطلوب تحديد الحمل وإمداد 
 .استهالكها للكهرباء للتوافق مع القيمة الحدية الستهالك الكهرباء /على الفترة الزمنية التي يجب أن يحد خاللها المستهلك من استهالكه

لمستهلك في استجابة إلى اإلمداد بالكهرباء إلى ا 324، 342، 340، 360التوقف عن  370، 350، 330، 310كما تتضمن الطريقة 
 .استهالك الكهرباء لمستهلك يتجاوز القيمة الحدية الستهالك الكهرباء بعد مرور الفترة الزمنية

 
 8: عدد األشكال      26 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003004: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54613/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12137/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

جنوب أفريقيا       12/11/2007 9714     
أندرو بيرجرين  -2 راجيف توماس، -1:  المخترعون] 72[

جوي بول  -3جوهدارت،
ليمتد ، ) بروبريتاري (إيون كونسولتينج  -1:  مالكو البراءة] 73[

هافوي ، فورنا فالي، بيكر رود 94، ترونهيل أفيس بارك، 25مبنى 
، ميجاوات باركيمتد ،إيسكوم هولدينجز ل -2 جنوب أفريقيا،، هاوس

، جنوب أفريقيا 2196، ساندتون، سنيغيل، ماكسويل درايف
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: H02J 3/14 

 :المراجع ] 56[
- US 5761083 A (BROWN JR ROBERT J (US] et 
al.) 02 June 1998 
- WO 2007/014146 A (CANNON 
TECHNOLOGIES INC  [US] ; ROGNU ROGER 
[US] ; AHLSTEN BRIAN  [US]) 01 February 2007 
- US 2002/072868 Al (BARTONE ERIK J [US] et 
al. BARTONE ERIK J [US] et al.) 13 June 2002 
- US 2003/036820 Al (YELLEPEDDY KRISHNA 
KISHORE [US] et al.) 20 February 2003 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 طريقة إلدارة حمل كهربائي من جانب الطلب وجهاز ونظام ذي صلة] 54[
 104إلدارة حمل كهربائي من جانب الطلب وجهاز  370، 350، 330، 310يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طريقة    :الملخص ] 57[

كهرباء إلى مستهلك مع داللة على االستهالك الفوري  318، 336توفير  370، 350، 330، 310تتضمن الطريقة  .ذي صلة 100ونظام 
قيمة حدية الستهالك الكهرباء للمستهلك، في استجابة إلى تحديد يشير  382تحديد  370، 350، 330، 310كما تتضمن الطريقة  .للكهرباء

القيمة الحدية الستهالك الكهرباء وداللة  المستهلك بداللة على 322، 320، 338، 356، 384إلى أنه من المطلوب تحديد الحمل وإمداد 
 .استهالكها للكهرباء للتوافق مع القيمة الحدية الستهالك الكهرباء /على الفترة الزمنية التي يجب أن يحد خاللها المستهلك من استهالكه

لمستهلك في استجابة إلى اإلمداد بالكهرباء إلى ا 324، 342، 340، 360التوقف عن  370، 350، 330، 310كما تتضمن الطريقة 
 .استهالك الكهرباء لمستهلك يتجاوز القيمة الحدية الستهالك الكهرباء بعد مرور الفترة الزمنية

 
 8: عدد األشكال      26 :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[
 0003005GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54352/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12962/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 02/03/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                        2008/03/03 033212            
كومار  -3 ،سيزار تشان -2 ،أشيش دوبي -1:  المخترعون] 72[

توني  -6 ،كينبرو. باميال جي -5 ،دورست. بارتلي بي -4 ،ناتيساير
. مايكل جيه -9 ،هيرد. ويليام أف -8 ،نيكوالس بون -7 ،كومينز. كيه

 توماس سالوسون -10 ،روث
 550يونايتد ستيتس جيبسوم كومباني،  -1:  مالكو البراءة] 73[

واليات ال، 3676-60661إلينويس ، شيكاغو، ويست آدامز ستريت
حكومة الواليات المتحدة االمريكية ممثلة  -2، ميركيةاألمتحدة ال

ماري ، أفنيو روبيرت جرانت، سيلفر سبرينج 503بوزير الدفاع ، 
ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 7500-20910الند   

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C04B 28/00, 14/02, 14/38, 111/62 

 :المراجع ] 56[
- US 2007-0163470 A1 (CHANUT et al.) 19 July 
2007 EP  
- 00934915 B1 (EIFFAGE TP) 17 May 2006  
- US 06309457 B1 (GUERINET et al.) 30 October 
2001  
- US 07166159 B2 (COLOMBET et al.) 23 
January 2007  
- US 2006-0243169 A1 (MAK et al.) 02 November 

 
 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 تطوير للمقاومة متحكم فيه ومقاومة انضغاط فائقة عند التصليد ومنتجات تُصنع منهاتركيبة أسمنتية ذات  تسوية ذاتية ولها معدل ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بخليط أسمنتي له خواص تدفق ممتازة، ويتصلد بمعدل تطوير للمقاومة متحكم فيه لتركيبة من    :الملخص ] 57[

ات مثل ألواح التدريع األسمنتية ذات الخواص المقاومة للقذائف مادة مركبة ذات مقاومة انضغاط فائقة تُستخدم في تصنيع المنتج
طور مستمر ينتج عن تصلب الخليط المائي، في عدم وجود دقيق السيليكا، من مادة رابطة أسمنتية غير  :واالنفجارات يشتمل على

مادة ملء معدنية بوتزوالنية، ميكرون، و 450-150 عضوية، ومادة ملء معدنية غير عضوية لها حجم جسيمات يتراوح من حوالي 
كما يمكن أن يحتوي الخليط على ألكانول أمين، مثل تراي إيثانول أمين،  .وعامل تسوية ذاتية  أساسه البولي كربوكسيالت، والماء

بمقدار يتراوح من  يمكن تقوية التركيبة األسمنتية بألياف تقوية مثل ألياف زجاجية، .والحمض أو ملح الحمض مثل حمض الطرطريك
يتم بانتظام توزيع األلياف في التركيبة األسمنتية قبل تصلبها لتشكيل اللوح  .بالحجم من التركيبة األسمنتية الكلية %6.0 إلى  0.5حوالي 

 .التدريعي األسمنتي النهائي
 

 19: عدد األشكال      55 :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[
 0003006GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54273/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14211/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا               2008/09/19     2008904872          
برابهو  -2 ،جـــيفري بريان بيفــيلد -1:  المخترعون] 72[

 بانداالنيني
إس تي جورج  240وودســــايد إنيرجي ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 أستراليا ،6000 ويسترين أستراليا، تيراس بيرث
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25B 1/10, 6/02, 5/02; F25J 1/02, 1/00, 
3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6658891 B2 (REIJNEN et al.) 09 December 
2003  
- US 4184341 A (FRIEDMAN) 22 January 1980  
- US 5685168 A (SADA) 11 November 1997  
- US 5857348 A (CONRY) 12 January 1999  
- EP 1860389 A1 (DAlKlN INDUSTRIES LTD) 28 
November 2007  
- US 6637238 B2 (GROOTJANS) 28 October 2003 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 دائرة ضغط مادة مبردة مختلطة] 54[
تشتمل الدائرة على مرحلة ضغط أولى لضغط غاز مادة مبردة مختلطة، تشتمل  .يتعلق االختراع بدائرة مادة مبردة   :الملخص ] 57[

مرحلة الضغط األولى على األقل على جسم ضاغط أول وجسم ضاغط ثان مواز، ولكل جسم ضاغط مدخل شفط ومخرج، ووسيلة توزيع 
لة أولى من الضغط عبر جسم الضاغطين المتوازيين على األقل، بحيث تتم التغذية بالتيار أولى لتجزئة تدفق غاز المادة المبردة إلى مرح

 األول من غاز المادة المبردة إلى مدخل شفط جسم الضاغط األول، وتتم التغذية بالتيار الثاني من غاز المادة المبردة إلى مدخل شفط جسم
وسيلة دمج أولى إلعادة تجميع التيار األول من غاز المادة المبردة مع التيار الثاني الضاغط الثاني لضغط غاز المادة المبردة المختلطة؛ و

 .من غاز المادة المبردة قبل مرحلة الضغط األولى لتوصيلهما إلى مرحلة الضغط الثانية
 

 9: عدد األشكال      16 :الحماية  عدد عناصر
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



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[
 0003006GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54273/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14211/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا               2008/09/19     2008904872          
برابهو  -2 ،جـــيفري بريان بيفــيلد -1:  المخترعون] 72[

 بانداالنيني
إس تي جورج  240وودســــايد إنيرجي ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 أستراليا ،6000 ويسترين أستراليا، تيراس بيرث
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25B 1/10, 6/02, 5/02; F25J 1/02, 1/00, 
3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6658891 B2 (REIJNEN et al.) 09 December 
2003  
- US 4184341 A (FRIEDMAN) 22 January 1980  
- US 5685168 A (SADA) 11 November 1997  
- US 5857348 A (CONRY) 12 January 1999  
- EP 1860389 A1 (DAlKlN INDUSTRIES LTD) 28 
November 2007  
- US 6637238 B2 (GROOTJANS) 28 October 2003 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 دائرة ضغط مادة مبردة مختلطة] 54[
تشتمل الدائرة على مرحلة ضغط أولى لضغط غاز مادة مبردة مختلطة، تشتمل  .يتعلق االختراع بدائرة مادة مبردة   :الملخص ] 57[

مرحلة الضغط األولى على األقل على جسم ضاغط أول وجسم ضاغط ثان مواز، ولكل جسم ضاغط مدخل شفط ومخرج، ووسيلة توزيع 
لة أولى من الضغط عبر جسم الضاغطين المتوازيين على األقل، بحيث تتم التغذية بالتيار أولى لتجزئة تدفق غاز المادة المبردة إلى مرح

 األول من غاز المادة المبردة إلى مدخل شفط جسم الضاغط األول، وتتم التغذية بالتيار الثاني من غاز المادة المبردة إلى مدخل شفط جسم
وسيلة دمج أولى إلعادة تجميع التيار األول من غاز المادة المبردة مع التيار الثاني الضاغط الثاني لضغط غاز المادة المبردة المختلطة؛ و

 .من غاز المادة المبردة قبل مرحلة الضغط األولى لتوصيلهما إلى مرحلة الضغط الثانية
 

 9: عدد األشكال      16 :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[
 0003007GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54629/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14712/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 16/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أستراليا                   2008/11/17     2008905954       
برابهو  -2 ،جـــيفري بريان بيفــيلد -1:  المخترعون] 72[

 بانداالنيني
إس تي جورج  240وودســــايد إنيرجي ليمتد ، :  مالك البراءة] 73[

 أستراليا ،6000 ويسترين أستراليا ،تيراس بيرث
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F25B 31/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 1997/033131 A1 (DENNORSKE STATS 
OLJESELSKAP A.S) 12 September 1997  
- US 6691531 B1 (MARTJNEZ et al.) 17 February 
2004  
- US 4755200 A (LIU et al.) 05 July 1988  
- US 5689141 A (KIKKAWA et al.) 18 November 
1997  
- US 6324867 B4 (FANNING et al.) 04 December 
2001 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 دائرة ضغط مادة مبردة مختلطة متوافقة القدرة] 54[
تشتمل الدائرة ضاغط المادة المبردة  .مبردة لالستخدام في محطة إسالةيتعلق االختراع الحالي بوصف دائرة ضاغط مادة  :الملخص ] 57[

سلسلة ضغط أولى يتم تدويرها بواسطة مشغل أول؛ وسلسلة ضغط ثانية يتم تدويرها بواسطة مشغل ثان؛ ومرحلة ضغط مادة مبردة  :على
عند للتبريد األولي عند ضغط مدخل وتفريغ المادة المبردة للتبريد األولى يتم وضعها في سلسلة الضغط األول الستقبال تيار من مادة مبردة 

للتبريد األولي عند ضغط مخرج؛ ومرحلة ضغط أول يتم وضعها في سلسلة الضغط األولى لضغط غاز مادة مبردة مختلطة من ضغط أول 
 .من ضغط ثان إلى ضغط ثالث إلى ضغط ثان؛ وومرحلة ضغط ثان يتم وضعها في سلسلة الضغط الثانية لضغط غاز مادة مبردة مختلطة

ويتم تركيب مرحلة ضغط المادة المبردة للتبريد األولي ومرحلة الضغط األولي بشكل محوري مشترك على عمود أول يتم اقترانه بشكل 
 .تشغيلي في مشغل أول في سلسلة التبريد األول

 
 10: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 0003008GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54274/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14261/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا                   2008/09/10    20085853           
       هاري ميتزجير : المخترع] 72[
-اف أي، بوهجانتادينتي 17ماريكاب أو واي ،  : مالك البراءة] 73[

 فنلندا، فانتا، 1451
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: F16K 27/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007135237 A1 (MARICAP OY et al.) 29 
November 2007  
- US 4535801 A (NEALE THOMAS J) 20 August 
1985 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 صمام منزلق] 54[
يكون قابالً للحركة في الجسم بالعرض ) 2(، وعنصر بوابي )1(على جسم  صمام بوابي يشتمليتعلق االختراع الحالي ب :الملخص ] 57[

، وموضع ثان يكون فيه مسار التدفق مفتوحاً ) 3(مسار التدفق  بين موضعين على األقل، أي موضع أول يكون فيه) 3(مع مسار التدفق 
على ) 1(ألقل؛ يشتمل جسم الصمام البوابي المذكور بين الموضعين المذكورين على ا) 2(لتحريك العنصر البوابي ) 4(مغلقاً، ووسيلة 

ن عند ثنيه سطحاً ) 12(، وجزء حافة )2(متروك بينهما للعنصر البوابي ) 11(وحيز ) 10(وعنصر جداري ثان ) 9(عنصر جداري أول  يكوِّ
، حيث يوضع حيز )12(افة المذكور لجسم الصمام البوابي؛ في جزء الح) 10(والعنصر الجداري الثاني ) 9(لحمل العنصر الجداري األول 

المتروك بين العنصر الجداري ) 11(، يفضل عدة فتحات، حيث يفتح حيز القناة في الحيز )14(يتضمن فتحةً واحدة على األقل ) 13(قناة 
يوضع بين العنصر عبارة عن عنصر أنبوبي ) 12(جزء الحافة . لتوصيل وسط في الحيز المذكور) 10(والعنصر الجداري الثاني ) 9(األول 

، )12(عكس جزء الحافة ) 16، 15(بوسيلة قمط ) 10، 9(، حيث يتم كبس الجدارين )10(والعنصر الجداري الثاني ) 9(الجداري األول 
 ).10(والثاني ) 9(لكبس جزء الحافة فيما بين الجدارين األول 

 
 7: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003008GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54274/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14261/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 09/09/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فنلندا                   2008/09/10    20085853           
       هاري ميتزجير : المخترع] 72[
-اف أي، بوهجانتادينتي 17ماريكاب أو واي ،  : مالك البراءة] 73[

 فنلندا، فانتا، 1451
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :الدولي التصنيف ] 51[
Int. Cl.7: F16K 27/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 2007135237 A1 (MARICAP OY et al.) 29 
November 2007  
- US 4535801 A (NEALE THOMAS J) 20 August 
1985 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 صمام منزلق] 54[
يكون قابالً للحركة في الجسم بالعرض ) 2(، وعنصر بوابي )1(على جسم  صمام بوابي يشتمليتعلق االختراع الحالي ب :الملخص ] 57[

، وموضع ثان يكون فيه مسار التدفق مفتوحاً ) 3(مسار التدفق  بين موضعين على األقل، أي موضع أول يكون فيه) 3(مع مسار التدفق 
على ) 1(ألقل؛ يشتمل جسم الصمام البوابي المذكور بين الموضعين المذكورين على ا) 2(لتحريك العنصر البوابي ) 4(مغلقاً، ووسيلة 

ن عند ثنيه سطحاً ) 12(، وجزء حافة )2(متروك بينهما للعنصر البوابي ) 11(وحيز ) 10(وعنصر جداري ثان ) 9(عنصر جداري أول  يكوِّ
، حيث يوضع حيز )12(افة المذكور لجسم الصمام البوابي؛ في جزء الح) 10(والعنصر الجداري الثاني ) 9(لحمل العنصر الجداري األول 

المتروك بين العنصر الجداري ) 11(، يفضل عدة فتحات، حيث يفتح حيز القناة في الحيز )14(يتضمن فتحةً واحدة على األقل ) 13(قناة 
يوضع بين العنصر عبارة عن عنصر أنبوبي ) 12(جزء الحافة . لتوصيل وسط في الحيز المذكور) 10(والعنصر الجداري الثاني ) 9(األول 

، )12(عكس جزء الحافة ) 16، 15(بوسيلة قمط ) 10، 9(، حيث يتم كبس الجدارين )10(والعنصر الجداري الثاني ) 9(الجداري األول 
 ).10(والثاني ) 9(لكبس جزء الحافة فيما بين الجدارين األول 

 
 7: عدد األشكال      14 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003009GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54300/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8040/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[

 أمريكا                 2006/03/30      60/787,268         
. كريستوفر أم -2 ،كونكلين. دونالد ام -1:  المخترعون] 72[

. سيفرن دي -5 ،راي موريس -4 ،بيردن. جيمس اي -3 ،كاربنتر
 دزيوجاس رادزيوس-5، دوراند

 ،أفنيو 25 إن دبليو 2141كوربوريشن، إسكو :  مالك البراءة] 73[
ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 97210أوريجون ، بورتالند  

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02F 9/28 

 :المراجع ] 56[
- US 1834391 A (EDMUNDS) 01 December 1931  
- US 5666748 A (EMRICH et al.) 16 September  
1997  
- US 5709043 A (JONES et al.) 20 January 1998 
-US 200310024139 A1 (JONES et al.) 06 February 
 2003 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 تجميعة تآكل] 54[
تآكل خاصة بمعدات حفر والتي تشتمل علي عضو تآكل وقاعدة يتم تزويد كل منهما  يتعلق االختراع الحالي بتجميعة :الملخص ] 57[

بأسطح تثبيت علوية وسفلية يتم إزاحتها وتكون موجودة عند أعماق متداخلة وذلك لتقليل العمق الكلي للتجميعة مع الحفاظ علي مقاومة 
تثبيت أمامي علي شكل مثلث لتوفير  وصلة أمامية ثابتة إلي حد  وعادةً يشتمل كل من األنف والتجويف علي طرف .مرتفعة وإقران ثابت

ويكون القفل قابل للتحرك بين موضعي التثبيت والتحرير وذلك ليسمح  .كبير بين األنف وعضو التآكل لكل من التحميل الرأسي والجانبي
 .ن والتخزينباستبدال عضو التآكل عندما تقضي الحاجة، ويتم تثبيته مع عضو التآكل ألغراض الشح

 
 37: 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

 براءة اختراع ]12[
 CG 0003010: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54329/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12099/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

فرنسا           07/11/2007 707819     
بيرتراند  -3 دالي دالي، -2 سيلفين بيجنوك، -1:  المخترعون] 72[

ميتشيهيكو  -6 إريك فيرجير، -5 كلير باتوريو، -4 مايلون ،
سوجورو  -9 ماساكي سوجينو، -8 كيتشي ناكامورا، -7 ،إواموتو

ياماجوتشي 
جاز فرانس ،  فالوريك مانيزمان اويل اند -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2 فرنسا،، اولنوى اميري 59620، روى اناتول فرانس 54
-تشو، تشوم 4كيتاهاما ، 33-5سوميتومو ميتال اندستريز، ليمتد، 

 يابانال، 0041-541أوساكا ، شي-اوساكا، كو
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/08; F16L 15/04 

 :المراجع ] 56[
- FR 2281488 A (MANNESMANN ROEHREN 
WERKE AG [DE]) 05 March 1976 
- US 2992019 A (MACARTHUR MELVIN D) 11 
July 1961 
- DE 3207237 Al (MANNESMANN AG [DE])  08 
September 1983 
- GB 2394237 B (WEATHERFORD LAMB [US])  
30 August 2006 

 
 

 مد الباكرفهد مح: الفاحص 
 وصلة ملولبة تشتمل على عنصر ملولب واحد على األقل  بها حافة طرفية ألنبوبة معدنية] 54[
ن أنبوبي أول وجزء  (2) تشتمل على جزء ملولب أنثى (1)يتعلق االختراع الحالي بوصلة أنبوبية ملولبة    :الملخص ] 57[ عند طرف مكوِّ

ن األنبوبي الثاني  (3)ملولب ذكر  ن أنبوبي ثان، المكوِّ ب أنثى واحد على (4)يشتمل على لولب أنثى  (2)عند طرف مكوِّ ، وسطح منع تسرُّ
على لولب ذكر  (3)،ويشتمل الجزء الملولب الذكر (8)على سطح محيطه الداخلي، سطح متاخمة محورية أنثى واحد على األقل  (12)األقل 

ب ذكر (5)  (9)، وحافة (7)على سطح محيطه الخارجي، سطح متاخمة محورية واحد على األقل  (13)واحد على األقل ، وسطح منع تسرُّ
ب  يوجد على الطرف الحر للجزء الملولب المذكور والموجود بعيدا  (7)وسطح متاخمة محورية )أ  13 (موضوعة بين سطح منع التسرُّ

بحيث يكون سطح متاخمة محورية ذكر واحد  (4)وضع الرأسي في اللولب األنثى بحيث يتخذ ال (5)عن اللولب، ويتم عمل اللولب الذكر 
ب ذكر واحد على األقل في تالمس (8)متالمسا مع سطح متاخمة محورية أنثى واحد على األقل  (7)على األقل  ، ويكون سطح منع تسرُّ

ب أنثى مناظر واحد على األقل، ومع جزء الحافة  ب وسطح المتاخمة  (9)تداخلي مع سطح منع تسرُّ الموجود بين سطح منع التسرُّ
ب واحدة على األقل  توجد على أحد األجزاء  (19)المحورية والمتباعد محوريا عن السطح المناظر للجزء الملولب اآلخر، ومع قناة تسرُّ

نة بين الحافة   .ل مع الحيز الداخلي للوصلةوالسطح المناظر للجزء الملولب اآلخر على اتصا (9)الملولبة لجعل الغرفة المتكوِّ
 

 11: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003010: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54329/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12099/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

فرنسا           07/11/2007 707819     
بيرتراند  -3 دالي دالي، -2 سيلفين بيجنوك، -1:  المخترعون] 72[

ميتشيهيكو  -6 إريك فيرجير، -5 كلير باتوريو، -4 مايلون ،
سوجورو  -9 ماساكي سوجينو، -8 كيتشي ناكامورا، -7 ،إواموتو

ياماجوتشي 
جاز فرانس ،  فالوريك مانيزمان اويل اند -1:  مالكو البراءة] 73[

 -2 فرنسا،، اولنوى اميري 59620، روى اناتول فرانس 54
-تشو، تشوم 4كيتاهاما ، 33-5سوميتومو ميتال اندستريز، ليمتد، 

 يابانال، 0041-541أوساكا ، شي-اوساكا، كو
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/08; F16L 15/04 

 :المراجع ] 56[
- FR 2281488 A (MANNESMANN ROEHREN 
WERKE AG [DE]) 05 March 1976 
- US 2992019 A (MACARTHUR MELVIN D) 11 
July 1961 
- DE 3207237 Al (MANNESMANN AG [DE])  08 
September 1983 
- GB 2394237 B (WEATHERFORD LAMB [US])  
30 August 2006 

 
 

 مد الباكرفهد مح: الفاحص 
 وصلة ملولبة تشتمل على عنصر ملولب واحد على األقل  بها حافة طرفية ألنبوبة معدنية] 54[
ن أنبوبي أول وجزء  (2) تشتمل على جزء ملولب أنثى (1)يتعلق االختراع الحالي بوصلة أنبوبية ملولبة    :الملخص ] 57[ عند طرف مكوِّ

ن األنبوبي الثاني  (3)ملولب ذكر  ن أنبوبي ثان، المكوِّ ب أنثى واحد على (4)يشتمل على لولب أنثى  (2)عند طرف مكوِّ ، وسطح منع تسرُّ
على لولب ذكر  (3)،ويشتمل الجزء الملولب الذكر (8)على سطح محيطه الداخلي، سطح متاخمة محورية أنثى واحد على األقل  (12)األقل 

ب ذكر (5)  (9)، وحافة (7)على سطح محيطه الخارجي، سطح متاخمة محورية واحد على األقل  (13)واحد على األقل ، وسطح منع تسرُّ
ب  يوجد على الطرف الحر للجزء الملولب المذكور والموجود بعيدا  (7)وسطح متاخمة محورية )أ  13 (موضوعة بين سطح منع التسرُّ

بحيث يكون سطح متاخمة محورية ذكر واحد  (4)وضع الرأسي في اللولب األنثى بحيث يتخذ ال (5)عن اللولب، ويتم عمل اللولب الذكر 
ب ذكر واحد على األقل في تالمس (8)متالمسا مع سطح متاخمة محورية أنثى واحد على األقل  (7)على األقل  ، ويكون سطح منع تسرُّ

ب أنثى مناظر واحد على األقل، ومع جزء الحافة  ب وسطح المتاخمة  (9)تداخلي مع سطح منع تسرُّ الموجود بين سطح منع التسرُّ
ب واحدة على األقل  توجد على أحد األجزاء  (19)المحورية والمتباعد محوريا عن السطح المناظر للجزء الملولب اآلخر، ومع قناة تسرُّ

نة بين الحافة   .ل مع الحيز الداخلي للوصلةوالسطح المناظر للجزء الملولب اآلخر على اتصا (9)الملولبة لجعل الغرفة المتكوِّ
 

 11: عدد األشكال      21 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003011GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54625/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/15003/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 22/12/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
   اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا              2008/12/23         102008063066.7 
 ألمانيا               2009/04/21        17973.91020090 
 هــيرمان روزين:  المخترع] 72[
أوبير سبيتشيرمات روزين سويس ايه جي، :  مالك البراءة] 73[

 سويسرا، ستانس إن دبليو 6370-سي اتش، 14
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 55/11, 55/128 

 :المراجع ] 56[
- EP 1229173 A1 (KORTMANN KARL [DE]) 07 
August 2002  
- DE 3707601 A1 (SCHWETZINGEN APP & 
FILTERBAU [DE]) 22 September 1988  
- CH 692259 A5 (CHRISTOPH MORACH [CH]) 
15 April 2002  
- JP 08247375 A (SEKISU1 CHEMICAL CO 
LTD) 27 September 1996 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 وسيلة تغطية ألنبوب ] 54[
يمكن توفيرها بشكل  إلنتاج خطوط أنابيب، ورة ملتحمة،وسيلة تغطية ألنبوب يُستخدم مع عدد من األنابيب األخرى، في ص:   الملخص ] 57[

محدد لنقل أوساط غازية أو سائلة، حيث يتم تهيئة وسيلة التغطية لمنع تسريب حافة األنبوب على األقل، التي تكون معرضة للتآكل، حيث 
تتضمن الجلبة عنصر تغطية يتم  تشتمل وسيلة التغطية على غطاء داخلي به جلبة داخلية مهيأة لتستقر إزاء الجزء الداخلي لألنبوب، حيث

عالوة على ذلك، يتعلق االختراع  .توفيره ليغطي جزئيا على األقل المقطع العرضي الداخلي لألنبوب الذي لم يُغطى بواسطة الجلبة الداخلية
 .بأنبوب يشتمل على وسيلة تغطية مناظرة، ونظام لمراقبة األنابيب يشتمل على وسائل تغطية مناظرة

 
 5: عدد األشكال      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

 براءة اختراع ]12[
 0003012GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54626/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14868/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/12/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                          2008/12/10    331621        
دينيس  -3 يفيس هاردي، -2 ستيفان بيلتير، -1:  المخترعون] 72[

 جيليس بولين -4 كوتي،
ال اير ليكويد سوسيتي انونيم بور ال اتودي ات :  مالك البراءة] 73[

، كواي دي أورساي 75بروسيد جورج كالود، ال اكسبلويتيشن دي 
 فرنسا، 75007باريس 

 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04H 5/10; F25J 3/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 102005022090 A1 (LINDE AG [DE]) 23 
February 2006  
- DE 102006036612 A1 (LINDE .AG [DE]) 07 
February 2008  
- WO 2004/005651 A1 (LINDE AG [DE]; 
WILHELM STEFAN [DE]) 15 January 2004  
 FR 2771160 A1 (AIR LIQUIDE [FR]) 21 May 
1999  
- DE 10342788 A1 (LINDE AG [DE]) 07 April 1 
2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 إلنشاء صندوق بارد باستخدام مكونات سابقة التصنيع ومنشأة في الموقعطريقة مهجنة ] 54[
تثبيت عمود واحد على األقل  :يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنشاء صندوق بارد، حيث تشتمل على الخطوات التالية   :الملخص ] 57[

الذي في اتجاه رأسي إلى حد كبير، حيث تكون وحدة  بأساس في اتجاه رأسي إلى حد كبير؛ وتثبيت وحدة حامل أنابيب نمطية باألساس
د حامل األنابيب النمطية بالقرب من العمود الواحد على األقل؛ وتوصيل األنابيب المتصلة ببعضها بين وحدة حامل األنابيب النمطية والعمو

حد كبير؛ وتوصيل لوحات سابقة التصنيع  الواحد على األقل؛ وتثبيت أربع عتبات ركنية على األقل بحافة األساس في اتجاه رأسي إلى
 .بالعتبات الركنية، لتكوين سياج حول العمود واألنابيب؛ وتوصيل سطح بالسياج

 
 5: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
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 لس التعاون لدول اخلليج العربية
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 براءة اختراع ]12[
 0003012GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54626/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14868/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/12/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                          2008/12/10    331621        
دينيس  -3 يفيس هاردي، -2 ستيفان بيلتير، -1:  المخترعون] 72[

 جيليس بولين -4 كوتي،
ال اير ليكويد سوسيتي انونيم بور ال اتودي ات :  مالك البراءة] 73[

، كواي دي أورساي 75بروسيد جورج كالود، ال اكسبلويتيشن دي 
 فرنسا، 75007باريس 

 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E04H 5/10; F25J 3/04 

 :المراجع ] 56[
- DE 102005022090 A1 (LINDE AG [DE]) 23 
February 2006  
- DE 102006036612 A1 (LINDE .AG [DE]) 07 
February 2008  
- WO 2004/005651 A1 (LINDE AG [DE]; 
WILHELM STEFAN [DE]) 15 January 2004  
 FR 2771160 A1 (AIR LIQUIDE [FR]) 21 May 
1999  
- DE 10342788 A1 (LINDE AG [DE]) 07 April 1 
2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 إلنشاء صندوق بارد باستخدام مكونات سابقة التصنيع ومنشأة في الموقعطريقة مهجنة ] 54[
تثبيت عمود واحد على األقل  :يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلنشاء صندوق بارد، حيث تشتمل على الخطوات التالية   :الملخص ] 57[

الذي في اتجاه رأسي إلى حد كبير، حيث تكون وحدة  بأساس في اتجاه رأسي إلى حد كبير؛ وتثبيت وحدة حامل أنابيب نمطية باألساس
د حامل األنابيب النمطية بالقرب من العمود الواحد على األقل؛ وتوصيل األنابيب المتصلة ببعضها بين وحدة حامل األنابيب النمطية والعمو

حد كبير؛ وتوصيل لوحات سابقة التصنيع  الواحد على األقل؛ وتثبيت أربع عتبات ركنية على األقل بحافة األساس في اتجاه رأسي إلى
 .بالعتبات الركنية، لتكوين سياج حول العمود واألنابيب؛ وتوصيل سطح بالسياج

 
 5: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003013GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54516/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7763/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[

 أمريكا                    2006/02/10 60/772,310          
 أمريكا                       2006/03/09 60/780,608       
 أمريكا                  2007/01/19      60/885,866       
 أمريكا               2007/02/09         11/673,411       
       US07/61936        2007/02/09             المكتب الدولي 

 دورثي فرينتش -2 ،لوك ديسنويرز -1:  المخترعون] 72[ 
ساوث سان ، ه وايدي إن أي 1، .جينينتيك انك:   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الات واليال، 4990-94080كاليفورنيا ، فرانسيسكو
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 03/103725 A1 (GENENTECH, INC) 18 
December 2003  
- US 2002/0012961 A1 (GENENTECH, INC) 31 
January 2002  
- Nicholes, K. et al. A Mouse Model of 
Hepatocellular Carcinoma Ectopic Expression of  
Fibroblast Growth Factor 19 in Skeletal Muscle of 
Transgenic Mice. American Journal of Pathology, 
June 2002 

 نوف النصبان: الفاحص 
 وطرق استخدامها FGF19األجسام المضادة ] 54[
وبمركبات تحتويها وطرق إلستخدام هذه األجسام المضادة وتتضمن  FGF19يتعلق االختراع الحالي بأجسام مضادة لـ   :الملخص ] 57[

 . FGFR4 أو/و FGF19الطرق رصد 
 

 16: عدد األشكال      56 :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[

 0003014GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54530/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7839/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2006/02/27              11/364,798   
 فيرنادو جالمبيك -2 ،خواو دي بريتو -1:  المخترعون] 72[
ماريا ، .ايه. يرتيليزانتيس اسبونجي ف -1:  مالكو البراءة] 73[

، ساو باولو، سان لويس، اندار 5،دي بلوكو، 215، ركولهو أجواي
  ،استادول دي كامبيناسيونيفيرسيدادي  -2 ، البرازيل، 5804-900

" زيفرينوفاز"، سيدادي يونيفيرسيتاريا، 6131جايسكا بوستال 
 البرازيل، 13084-971ساوباولو ، باراو جيرالدو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01B 25/36, 25/40; C08K 3/32; C09D 
7/12, 11/00, 11/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/024959 A (BUNGE FERTILIZANTES 
S A [BR]; UNICAMP [BR]; DE BRITO JOAO 
[BR]; GALEMB) 09 March 2006  
- White pigment prodn. - by mixing aq. solns. of 
metal phosphate, sodium phosphate and 
ammonium hydroxide, drying the ppte., milling, 
sieving and igniting Derwent, 1993, XP002368265  
- Beppu MM et al.: Self-opacifying aluminum 
phosphate particles for paint film pigmentation 
JCT. Journal Of Coatings Technology, 
Philadelphia, PA, US, vol. 69, no. 867, April 1997 
(1997-04), pages 81-88, XP009061770 ISSN: 0361-
8773  
- Dos Santos, R.R.A.C.M.A. And Galembeck, 1-
16,20 F.: Hydrous non-crystalline phosphates: 
structure, function and a new white pigment J. 
Braz. Chem. SOC., vol. 17, no. 8, 2006, pages 
1465-1472-(SI-S2), XP002432072  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 جسيمات فوسفات وبولي فوسفات وميتا فوسفات ألومنيوم واستخدامها كأصباغ في دهانات وطريقة لتصنيعها] 54[
الحالي بتركيبة فوسفات ألومنيوم تشتمل على فوسفات ألومنيوم، أو بولي فوسفات ألومنيوم، أو ميثا يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

قد تتميز التركيبة، عندما تكون في صورة مسحوق، بأن بها جسيمات حيث يكون لبعض الجسيمات فراغ  .فوسفات ألومنيوم، أو خليط منها
ذلك، تتميز التركيبة بواسطة إظهار قمتين طرد حرارة في القياس الحراري بالمسح باإلضافة إلى  .واحد أو أكثر على األقل لكل جسيم

تتميز التركيبة أيضاً، عندما تكون في صورة مسحوق، بأن لها إمكانية تشتيت  .درجة مئوية 250درجة إلى حوالي  90التبايني بين حوالي 
ة عملية تشتمل على مالمسة حمض الفوسفوريك مع كبريتات ألومنيوم يتم صنع التركيبة بواسط .جرام ماء 1جرام على األقل لكل  0.025

ومحلول قلوي إلنتاج منتج مكون أساساً من فوسفات ألومنيوم، وتحميص المنتج المكون أساساً من فوسفات أو بولي فوسفات أو ميتا 
 .الدهانات وكاستبدال لثاني أكسيد التيتانيومتكون التركيبة مفيدة في  .فوسفات األلومنيوم بصورة اختيارية في درجة حرارة مرتفعة

 
 7: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003014GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54530/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7839/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[األولوية     رقم ] 31[

 أمريكا              2006/02/27              11/364,798   
 فيرنادو جالمبيك -2 ،خواو دي بريتو -1:  المخترعون] 72[
ماريا ، .ايه. يرتيليزانتيس اسبونجي ف -1:  مالكو البراءة] 73[

، ساو باولو، سان لويس، اندار 5،دي بلوكو، 215، ركولهو أجواي
  ،استادول دي كامبيناسيونيفيرسيدادي  -2 ، البرازيل، 5804-900

" زيفرينوفاز"، سيدادي يونيفيرسيتاريا، 6131جايسكا بوستال 
 البرازيل، 13084-971ساوباولو ، باراو جيرالدو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C01B 25/36, 25/40; C08K 3/32; C09D 
7/12, 11/00, 11/02 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/024959 A (BUNGE FERTILIZANTES 
S A [BR]; UNICAMP [BR]; DE BRITO JOAO 
[BR]; GALEMB) 09 March 2006  
- White pigment prodn. - by mixing aq. solns. of 
metal phosphate, sodium phosphate and 
ammonium hydroxide, drying the ppte., milling, 
sieving and igniting Derwent, 1993, XP002368265  
- Beppu MM et al.: Self-opacifying aluminum 
phosphate particles for paint film pigmentation 
JCT. Journal Of Coatings Technology, 
Philadelphia, PA, US, vol. 69, no. 867, April 1997 
(1997-04), pages 81-88, XP009061770 ISSN: 0361-
8773  
- Dos Santos, R.R.A.C.M.A. And Galembeck, 1-
16,20 F.: Hydrous non-crystalline phosphates: 
structure, function and a new white pigment J. 
Braz. Chem. SOC., vol. 17, no. 8, 2006, pages 
1465-1472-(SI-S2), XP002432072  

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 جسيمات فوسفات وبولي فوسفات وميتا فوسفات ألومنيوم واستخدامها كأصباغ في دهانات وطريقة لتصنيعها] 54[
الحالي بتركيبة فوسفات ألومنيوم تشتمل على فوسفات ألومنيوم، أو بولي فوسفات ألومنيوم، أو ميثا يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

قد تتميز التركيبة، عندما تكون في صورة مسحوق، بأن بها جسيمات حيث يكون لبعض الجسيمات فراغ  .فوسفات ألومنيوم، أو خليط منها
ذلك، تتميز التركيبة بواسطة إظهار قمتين طرد حرارة في القياس الحراري بالمسح باإلضافة إلى  .واحد أو أكثر على األقل لكل جسيم

تتميز التركيبة أيضاً، عندما تكون في صورة مسحوق، بأن لها إمكانية تشتيت  .درجة مئوية 250درجة إلى حوالي  90التبايني بين حوالي 
ة عملية تشتمل على مالمسة حمض الفوسفوريك مع كبريتات ألومنيوم يتم صنع التركيبة بواسط .جرام ماء 1جرام على األقل لكل  0.025

ومحلول قلوي إلنتاج منتج مكون أساساً من فوسفات ألومنيوم، وتحميص المنتج المكون أساساً من فوسفات أو بولي فوسفات أو ميتا 
 .الدهانات وكاستبدال لثاني أكسيد التيتانيومتكون التركيبة مفيدة في  .فوسفات األلومنيوم بصورة اختيارية في درجة حرارة مرتفعة

 
 7: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003015: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54336/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8495/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/06/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا       13/06/2006 60/804,610     
 -3 شيانج ليانج،-لي -2 جها،. انيل دي -1:  المخترعون] 72[

جانزي . جاري سي -5 افجينيا فريدينا ، -4 فريدريك سي ويلكينز،
اولد ميلتون  3333، .انك، سيمنس اندستري:   مالك البراءة] 73[

ميركية األمتحدة الواليات ال، جورجيا، ألفريتا، باركوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C02F1/469; B01D61/44; A01G25/00 

 :المراجع ] 56[
- Hell F et al.: Experience with full-scale 
electrodialysis for nitrate and hardness removal 
Desalination, Elsevier, Amsterdam, NL, vol. 117, 
no. 1-3, 10 September 1998 
- Del Pino MP et al.: Wastewater reuse through 
dual-membrane processes: opportunities for 
sustainable water resources Desalination, 
Elsevier, Amsterdam, NL, vol. 124, no. 1-3, 1 
November 1999  
- Larchet C et al.: App 1i cat i on of 
electromembrane technology for providing 
drinking water for the population of the Aral 
region Desalination, Elsevier, Amsterdam, NL, 
vol. 149, no. 1-3, 10 September 2002 
- Sirivedhin T et al.: Reclaiming produced water 
for beneficial use: salt removal by electrodialysis 
et al., NL, vol. 243, no. 1-2, 1 November 200 
- US 2005/103724 Al (WILKINS FREDERICK 
[US] ET AL) 19 May 2005  
- US 2002/104804 Al (GROTT GERALD J [US]) 
8 August 2002  
- RU 2004 137231 A (NI I KI KHIM MASH 
AOOR [RU]) 10 June 2006 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 طريقة ونظام للريّ ] 54[
أو /يعمل كهربيا يمكن استخدامه لتحلية ماء البحر و (separation apparatus)يتعلق االختراع الحالي بجهاز فصل    :الملخص ] 57[

.  (SAR)المطلوبة  (sodium)له نسبة امتزاز الصوديوم  الماء الضارب للملوحة لتوفير ماء ريّ 
 

 8: عدد األشكال      30 :الحماية  عدد عناصر
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0003016: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54551/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10527/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان       06/04/2007 2007-100991     
كينجي تاكيوشي  -2 هيروكي ياماموتو، -1:  المخترعون] 72[
، شيمون، ، 182يوني تشارم كوربوريشن، :   مالك البراءة] 73[

اليابان  ، 799-0111كين -إيهم، شي -شيكو كوتشو
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61F 13/15, 13/49, 13/496 

 :المراجع ] 56[
- JP 2004-223238 A (ZUIKO CORP) 12 August 
2004  
- JP 2004-329873 A (ZUIKO CORP) 25 
November 2004 
- JP 2007-44374 A (KAO CORP) 22 February 
2007  
- JP 2006-326313 A (GI DI ENME S.p.A.) 07 
December 2006 

 م القرشيابراهي: الفاحص 
 جهاز معالجة ينفذ الشغل المستمر في اتجاه النقل] 54[
يمكنمكن أن يتم فيه تغيير خطوة المعالجة بالنسبة للمعالجة التي  20تعلق االختراع الحالي بجهاز معالجة أحادي الوحدة    :الملخص ] 57[

أ متصلة في اتجاه 1الذي يقوم بإجراء عملية المعالجة على قطعة شغل  20جهاز المعالجة .أ متصلة في اتجاه النقل1تتم على قطعة شغل 
أ عند خطوة معالجة محددة مسبقًا في 1أ في اتجاه النقل، ويقوم بإجراء عملية المعالجة على قطعة الشغل 1النقل بينما يتم نقل قطعة الشغل 

 30أ في اتجاه الدوران من خالل تدوير الجسم الدوار 1غل ، في أثناء حركة قطعة الشC30يدور حول محور  30اتجاه دوران جسم دوار 
يتم وضعه عند  50قسم معالجة أول :، يشتمل على ما يلي30أ حول الوجه المحيطي الخارجي للجسم الدوار 1بينما يتم لف قطعة الشغل 

يتم تزويدها عند  32،أقسام معالجة ثانية 30أ للجسم الدوار 30موضع محدد مسبقًا في اتجاه الدوران حتى يقابل الوجه المحيطي الخارجي 
، والتي تقوم بإجراء عملية المعالجة على 30أ للجسم الدوار 30كل زاوية محددة مسبقًا في اتجاه الدوران على الوجه المحيطي الخارجي 

يدعم قطعة  34، وقسم دعم 50 قسم المعالجة األول 32عندما يقابل قسم معالجة ثاٍن  50قطعة الشغل بالتعاون مع قسم المعالجة األول 
أ، 1قطعة الشغل  34الذي يدعم فيه قسم الدعم  R، وحيث يكون من الممكن تغيير موضع 32و 32أ بين أقسام المعالجة الثانية 1الشغل 

 .بناًء على خطوة المعالجة
 

 10: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003016: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54551/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10527/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

اليابان       06/04/2007 2007-100991     
كينجي تاكيوشي  -2 هيروكي ياماموتو، -1:  المخترعون] 72[
، شيمون، ، 182يوني تشارم كوربوريشن، :   مالك البراءة] 73[

اليابان  ، 799-0111كين -إيهم، شي -شيكو كوتشو
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61F 13/15, 13/49, 13/496 

 :المراجع ] 56[
- JP 2004-223238 A (ZUIKO CORP) 12 August 
2004  
- JP 2004-329873 A (ZUIKO CORP) 25 
November 2004 
- JP 2007-44374 A (KAO CORP) 22 February 
2007  
- JP 2006-326313 A (GI DI ENME S.p.A.) 07 
December 2006 

 م القرشيابراهي: الفاحص 
 جهاز معالجة ينفذ الشغل المستمر في اتجاه النقل] 54[
يمكنمكن أن يتم فيه تغيير خطوة المعالجة بالنسبة للمعالجة التي  20تعلق االختراع الحالي بجهاز معالجة أحادي الوحدة    :الملخص ] 57[

أ متصلة في اتجاه 1الذي يقوم بإجراء عملية المعالجة على قطعة شغل  20جهاز المعالجة .أ متصلة في اتجاه النقل1تتم على قطعة شغل 
أ عند خطوة معالجة محددة مسبقًا في 1أ في اتجاه النقل، ويقوم بإجراء عملية المعالجة على قطعة الشغل 1النقل بينما يتم نقل قطعة الشغل 

 30أ في اتجاه الدوران من خالل تدوير الجسم الدوار 1غل ، في أثناء حركة قطعة الشC30يدور حول محور  30اتجاه دوران جسم دوار 
يتم وضعه عند  50قسم معالجة أول :، يشتمل على ما يلي30أ حول الوجه المحيطي الخارجي للجسم الدوار 1بينما يتم لف قطعة الشغل 

يتم تزويدها عند  32،أقسام معالجة ثانية 30أ للجسم الدوار 30موضع محدد مسبقًا في اتجاه الدوران حتى يقابل الوجه المحيطي الخارجي 
، والتي تقوم بإجراء عملية المعالجة على 30أ للجسم الدوار 30كل زاوية محددة مسبقًا في اتجاه الدوران على الوجه المحيطي الخارجي 

يدعم قطعة  34، وقسم دعم 50 قسم المعالجة األول 32عندما يقابل قسم معالجة ثاٍن  50قطعة الشغل بالتعاون مع قسم المعالجة األول 
أ، 1قطعة الشغل  34الذي يدعم فيه قسم الدعم  R، وحيث يكون من الممكن تغيير موضع 32و 32أ بين أقسام المعالجة الثانية 1الشغل 

 .بناًء على خطوة المعالجة
 

 10: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003017GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54533/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12691/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 المكتب األوروبي              2008/01/21   08356012.8          
 -3 يفيس روشيه، -2 ،سيرجي ديسبيناسي -1:  المخترعون] 72[

 أوليفر مارتين
شيربروك  1188الكان انترناشونال ليمتد،  : مالك البراءة] 73[

 كندا ، 2جي 3ه أي 3 إتش ،كيوبيك، مونتريال ،ويستستريت 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/16 

 :المراجع ] 56[
- DE 1077436 B (VAW VER ALUMINIUM 
WERKE AG) 10 March 1960  
- CN 2835 264 Y (GUIYANG ALUMINIUM 
MAGNESIUM [CN]) 08 November 2006  
- FR 2491091 A (MIRONESCU NICOLAE DAN 
[FR]) 02 April 1982 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 جهاز وطريقة لعمل دائرة قَِصْر في خلية واحدة أو أكثر في نسق لخاليا التحليل الكهربي مخصصة إلنتاج األلومنيوم] 54[
وطريقة لعمل دائرة قَِصْر في خلية تحليل كهربي معينة في صف من خاليا التحليل  (50) يتعلق االختراع الحالي بجهاز  :الملخص ] 57[

يشتمل على ذراعي تالمس متقابلين على األقل وموصل  (60) يشتمل هذا الجهاز على عضو تجسير  .الكهربي المخصصة إلنتاج االلومنيوم
 كما يشتمل الجهاز على عضو إمساك  .ع التالمس على شكل خابوريتم تشكيل أذرُ  .تجسير واحد على األقل يتصل كهربياً بأذُرع التالمس

بحيث يستند كل  (60) ُمهيَّأ لكي يحيط بعضو التجسير   (70)عضو اإلمساك  .يشتمل على إطار وعضوي دفع متقابلين على األقل (70)
، فإن كل عضو رفع يحث عضو التالمس عضو دفع على كل ذراع تالمس وبحيث أنه عند تحريك أذُرع التالمس بالنسبة لعضو اإلمساك

بفضل االختراع يصبح من  .الداخلة بين أذُرع التالمس، بحيث يمكن عمل دائرة قَِصْر وتأمينها202 )، (201المناظر تجاه الموصالت 
 .الممكن عمل دائرة قَِصْر في خاليا التحليل الكهربي ذات قيم األمبير العالية

 
 7: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0003018: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54557/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13318/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         22/40/2008 61/046,826     
هــونج  -2 لويــس إدواردو ديبافـــيا، -1:  المخترعون] 72[

 دافـــيد الومبــاوج -3 زهــانج ،
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
 بريطانيةال
 العمار ابراهيم سليمان  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/00, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/096023 A1 (SERVICES PETROLIERS 
SCHLUMBERGER) 13 October 2005 
- WO 03/019237 A1 (KJT ENTERPRISES INC) 
06 March 2003 
- WO 03/065013 A1 (BAKER HUGHES 
INCORPORATED) 07 August 2003 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 زلزالية -نظام وطريقة تسجيل كهرومغناطيسية ] 54[
زلزالية الستخدامها في تكوين تحت أرضي تخترقه حفرة  (EM) يتعلق االختراع الحالي بأداة تسجيل كهرومغناطيسية    :الملخص ] 57[

كما تم توفير طريقة  .إلجراء هذين القياسين  EMالي آنياً باستخدام صف مستقبالت بئر، حيث يجري النظام قياسين كهرومغناطيسي وزلز
 .إلجراء قياسين كهرومغناطيسي وزلزالي آنياً في تكوين تحت أرضي

 
 3: عدد األشكال      26 :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 0003018: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54557/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13318/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         22/40/2008 61/046,826     
هــونج  -2 لويــس إدواردو ديبافـــيا، -1:  المخترعون] 72[

 دافـــيد الومبــاوج -3 زهــانج ،
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
 بريطانيةال
 العمار ابراهيم سليمان  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/00, 3/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/096023 A1 (SERVICES PETROLIERS 
SCHLUMBERGER) 13 October 2005 
- WO 03/019237 A1 (KJT ENTERPRISES INC) 
06 March 2003 
- WO 03/065013 A1 (BAKER HUGHES 
INCORPORATED) 07 August 2003 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 زلزالية -نظام وطريقة تسجيل كهرومغناطيسية ] 54[
زلزالية الستخدامها في تكوين تحت أرضي تخترقه حفرة  (EM) يتعلق االختراع الحالي بأداة تسجيل كهرومغناطيسية    :الملخص ] 57[

كما تم توفير طريقة  .إلجراء هذين القياسين  EMالي آنياً باستخدام صف مستقبالت بئر، حيث يجري النظام قياسين كهرومغناطيسي وزلز
 .إلجراء قياسين كهرومغناطيسي وزلزالي آنياً في تكوين تحت أرضي

 
 3: عدد األشكال      26 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003019GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54587/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14121/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                    2008/08/15     61/089,358       
لـوناردو رينزو  -2 ،توماس جـيهان -1:  المخترعون] 72[

 البيرت والرافين -3 ،فيسينتيني
، نورث كورس درايف 5950آي ال ال سي، -إم : مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 77062 تكساس، هيوستن
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B04B 1/10, 1/06, 7/02 

 :المراجع ] 56[
- JP 09-239293 A (HITACHI KOKI CD LTD) 16 
September 1997  
- US 2004-0176234 A1 (WOON-FONG LEUNG) 
09 September 2004  
- JP 2002-535319 A (ALFA LAVAL FILL) 22 
October 2002 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 فرازة طاردية] 54[
شفة تُغلق طرف بعيد من غرفة فصل؛ ومجموعة من الثقوب  :يتعلق االختراع الحالي بفرازة طاردية، تحتوي على :الملخص ] 57[

شفة، حيث يتصل ثقب واحد على األقل عن طريق مائع بممر خروج أول؛ ومجموعة تعترض محوريًا الشفة عند مسافة قطرية من محور 
من حشوات سد صغيرة مثبتة داخل مجموعة الثقوب بحيث تكون قابلة لإلزالة للتحكم في تدفق مائع واحد أو أكثر من غرفة الفصل؛ حيث 

لواحد على األقل الذي يتصل عن طريق المائع بممر الخروج يمكن تعديل حشوة السد الصغيرة الواحدة على األقل الموضوعة داخل الثقب ا
 .األول لمنع أو السماح باتصال غرفة الفصل وممر الخروج األول عن طريق مائع

 
 9: عدد األشكال      34 :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[
 0003020GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54601/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14629/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2008/11/03    61/110,857       
 يونج تشانج -2 بوب،. جوليان جيه -1:  المخترعون] 72[
 براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد،   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5992519 A (RAMAKRISHNAN 
TERIZHANDUR S et al.) 30 November 1999  
- US 4794534 A (MILLHEIM KEITH K) 27 
December 1988  
- US 2003/0225606 A1 (BHAVANI 
RAGHURAMAN et al.) 04 December  
- WO 2010/062635 A2 (POP JULIAN1.; CHANG 
YaNG) 03 June 2010 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة وجهاز للتخطيط والتحديث الديناميكي لعمليات أخذ العينات أثناء الحفر في تكوين تحت أرضي] 54[
االختراع بوصف طرق وأجهزة للتخطيط والتحديد الديناميكي لعمليات أخذ العينات أثناء الحفر في تكوين تحت يتعلق    :الملخص ] 57[

تشتمل طريقة توضيحية للتخطيط ألخذ العينات أثناء عملية حفر في تكوين تحت أرضي على تحديد مجموعة من العمليات  .أرضي
عمليات أخذ عينات ومتغيرات مرتبطة بها بما في ذلك متغيرات الحفر ومتغيرات أخذ والمتغيرات المتعلقة بها، تشتمل تلك العمليات على 

تشتمل الطريقة التوضيحية أيضاً على معالجة المتغيرات لكل عملية من خالل وسيلة محاكاة  لكي يتم الحصول على  تنبؤات  .العينات
لى واحدة من وسائل المحاكاة  الهيدروليكية في حفرة أسفل البئر، مرتبطة بأخذ العينات من التكوين، تشتمل وسيلة محاكاة على األقل ع

تشتمل الطريقة التوضيحية أيضاً على  .ووسيلة محاكاة  عجينة طينية ووسيلة محاكاة  لتدفق التكوين أو وسيلة محاكاة  الستجابة األداة
ة المائع ومدة عملية أخذ العينات وكفاءة عملية أخذ العينات تصنيف التنبؤات المرتبطة بأخذ العينات من التكوين باالعتماد على نوعية عين

 .أو تكلفة أخذ العينات والتخطيط لعملية أخذ العينات باالعتماد على التنبؤات التي تم تصنيفها
 

 15: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003020GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54601/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14629/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2008/11/03    61/110,857       
 يونج تشانج -2 بوب،. جوليان جيه -1:  المخترعون] 72[
 براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد،   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5992519 A (RAMAKRISHNAN 
TERIZHANDUR S et al.) 30 November 1999  
- US 4794534 A (MILLHEIM KEITH K) 27 
December 1988  
- US 2003/0225606 A1 (BHAVANI 
RAGHURAMAN et al.) 04 December  
- WO 2010/062635 A2 (POP JULIAN1.; CHANG 
YaNG) 03 June 2010 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 طريقة وجهاز للتخطيط والتحديث الديناميكي لعمليات أخذ العينات أثناء الحفر في تكوين تحت أرضي] 54[
االختراع بوصف طرق وأجهزة للتخطيط والتحديد الديناميكي لعمليات أخذ العينات أثناء الحفر في تكوين تحت يتعلق    :الملخص ] 57[

تشتمل طريقة توضيحية للتخطيط ألخذ العينات أثناء عملية حفر في تكوين تحت أرضي على تحديد مجموعة من العمليات  .أرضي
عمليات أخذ عينات ومتغيرات مرتبطة بها بما في ذلك متغيرات الحفر ومتغيرات أخذ والمتغيرات المتعلقة بها، تشتمل تلك العمليات على 

تشتمل الطريقة التوضيحية أيضاً على معالجة المتغيرات لكل عملية من خالل وسيلة محاكاة  لكي يتم الحصول على  تنبؤات  .العينات
لى واحدة من وسائل المحاكاة  الهيدروليكية في حفرة أسفل البئر، مرتبطة بأخذ العينات من التكوين، تشتمل وسيلة محاكاة على األقل ع

تشتمل الطريقة التوضيحية أيضاً على  .ووسيلة محاكاة  عجينة طينية ووسيلة محاكاة  لتدفق التكوين أو وسيلة محاكاة  الستجابة األداة
ة المائع ومدة عملية أخذ العينات وكفاءة عملية أخذ العينات تصنيف التنبؤات المرتبطة بأخذ العينات من التكوين باالعتماد على نوعية عين

 .أو تكلفة أخذ العينات والتخطيط لعملية أخذ العينات باالعتماد على التنبؤات التي تم تصنيفها
 

 15: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003021GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54598/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14788/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 05/12/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2008/12/03       61/119,519       
 US09/61336        2009/10/20                المكتب الدولي 

. كـــليف دي -2 ،رودنـــي. بـــول اف -1:  المخترعون] 72[
 مـينيزس

 10200، .سيرفسيز انكهـاليبورتون إنيرجي  : مالك البراءة] 73[
متحدة الواليات ال، 77072 تكساس، هيوستن، بيالير بوليفارد

 ميركيةاأل
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/00 

 :المراجع ] 56[
- US 4739325 A (MACLEOD) 18 April 1988  
- US 5883516 A (VAN STEENWYCK at al.) 16 
March 1999  
- US 4839644 A (SAFINYA at al.) 13 June 1989  
- US 4691203 A(RUBIN et al.) 01 September 1987 

 
 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 انتشار اإلشارات عبر الفجوات] 54[
يمكن أن تعمل على مراقبة حالة أولى مرتبطة بإرسال أو يتعلق االختراع الحالي بجهاز ونظام باإلضافة إلى طريقة وأداة    :الملخص ] 57[

استقبال إشارة في تكوين أو على سلسلة أنابيب حفر، أو كل منهما، على فاصل أول مختار من سلسلة أنابيب حفر موجودة أسفل ثقب 
أنابيب الحفر أو كل منهما، على فاصل الحفرة؛ وذلك لمراقبة حالة ثانية مرتبطة بإرسال أو استقبال اإلشارة في التكوين أو على سلسلة 

ارنة، ثاني تم اختياره من سلسلة أنابيب الحفر وذلك لمقارنة الحالة األولى مع الحالة الثانية لتوفير نتيجة مقارنة، و بناء على نتيجة المق
ابيب الحفر، أو كال منهما، كما يتم الكشف اختيار واحد من الفاصل األول أو الثاني وذلك لنقل أو استقبال إشارة في التكوين أو في سلسلة أن

 .عن جهاز وأنظمة وطرق أخرى
 

 5:  عدد األشكال       29 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003022GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54597/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15192: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2009/01/30      61/148,595       
 جاميس ثورنتون:  المخترع] 72[
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، : مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
بريطانيةال  
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 5/10 

 :المراجع ] 56[
- US 4760252 A (ALBATS PAUL [US] et al.) 26 
July 1988  
- US 5789752 A (MICKAEL MEDHAT W[US]) 04 
August 1998 

 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 االستجابات الصخرية ألدوات أسفل البئر ذات مصادر طاقة مختلفةنظام وطريقة للتوافق مع ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بأنظمة وطرق ووسائل للتوافق مع التأثير الصخري ألداة أسفل البئر ذات مصدر نيوترونات  :الملخص ] 57[

يمكن أن  .مثل مولد نيوترونات إلكتروني ، باستخدام أداة أسفل البئر ذات مصدر نيوترونات عالي الطاقة،AmBeمنخفض الطاقة، مثل 
يمكن أن يقوم مصدر  .تشتمل مثل تلك األداة أسفل البئر على مصدر نيوترونات، كاشفي نيوترونات أول وثاني، ودائرة معالجة بيانات

رونات األول بالكشف عن يمكن أن يقوم كاشف النيوت .النيوترونات بإصدار نيوترونات إلى تكوين جوفي، حيث يمكن أن تنتشر في التكوين
من خالل عّدات هذه النيوترونات، يمكن لدائرة معالجة البيانات  .نيوترونات ذات طيف منخفض الطاقة نسبياً عن كاشف النيوترونات الثاني

ذات مصدر أن تحدد خاصية للتكوين الجوفي ذات تأثير صخري يتوافق إلى حد كبير مع تأثير صخري آخر مرتبط بأداة أخرى أسفل البئر 
 .نيوترونات منخفض الطاقة

 
 14: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003022GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54597/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15192: رقم الطلب ] 21[
 30/01/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                   2009/01/30      61/148,595       
 جاميس ثورنتون:  المخترع] 72[
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، : مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
بريطانيةال  
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 5/10 

 :المراجع ] 56[
- US 4760252 A (ALBATS PAUL [US] et al.) 26 
July 1988  
- US 5789752 A (MICKAEL MEDHAT W[US]) 04 
August 1998 

 
 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 االستجابات الصخرية ألدوات أسفل البئر ذات مصادر طاقة مختلفةنظام وطريقة للتوافق مع ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بأنظمة وطرق ووسائل للتوافق مع التأثير الصخري ألداة أسفل البئر ذات مصدر نيوترونات  :الملخص ] 57[

يمكن أن  .مثل مولد نيوترونات إلكتروني ، باستخدام أداة أسفل البئر ذات مصدر نيوترونات عالي الطاقة،AmBeمنخفض الطاقة، مثل 
يمكن أن يقوم مصدر  .تشتمل مثل تلك األداة أسفل البئر على مصدر نيوترونات، كاشفي نيوترونات أول وثاني، ودائرة معالجة بيانات

رونات األول بالكشف عن يمكن أن يقوم كاشف النيوت .النيوترونات بإصدار نيوترونات إلى تكوين جوفي، حيث يمكن أن تنتشر في التكوين
من خالل عّدات هذه النيوترونات، يمكن لدائرة معالجة البيانات  .نيوترونات ذات طيف منخفض الطاقة نسبياً عن كاشف النيوترونات الثاني

ذات مصدر أن تحدد خاصية للتكوين الجوفي ذات تأثير صخري يتوافق إلى حد كبير مع تأثير صخري آخر مرتبط بأداة أخرى أسفل البئر 
 .نيوترونات منخفض الطاقة
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003023: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54572/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 18/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8629/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/07/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          14/12/2006 11/610,653     
        ريزا تاهريان، -2 إمانويل ليجيندري، -1:  المخترعون] 72[
جين سيدوك   -3
-83باركسترات . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

هولندا ،ذا هيج ، جي جيه 2514، 89
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 6181138B1(HALLIBURTON ENERGY 
SERVICES, INC) 30 January 2001 
- US 4812812A(GAS RESEARCH INSTITUTE, 
INC) 14 March 1989 
- US 20050083063A1(SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORAION) 21 April 2005 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 تحديد خصائص تكوينات أرضية باستخدام مقدار ممتد لالقتران الكهرومغناطيسي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لتحديد خصائص تكوين أرضي عن طريق تثبيت أداة تسجيل قياسات بداخل حفرة    :الملخص ] 57[

األداة وملف إرسال مائل أول وثاني وثالث، وملف استقبال البئر في التكوين األرضي، تحتوي أداة تسجيل القياسات علي محور دوران 
مائل؛ وإدارة أداة تسجيل قياسات حول محور دوران األداة؛ وإمداد كل ملف إرسال بالطاقة؛ وقياس إشارة االقتران بين كل ملف إرسال وكل 

 .لتكوين األرضي باستخدام المقدار الممتد لالقترانملف استقبال لعدد من زوايا الدوران؛ وتحديد المقدار الممتد للوصل؛ وتحديد خصائص ا
 

 3: عدد األشكال      28 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003024: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54695/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 19/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7576/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         09/10/2006 11/328,384     
 ويليامز،. ديفيد ايه -2 الندون،. شاين جيه -1:  المخترعون] 72[
فيكرام  -5 إندوماثي راماكريشنان، -4 نيساكومار،. إدوارد جيه -3

 كومار 
 187، . مومينتيف بيرفورمانس ماتيريالز انك:   مالك البراءة] 73[

متحدة الاليات وال، 06897سي تي، ويلتون، دانبوري روود
 ميركيةاأل
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03C 17/30 

 :المراجع ] 56[
- GB 2249552A(DOW CORNING S. A) 13 May 
1992  
- US 5514734A(ALLIEDSIGNAL INC) 07 May 
1996 
- US 6153691A(DOW CORNING 
CORPORATION) 28 November 2000 
- US 5744703A(GENERAL ELECTRIC 
COMPANY) 28 April 1998 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 وحـدة زجاجيـة معزولة تمتلك تركيب يحتوي على سيلوكسان قابـل للمعـالجـة عنـد درجـة حـرارة الغـرفـة ذي نفاذية مخفـّـضة للغاز] 54[
 thermalذات مـردود حراري  insulated glass unit structureنيـة وحـدية زجاجية معزولة يتعلـق االختـراع بب   :الملخص ] 57[

efficiency  كبير تم إحكـام سـدها بتركيـب تم معالجتهcured composition  (مركبات)يحتوي، من جملة مركبات أخرى، على مركب 
 organicصلصالية دقيقة عضوية  (مواد)ادة وم diorganopolysiloxane(s)متعدد سيلوكسان ثنائي الشق العضوي 

nanoclay(s) حيث يظهر التركيب الذي تم معالجته نفاذية ،permeability  الغازات(منخفضة للغاز.( 
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003024: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54695/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 19/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7576/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 08/01/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         09/10/2006 11/328,384     
 ويليامز،. ديفيد ايه -2 الندون،. شاين جيه -1:  المخترعون] 72[
فيكرام  -5 إندوماثي راماكريشنان، -4 نيساكومار،. إدوارد جيه -3

 كومار 
 187، . مومينتيف بيرفورمانس ماتيريالز انك:   مالك البراءة] 73[

متحدة الاليات وال، 06897سي تي، ويلتون، دانبوري روود
 ميركيةاأل
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C03C 17/30 

 :المراجع ] 56[
- GB 2249552A(DOW CORNING S. A) 13 May 
1992  
- US 5514734A(ALLIEDSIGNAL INC) 07 May 
1996 
- US 6153691A(DOW CORNING 
CORPORATION) 28 November 2000 
- US 5744703A(GENERAL ELECTRIC 
COMPANY) 28 April 1998 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 وحـدة زجاجيـة معزولة تمتلك تركيب يحتوي على سيلوكسان قابـل للمعـالجـة عنـد درجـة حـرارة الغـرفـة ذي نفاذية مخفـّـضة للغاز] 54[
 thermalذات مـردود حراري  insulated glass unit structureنيـة وحـدية زجاجية معزولة يتعلـق االختـراع بب   :الملخص ] 57[

efficiency  كبير تم إحكـام سـدها بتركيـب تم معالجتهcured composition  (مركبات)يحتوي، من جملة مركبات أخرى، على مركب 
 organicصلصالية دقيقة عضوية  (مواد)ادة وم diorganopolysiloxane(s)متعدد سيلوكسان ثنائي الشق العضوي 

nanoclay(s) حيث يظهر التركيب الذي تم معالجته نفاذية ،permeability  الغازات(منخفضة للغاز.( 
 

 3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003025GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54522/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/7492/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[

 بريطانيا               2005/12/22                  0526232.4
 بريطانيا                     2006/04/07           0607087.4 
 بريطانيا               2006/04/07                  0607088.2
 بريطانيا                 2006/05/18                0609902.2
 بريطانيا                 2006/10/12                0620336.8
 بريطانيا                 2006/10/12                0620337.6
 بريطانيا                  2006/10/19               0620815.1
 بريطانيا                     2006/10/19            0620816.9

GB2006/04634           2006/12/12          المكتب الدولي 
 ،جان بولمان -2 ،فيليب فينسينت هيرماند -1:  المخترعون] 72[
ناثالي  -5 ،رالف ليون بيمانز -4 ،مارسل باوليت فان ميشيلين -3

 جوزف جاركون  -ماري 
رو ، .ايه. الين بيولوجيكالز اسجالكسو سميثك : براءةمالك ال] 73[

 بلجيكا، ريكسنسارت 1330-بي، 89دو ال إنستيتيوت 
 العمار  إبراهيم سليمان:  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 39/09; A61P 31/04 

 :المراجع ] 56[
- WO 03051392 A2 (GLAXOSMITHKLINE 
BIOLOGICALS SA) 26 June 2003  
- WO 03028760 A2 (GLAXOSMITIIKLINE 
BIOLOGICALS SA) 10 April 2003  
- US 20040191834 A1 (LAFERRlERE CRAIG 
ANTONY JOSEPH et al.) 30 September 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوف النصبان: الفاحص 
 للبكتيريا المكورة الرئويةلقاح محسن ] 54[
يتعلق االختراع الحالي بمجال لقاحات ثنائي السكارايد الكبسولي في بكتيريا المكورات الرئوية ، ويوفر االختراع خاصة    :الملخص ] 57[

متنوعة من أنواع مركب مناعي مضاد لبكتيريا ستربتوكوكس االلتهاب الرئوي متعددة التكافؤ مع سكارايدات كبسولية مزدوجة االرتباط 
مختلفة من ستربتوكوكس االلتهاب الرئوي المرتبطة مع اثنين أو أكثر من البروتينات الحاملة المختلفة ، حيث يتضمن المركب سكارايد 

هي السكارايد الوحيد في المركب  19F أو اختيارياً عندما تكون  CRM197 أو  DT مرتبط مع سم الدفتيريا  19F كبسولي من نوع 
 .CRM197 أو DT تبط مع سم الدفتيريا المر

 
 10:  عدد األشكال    88 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003026GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54596/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15269: رقم الطلب ] 21[
 13/02/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2009/02/11   61/151,664        
 روجــر سوتر:  المخترع] 72[
نورث كورس  5950، .سي. ال. آي ال-إم:   مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة األمريكية، 77072تكساس ، نووسته، درايف
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B21/ 0/, 47/06; F16K 31/12 

 :المراجع ] 56[
- US 4257442 A ( CLAYCOMB; JACK R. ) 24 
March 1981  
- US 4355784 A ( CAIN; LESTER L) 26 October 
1982  

 
 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 

 نظام خنق ذاتي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بأجهزة تحكم في الضغط العكسي مستخدمة للتحكم في ضغط المائع في حفرة بئر تتطلب منشآت    :الملخص ] 57[

يدعم الجهاز الذي تم الكشف عنه في هذا الطلب التشغيل المستمر لواحد أو أكثر من أجهزة  .مصدر إمداد بالهواء :متنوعة للتشغيل، مثل
 .إيقاف اإلمداد بالمنشآت الالزمة لتشغيل أجهزة التحكم في الضغط العكسي بشكل متعمد أو غير متعمدالتحكم في الضغط العكسي عند 

 
 2: عدد األشكال      3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003026GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54596/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15269: رقم الطلب ] 21[
 13/02/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2009/02/11   61/151,664        
 روجــر سوتر:  المخترع] 72[
نورث كورس  5950، .سي. ال. آي ال-إم:   مالك البراءة] 73[

  الواليات المتحدة األمريكية، 77072تكساس ، نووسته، درايف
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B21/ 0/, 47/06; F16K 31/12 

 :المراجع ] 56[
- US 4257442 A ( CLAYCOMB; JACK R. ) 24 
March 1981  
- US 4355784 A ( CAIN; LESTER L) 26 October 
1982  

 
 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 

 نظام خنق ذاتي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بأجهزة تحكم في الضغط العكسي مستخدمة للتحكم في ضغط المائع في حفرة بئر تتطلب منشآت    :الملخص ] 57[

يدعم الجهاز الذي تم الكشف عنه في هذا الطلب التشغيل المستمر لواحد أو أكثر من أجهزة  .مصدر إمداد بالهواء :متنوعة للتشغيل، مثل
 .إيقاف اإلمداد بالمنشآت الالزمة لتشغيل أجهزة التحكم في الضغط العكسي بشكل متعمد أو غير متعمدالتحكم في الضغط العكسي عند 

 
 2: عدد األشكال      3 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003027GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54577/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10144/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب الخليجي         2007/02/13      2007007664          
 فينسينت إسلفيلدت : المخترع] 72[
، 67، نيجهرفيد سترات، .في. موكفيلد فالفز بي:  مالك البراءة] 73[

 هولندا، جودا، إي جيه، 2802
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي  ]51[
Int. Cl.7: F16K 1/12, 31/08, 31/54 

 :المراجع ] 56[
- US 4327757 A (WEEVERS) 04 May 1982  
- EP 0230849 A1 (MANNESMANN 
AKTIENGESELLSCHAFT) 05 August 1987  
- EP 0928388 B1 (SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHAFT) 14 July 1999  
- DE 1263430 B (ERIC SCHAUMBURG) 14 
March 1968  

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 صمام خانق] 54[
لمرور مائع تحت ضغط دخول، ) 3(، يحتوي على فتحة دخول )2(، يحتوي على مبيت )1(يتعلق االختراع بصمام خانق    :الملخص ] 57[

، وعمود )2(خارج المبيت ) 11(للمائع، وعنصر تشغيل ) 5(وفتحة خروج  ، يمكن عن طريقه خنق المائع حتي ضغط خروج،)4(وخانق 
، حيث يمكن حث حركة دوران العمود )15(في صندوق خانق أنبوبي ) 2(، يتحرك محورياً داخل المبيت )16(، ومكبس )13(قابل للدوران 

، ومن خالل الحركة )13(إدارة العمود المحورية عن طريق ) 16(ويمكن حث حركة المكبس ) 11(عن طريق عنصر التشغيل ) 13(
، من أجل تطبيقات ما تحت الماء، بشكل خاص التنقيب عن البترول والغاز )4(يمكن ضبط المقطع العرضي الخانق ) 16(المحورية للمكبس 

قضبان مغناطيسية أولية باستخدام أنابيب ذات مقطعات عرضية كبيرة، تم تطوير الصمام الخانق طبقاً لالختراع الحالي، بحيث يتم تثبيت 
، ويتم تثبيت أداة تحريك لولبية من النوع )13(، ويتم تثبيت قضبان مغناطيسية ثانية على العمود )32، 11(على عنصر التشغيل 

عن طريق وصلة اقران ) 13(إلى العمود ) 32، 11(، حيث تنتقل الحركة الدورانية لعنصر التشغيل )13(على العمود ) 20(االسطواني 
ناطيسية تتكون من ارتباط القضبان المغناطيسية األولية مع القضبان المغناطيسية الثانية، وتتحول الحركة إلى حركة محورية للمكبس مغ
 ).20(عن طريق أداة تحريك لولبية من النوع االسطواني ) 16(
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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[
 0003028GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54663/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8215/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2006/04/24           60/794,815       
 أمريكا                     2006/08/16            60/838,313

 ،بيردن. جيمس إي -2 ،دوراند. سيفيرن د -1:  المخترعون] 72[
 سيفيرسون . مايكل ايه -4 ،كاربنتر. كريستوفر ام -3
شارع ، إن دبليو 2141، إسكو كوربوريشن:  مالك البراءة] 73[

-97210ن والية أوريج، الندمقاطعة بورتي، الخمس و العشرون
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،2578

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02F 9/28 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0237354 A1 (EMRICH) 02 December 
2004  
- US 2005/0229442 A1 (JONES et al.) 20 October 
2005 
- US 5709043 A (JONES et al.) 20 January 1998  
-US 699386182 (CARPENTER et al.) 07 February 
2006 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 تجميعة تآكل] 54[
الحالي بتجميعة تآكل خاصة بمعدات حفر والتي تشتمل علي قاعدة و جزء تآكل ونظام قفل محّسن يوفر يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

يشتمل نظام القفل على قفل مخفي والذي يتحرك بشكل محوري بين مواضع  .ثباتاً محّسناً  وقوة ومتانة وأمان وسهولة في االستخدام
يمكن تشغيل القفل عن طريق عضو .مام من السطح الحامل المعشق مع جزء التآكلحيث يتم وضع نقطة ارتكاز في األ ,التثبيت واإلطالق

 .يشتمل القفل أيضاً على أسطح حاملة تزيد االستقرار وتقلل التآكل .مسنن أو أداة خلع
 

 29: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0003028GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54663/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8215/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/04/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا               2006/04/24           60/794,815       
 أمريكا                     2006/08/16            60/838,313

 ،بيردن. جيمس إي -2 ،دوراند. سيفيرن د -1:  المخترعون] 72[
 سيفيرسون . مايكل ايه -4 ،كاربنتر. كريستوفر ام -3
شارع ، إن دبليو 2141، إسكو كوربوريشن:  مالك البراءة] 73[

-97210ن والية أوريج، الندمقاطعة بورتي، الخمس و العشرون
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال ،2578

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E02F 9/28 

 :المراجع ] 56[
- US 2004/0237354 A1 (EMRICH) 02 December 
2004  
- US 2005/0229442 A1 (JONES et al.) 20 October 
2005 
- US 5709043 A (JONES et al.) 20 January 1998  
-US 699386182 (CARPENTER et al.) 07 February 
2006 

 
 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 

 تجميعة تآكل] 54[
الحالي بتجميعة تآكل خاصة بمعدات حفر والتي تشتمل علي قاعدة و جزء تآكل ونظام قفل محّسن يوفر يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

يشتمل نظام القفل على قفل مخفي والذي يتحرك بشكل محوري بين مواضع  .ثباتاً محّسناً  وقوة ومتانة وأمان وسهولة في االستخدام
يمكن تشغيل القفل عن طريق عضو .مام من السطح الحامل المعشق مع جزء التآكلحيث يتم وضع نقطة ارتكاز في األ ,التثبيت واإلطالق

 .يشتمل القفل أيضاً على أسطح حاملة تزيد االستقرار وتقلل التآكل .مسنن أو أداة خلع
 

 29: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003029: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54311/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11199/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/06/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

بريطانيا          18/06/2008 0811204.7     
سي  -لي بيل :   المخترع] 72[
، 11-9ليمتد، . سيوون تي اند اس كو:   مالك البراءة] 73[

كوريا  ،دو-جيونجسانباك، سي-يونجتشيون، دونغ-مانججيونج
الجنوبية 

 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 59/02, 59/14 

: المراجع ] 56[
- US 3929167 A(BICKEL) 30 December 1975 
- CA 1229475 A1(TESCH) 24 November 1987 
- FR 2845754 A1 (MATERIAUX COMPOSITES) 
also see WPI Abstract Accession No.16  April 2004  
- JP 11172561 A (NIPPON STEEL) also see the 
EPODOC abstract and WPI Abstract Accession 
No.29 June 1999 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 عازل على شكل أنبوب من األلياف الزجاجية وطريقة لتصنيعه] 54[
ويتم تصنيع العازل الذي  .يتعلق االختراع بالكشف عن عازل على شكل أنبوب من األلياف الزجاجية وطريقة لتصنيعه   :الملخص ] 57[

على شكل أنبوب من األلياف الزجاجية عالية الكثافة بتحضير حصيرة إبرية من األلياف الزجاجية ُمشّكلة عند جوانبها المتقابلة يكون 
بأسطح قطع عند مواضعها غير المتحاذية، ويتم تغليف سطح واحد على األقل للحصيرة اإلبرية لأللياف الزجاجية بمادة رابطة ُمحضرة 

ية وغير عضوية ومادة مؤخرة لالحتراق وماء وخلط وتقليب بشكل انتقائي طارد للماء بالخليط الناتج، والتشكيل بخلط وتقليب مواد عضو
بالكبس للحصيرة اإلبرية ذات األلياف الزجاجية باستخدام أسطوانة مكبس في حالة يتم فيها لف الحصيرة اإلبرية ذات األلياف الزجاجية 

الذي يكون على شكل أنبوب من ألياف زجاجية ُمشّكلة بالكبس قبل أن يتم فصل العازل عن أسطوانة  على أسطوانة تشكيل، وتجفيف العازل
التشكيل، وعمل قطع مركزي على العازل الذي يكون على شكل أنبوب من األلياف الزجاجية، وتوصيل شريط عرضي على زجاج ألومنيوم 

ى شكل األنبوب وعمل قطع جانبي على العازل الذي يكون على شكل أنبوب من على امتداد السطح المحيطي الخارجي للعازل الذي يكون عل
 .األلياف الزجاجية

 
 13: عدد األشكال      7 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0003030GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54357/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11635/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                  2007/08/29 102007040683.7    
مارتين  -3 رينر جورينج، -2 اندرياس دو، -1:  المخترعون] 72[

-هانز. د -6 رينهارد بوسينج، -5 كالوس جاهلمان، -4 ريسثاوس،
 جورن وينكيلز -7 جورجين كوكز،

اوسر ريلينافونيك ديجوسا جي ام بي اتش،  -1:  مالكو البراءة] 73[
سالزجيتر مانيسمان  - 2 ألمانيا، ،ايسين 45128، 11-1ستريس 

، سيجين 57074، 31إن دير ستينويس الين بايب جي ام بي اتش، 
 ألمانيا

 
 العمار  إبراهيم سليمان:  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 58/10, 1/028 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/031109 A (DRAG NSKIN INTERNAT 
INC  [CA]; JARVIS DARREL rCA]; O'BRIEN 
ALAN [CA]) 07 April 2005  
- US 5 565 051 A (MARZOLA ROBERTO [IT] et 
al.) 15 October 1996  
- EP 1 635098 A (HELLMANN ERNST [DE]; 
GOTTFRIED PUHLMANN GMBH &CO K 
[DE]; FLOWTEX SERV) 15 March 2006  
- WO 94/17324 A (RAYCHEM CORP [US]) 04 
August 1994 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 خط أنابيب مغطَّى] 54[
معدنية مغطاة أو بدون طبقة رملية باستخدام قناة توصيل /يتعلق االختراع الحالي بإنتاج خط أنابيب يتم مده بدون خندق و :الملخص ] 57[

بهذه الطريقة، يتم ضمان متانة الغالف الخارجي الالزم لتقنيات المّد بال خندق بدون طبقة  .بطبقة مشكَّلة بالبثق من مادة قولبة بوالميد
 .رملية

 
      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[
 0003030GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54357/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11635/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 30/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 ألمانيا                  2007/08/29 102007040683.7    
مارتين  -3 رينر جورينج، -2 اندرياس دو، -1:  المخترعون] 72[

-هانز. د -6 رينهارد بوسينج، -5 كالوس جاهلمان، -4 ريسثاوس،
 جورن وينكيلز -7 جورجين كوكز،

اوسر ريلينافونيك ديجوسا جي ام بي اتش،  -1:  مالكو البراءة] 73[
سالزجيتر مانيسمان  - 2 ألمانيا، ،ايسين 45128، 11-1ستريس 

، سيجين 57074، 31إن دير ستينويس الين بايب جي ام بي اتش، 
 ألمانيا

 
 العمار  إبراهيم سليمان:  الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 58/10, 1/028 

 :المراجع ] 56[
- WO 2005/031109 A (DRAG NSKIN INTERNAT 
INC  [CA]; JARVIS DARREL rCA]; O'BRIEN 
ALAN [CA]) 07 April 2005  
- US 5 565 051 A (MARZOLA ROBERTO [IT] et 
al.) 15 October 1996  
- EP 1 635098 A (HELLMANN ERNST [DE]; 
GOTTFRIED PUHLMANN GMBH &CO K 
[DE]; FLOWTEX SERV) 15 March 2006  
- WO 94/17324 A (RAYCHEM CORP [US]) 04 
August 1994 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 خط أنابيب مغطَّى] 54[
معدنية مغطاة أو بدون طبقة رملية باستخدام قناة توصيل /يتعلق االختراع الحالي بإنتاج خط أنابيب يتم مده بدون خندق و :الملخص ] 57[

بهذه الطريقة، يتم ضمان متانة الغالف الخارجي الالزم لتقنيات المّد بال خندق بدون طبقة  .بطبقة مشكَّلة بالبثق من مادة قولبة بوالميد
 .رملية

 
      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[
 0003031GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54586/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14189/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/08/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                     2008/09/30    61/101,246       
 -3 ريتشارد كارلسون، -2 كارل براون، -1:  المخترعون] 72[

 هاردي. كينيث ال
 فيا بيستولفي، .ايه. بي. اندستري دي نورا اس :  مالك البراءة] 73[

 إيطاليا ،ميالن 20134، 35
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25B 1/26, 11/04; C02F 1/46 

  :المراجع ] 56[
- US 6352625 B1 (ANDOLFATTO FRANCOISE 
[FR]et al.) 05 March 2002  
- FR 2311108 A (HODOGAYA CHEMICAL CO. 
LTD) 10 December 1976  
- WO 95/05597 A (VALTION TEKNILLINEN 
TUTKIMU.SKESKUS) 23 February 1995 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جزء مهبط ولوحة ثنائية القطب لخاليا هيبوكلوريت] 54[
يتعلق االختراع بجزء مهبطي لخاليا كهروكيميائية يستخدم في إنتاج هيبوكلوريت يتضمن لوحة زيركونيوم مغلفة بطبقة    :الملخص ] 57[

ويمكن استخدام لوحة  .أكسيد زيركونيوم، مناسبة بالتحديد لتقليل تحلل ناتج الهيبوكلوريت وفي نفس الوقت يتم ضمان عمرها الطويل
 .الزيركونيوم المغلفة كلوحة مهبطية في خلية أحادية القطب، أو يمكن لحامها مع لوحة تيتانيوم لالستخدام في تشكيل ثنائي القطب

 
      14 : الحماية عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0003032GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54603/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14756/ب/م ت خ :رقم الطلب ] 21[
 18/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                       2008/11/24   12/313,750      
 أمريكا                2009/10/30                12/609,939

 ديفس،. ريتشارد تي -2 جونز،. ثوماس بي -1:  المخترعون] 72[
 ريتشيسن. تشارلز ار - 3
 3512ال ال سي، . ريكالميشن كو اركنساس:  مالك البراءة] 73[

، 6933-72205اركنساس ، ل روكيليت، فورد رودساوث شاكلي
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B09B 3/00; E21B 21/06; B01D 17/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 1989-009091 A1 (MELLGREN STEINAR 
E.) 5 October 1989  
- US 5570749 A (REED LOWELL M) 05 
November 1996  
- US 5132025 A (HAYS RICKY A) 21 July 1992  
- JP 2001-065281 A (SHIKAWAJIMA HARlMA 
HEAVY IND CO LTD) 13 March 2001 

 
 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 

 طريقة ومنشأة لمعالجة فاقد طمي الحفر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلعادة تدوير وإزالة تلوث فاقد طمي الحفر الذي أساسه النفط والفتات المشوب بفاقد    :الملخص ] 57[

اد الصلبة الخشنة من الطمي، كسر تضم الطريقة إزالة المو .يتعلق االختراع كذلك بمنشأة لتنفيذ الطريقة .طمي الحفر الذي أساسه النفط
يمكن بعد ذلك معالجة المواد الصلبة بإحدى الطريقتين أو  .المستحلب، وفصل الطور غير اآللف للماء عن الطور المائي والطور الصلب

من طريقة أخرى تبخير تتض .تعتمد إحدى الطرق على تبخير كل النفط والماء المتخلفين من المواد الصلبة، وإحراق النفط المتبخر .كلتيهما
أو يتم )ينتج عن الطريقة منتج تربة صلب خال من التلوث بالنفط  .النفط المتخلف جزئياً على األقل من المواد الصلبة وإعادة تكثيف النفط

ن استخدام أداة يمك .، منتج نفطي مالئم إلعادة االستخدام، وانبعاثات من الهواء النظيف(إزالة التلوث منه بشكل كاف إلعادة استخدامه
يمكن اختيارياً تبخير جزء الماء من الطمي، ويمكن  .إمتزاز حرارية أو مجفِّف تربة لتبخير النفط بشكل فعال عند درجة حرارة منخفضة

كذلك  .متتميز الطريقة بميزة فريدة تتمثل في عدم إنتاج فاقد خطر دائ .الحصول على ذوابات وأمالح كناتج تبخير ثم خلطها مع منتج التربة
تتميز الطريقة أيضاً  .تتميز الطريقة بعدم الحاجة إلى مدخل خارجي من الطاقة في حالة استخدام النفط المستعاد لتوفير الطاقة للعملية

 .بإعادة تدوير أجزاء طمي الحفر التي تكون بخالف ذلك معرضة للتخلص منها
 

 4: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003032GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54603/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14756/ب/م ت خ :رقم الطلب ] 21[
 18/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                       2008/11/24   12/313,750      
 أمريكا                2009/10/30                12/609,939

 ديفس،. ريتشارد تي -2 جونز،. ثوماس بي -1:  المخترعون] 72[
 ريتشيسن. تشارلز ار - 3
 3512ال ال سي، . ريكالميشن كو اركنساس:  مالك البراءة] 73[

، 6933-72205اركنساس ، ل روكيليت، فورد رودساوث شاكلي
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B09B 3/00; E21B 21/06; B01D 17/00 

 :المراجع ] 56[
- WO 1989-009091 A1 (MELLGREN STEINAR 
E.) 5 October 1989  
- US 5570749 A (REED LOWELL M) 05 
November 1996  
- US 5132025 A (HAYS RICKY A) 21 July 1992  
- JP 2001-065281 A (SHIKAWAJIMA HARlMA 
HEAVY IND CO LTD) 13 March 2001 

 
 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 

 طريقة ومنشأة لمعالجة فاقد طمي الحفر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة إلعادة تدوير وإزالة تلوث فاقد طمي الحفر الذي أساسه النفط والفتات المشوب بفاقد    :الملخص ] 57[

اد الصلبة الخشنة من الطمي، كسر تضم الطريقة إزالة المو .يتعلق االختراع كذلك بمنشأة لتنفيذ الطريقة .طمي الحفر الذي أساسه النفط
يمكن بعد ذلك معالجة المواد الصلبة بإحدى الطريقتين أو  .المستحلب، وفصل الطور غير اآللف للماء عن الطور المائي والطور الصلب

من طريقة أخرى تبخير تتض .تعتمد إحدى الطرق على تبخير كل النفط والماء المتخلفين من المواد الصلبة، وإحراق النفط المتبخر .كلتيهما
أو يتم )ينتج عن الطريقة منتج تربة صلب خال من التلوث بالنفط  .النفط المتخلف جزئياً على األقل من المواد الصلبة وإعادة تكثيف النفط

ن استخدام أداة يمك .، منتج نفطي مالئم إلعادة االستخدام، وانبعاثات من الهواء النظيف(إزالة التلوث منه بشكل كاف إلعادة استخدامه
يمكن اختيارياً تبخير جزء الماء من الطمي، ويمكن  .إمتزاز حرارية أو مجفِّف تربة لتبخير النفط بشكل فعال عند درجة حرارة منخفضة

كذلك  .متتميز الطريقة بميزة فريدة تتمثل في عدم إنتاج فاقد خطر دائ .الحصول على ذوابات وأمالح كناتج تبخير ثم خلطها مع منتج التربة
تتميز الطريقة أيضاً  .تتميز الطريقة بعدم الحاجة إلى مدخل خارجي من الطاقة في حالة استخدام النفط المستعاد لتوفير الطاقة للعملية

 .بإعادة تدوير أجزاء طمي الحفر التي تكون بخالف ذلك معرضة للتخلص منها
 

 4: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003033GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة  ]45[

 54270/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-17399: رقم الطلب ] 21[
 19/12/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية      ]31[

 بريطانيا                       2009/12/21  0922315.7       
 دومينيك أندرز:  المخترع] 72[
بومباردير ترانسبورتيشن جي ام بي اتش،  : مالك البراءة] 73[

 ألمانيا، بيرلين 10785,1شونبيرج أوفر 
 
 العمار إبراهيم سليمان  :الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B60L 5/005, 2200/26 B60M 1/34, 3/04 

 :المراجع ] 56[
- EP 0681939 A1 (SAUGY BERNARD [CH]) 15 
November 1995  
- WO 98/23017 A1 (NR DEV LTD [IE]; 
GHIRALDI ALBERTO [IT]) 28 May 1998  
- FR 2 680 919 A1 (HITACHI LTD [JP]) 05 
March 1993 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام لنقل الطاقة إلى مركبة وطريقة لتشغيل النظام] 54[
، مثل مركبة سكك حديدية )162(يتعلق االختراع الحالي بنظام لنقل الطاقة إلى مركبة وبشكل محدد مركبة سكك حديدية    :الملخص ] 57[

 خفيفة، حيث
مهيأة إلنتاج مجال كهرومغناطيسي يمكن اس�تقباله بواس�طة المركب�ة وبالت�الي نق�ل الطاق�ة ) 31(يشتمل النظام على ترتيبة موصل كهربائي  -

 إلى المركبة،
حرارة أثناء ) 1(ل حيث تنتج الوسائ) 31(مهيأة لتشغيل ترتيبة الموصل الكهربائي ) 1(أو إلكترونية /يشتمل النظام على وسائل كهربائية و -

 وبالتالي يحب أن يتم تبريدها، ) 31(تشغيل ترتيبة الموصل 
 ترتيبة تبريد للنظام تشتمل على -
o  المراد تبريدها، ) 1(يوجد فيه واحدة على األقل من الوسائل ) 144(ذات تجويف ) 12(بنية 
o  الم�راد ) الوس�ائل(ي�تم وض�ع الوس�يلة عند القم�ة، حي�ث ) 144(يحدد التجويف ) 25(على غطاء ) 12(حيث تشتمل البنية

 ، )25(تبريدها على مسافة من الغطاء 
o  ج�زًءا م�ن س�طح األرض ) 25(عند مس�ار حرك�ة المركب�ة بحي�ث يك�ون الغط�اء ) 4(في األرض ) 12(حيث يتم دمج البنية
)4 .( 

 
 5: عدد األشكال      30 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003034: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54545/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15246: رقم الطلب ] 21[
 09/02/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         10/02/2009 12/368,886     
 هسـيانج وي تســاو:   المخترع] 72[
باال ، مونومينت رود 150بروتيك كورب، :   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، بي ايه، سينويد
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C02F 1/42; C07C 19/07 

 :المراجع ] 56[
- US 6211408 B1 (HILTON CHARLES B.) April 
03 2001 
- US 6007724 B1 (KULPRATHIPANJA SANTI et 
al.) December 28 1999  
- JP 200874808 A (CHIYODA CORP.) April 03 
2008  
-US 5561168 A (FISH BARRY B. et al.) October 
01 1996 

 رامي الغامدي: لفاحص ا
 طريقة إلزالة اليوديد] 54[
يكون راتنج تبادل  .يتعلق االختراع الحالي بتوفير طريقة لتقليل تركيز مركب يوديد باستخدام راتنج تبادل أيونات   :الملخص ] 57[

تبلغ على  األيونات عبارة عن راتنج كبير المسام به مجموعات وظيفية من الكبريت مستبدلة بالفضة، وله قدرة وزنية في الحالة الجافة
جم،  /مل  0.6 – 0.4أنجستروم، وحجم مسام يبلغ حوالي  800 – 400يبلغ حوالي  (D50)كجم، وقطر مسام متوسط  /مكافئ  5.0األقل 

 .جم / 2م 40 – 20ومساحة سطح تبلغ حوالي 
 

      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003034: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54545/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 20/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15246: رقم الطلب ] 21[
 09/02/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         10/02/2009 12/368,886     
 هسـيانج وي تســاو:   المخترع] 72[
باال ، مونومينت رود 150بروتيك كورب، :   مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، بي ايه، سينويد
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C02F 1/42; C07C 19/07 

 :المراجع ] 56[
- US 6211408 B1 (HILTON CHARLES B.) April 
03 2001 
- US 6007724 B1 (KULPRATHIPANJA SANTI et 
al.) December 28 1999  
- JP 200874808 A (CHIYODA CORP.) April 03 
2008  
-US 5561168 A (FISH BARRY B. et al.) October 
01 1996 

 رامي الغامدي: لفاحص ا
 طريقة إلزالة اليوديد] 54[
يكون راتنج تبادل  .يتعلق االختراع الحالي بتوفير طريقة لتقليل تركيز مركب يوديد باستخدام راتنج تبادل أيونات   :الملخص ] 57[

تبلغ على  األيونات عبارة عن راتنج كبير المسام به مجموعات وظيفية من الكبريت مستبدلة بالفضة، وله قدرة وزنية في الحالة الجافة
جم،  /مل  0.6 – 0.4أنجستروم، وحجم مسام يبلغ حوالي  800 – 400يبلغ حوالي  (D50)كجم، وقطر مسام متوسط  /مكافئ  5.0األقل 

 .جم / 2م 40 – 20ومساحة سطح تبلغ حوالي 
 

      22 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003035: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54648/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13698/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[

 أمريكا         13/06/2008 61/061,287     
 ترونج، هايو كونج:   المخترع] 72[
سوِسكس درايف،  320رويال َكنَدين مينت، :   مالك البراءة] 73[

 كندا، 8جي  0ايه  1كيه  أوتوا، أونتيريو،
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B32B 15/01, G07F 1/06, A44C 21/00 

 :المراجع ] 56[
- US 3634890A (VEREINIGTE DEUTSCHE 
METALLWERKE AG) 18 January 1972 
- US 5151167A (ROYAL CANADIAN MINT) 29 
September 1992 
- US 4666796A (ALLIED CORPORATION) 19 
May 1987   
- US 2006/0068234A1 (JARDEN ZINC 
PRODUCTS INC) 30 March 2006 

 ابراهيم العبودي:  الفاحص
 التحكم في اإلشارات الكهرومغناطيسية للعمالت المعدنية خالل تقنية تصفيح متعدد الطبقات] 54[
التحكم في اإلشارات الكهرومغناطيسية للعمالت المعدنية خالل تقنية تصفيح متعدد الطبقاتالملخص يتعلق االختراع    :الملخص ] 57[

تنتج هذه التركيبات  .(coinage materials)جديدة مفيدة كمواد لسك العملة  (metallic composites)الحالي بتركيبات معدنية 
(composites)  خالل عملية تصفيح متعدد الطبقة(multi-ply plating process)  وتصمم للتغلب على الصعوبات الخاصة بمعايرة

في أحد التجسيدات، تشتمل التركيبة المعدنية  .وبات في االحتيال، حيث تتسبب هذه الصع(vending machines)ماكينات البيع اآللي 
(metallic composite)  على لب من صلب(steel core)  يوضع عليهnickel  ثم يرسب معدن غير مغناطيسي(non-magnetic 

metal)  مثلcopper ،brass  أوbronze  كازدواج طبقي(layered pair).  كما يمكن استخدام معادن(metals)  مغناطيسية
(magnetic)  وغير مغناطيسية(non-magnetic)  في ترتيب عكسي، معcopper ،brass  أوbronze  المطبق مباشرة على الصلب

(steel)  ثم يغطى معnickel.  يتم التحكم في البصمة الكهرومغناطيسية(electromagnetic signature) (EMS)  للتركيبة
(composite)  بتحديد سمك(thickness)  الطبقات المعدنية(metal layers) بصورة مميزة، يتغلب االختراع على المشكالت  .المرسبة

والتي لها نفس الحجم، والتي يصعب لذلك تمييزها  (alloy)المختلفة المصنوعة من نفس السبيكة  (coins)المرتبطة بالعمالت المعدنية 
 .(vending machines)بواسطة ماكينات البيع اآللي 

 
 6: عدد األشكال      30 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0003036GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54650/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15167: رقم الطلب ] 21[
 25/01/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

        PA 2009 01032  2009/09/16              الدنمارك 
 أمريكا                     2009/09/16          61/242,959

هيجنين، ويلهلموس هوبرتوس باولوس -1:   ونالمخترع] 72[
 روبرت بوك بيترس -2، ماريا

، 50اس، اسبـــالنادين / كاتر ايهميرسك أويل :   مالك البراءة] 73[
 ، كوبنهاجين كيه، دنمارك 1263-دي كيه

 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 23/14, 23/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6241028 B1 (BIJLEVELD AARNOUD F 
[NL] et al.) 05 June 2001  
- US 3937278 A (SHESHTAWY ADEL EL) 10 
February 1976  
- US 5955666 A (MULLINS AUGUSTUS 
ALBERT  [US]) 21 September 1999  
- US 2002/096322 Al (BARRETT MICHAEL P 
[GB] et al.) 25 July 2002  
- US 2122697 A (POTTER CHARLES M) 05 July 
1938  
- DE 23 58 371 A1 (KOOLAJ 
FOLDGAZBANYASZATI) 28 May 1975 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 جهاز ونظام ووسيلة لفحص قناة أنبوبية] 54[
 tubular(جهاز ونظام ووسيلة لفحص قناة أنبوبيةالملخص يتعلق االختراع الحالي بجهاز لفحص قناة أنبوبية    :الملخص ] 57[

channel)على األقل ووسيلة  على صمام ثالثي المسالك، وسيلة عوامة، وسيلة للضغط، خط تنفيث، جهاز إحساس واحد  الجهاز  ، يشتمل
الضغط ووسيلة عوامة وبين وسيلة عوامة وخط التنفيث؛ تتصل  حيث يتحكم الصمام ثالثي المسالك في تدفق المائع بين وسيلة حساب؛ 

جهاز اإلحساس الواحد  ألقل وتكيف لتوليد إشارة تحكم باالعتماد على البيانات المستلمة من إحساس واحد على ا وسيلة الحساب بجهاز 
عوامة عبر الصمام ثالثي المسالك بحيث يتدفق مائع من وسيلة الضغط  على األقل؛ وحيث تقترن وسيلة الضغط بصورة مائعة مع وسيلة 

بالصمام ثالثي المسالك وتتحكم  ل خط التنفيث؛ وحيث تتصل وسيلة الحساب من وسيلة عوامة إلى محيط الجهاز خال إلى وسيلة عوامة أو 
بذلك، يكون االختراع قادرا على االختبار، مثال، آبار بترول تحتوي على سدود مثل   .في الصمام ثالثي المسالك المذكور عبر إشارة التحكم

   .آلبار غير المبطنةأو أجزاء غير خطية في إنجازات ا/أو مسارات جانبية و/اجترافات و 
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0003036GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54650/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-15167: رقم الطلب ] 21[
 25/01/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

        PA 2009 01032  2009/09/16              الدنمارك 
 أمريكا                     2009/09/16          61/242,959

هيجنين، ويلهلموس هوبرتوس باولوس -1:   ونالمخترع] 72[
 روبرت بوك بيترس -2، ماريا

، 50اس، اسبـــالنادين / كاتر ايهميرسك أويل :   مالك البراءة] 73[
 ، كوبنهاجين كيه، دنمارك 1263-دي كيه

 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 23/14, 23/08 

 :المراجع ] 56[
- US 6241028 B1 (BIJLEVELD AARNOUD F 
[NL] et al.) 05 June 2001  
- US 3937278 A (SHESHTAWY ADEL EL) 10 
February 1976  
- US 5955666 A (MULLINS AUGUSTUS 
ALBERT  [US]) 21 September 1999  
- US 2002/096322 Al (BARRETT MICHAEL P 
[GB] et al.) 25 July 2002  
- US 2122697 A (POTTER CHARLES M) 05 July 
1938  
- DE 23 58 371 A1 (KOOLAJ 
FOLDGAZBANYASZATI) 28 May 1975 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 جهاز ونظام ووسيلة لفحص قناة أنبوبية] 54[
 tubular(جهاز ونظام ووسيلة لفحص قناة أنبوبيةالملخص يتعلق االختراع الحالي بجهاز لفحص قناة أنبوبية    :الملخص ] 57[

channel)على األقل ووسيلة  على صمام ثالثي المسالك، وسيلة عوامة، وسيلة للضغط، خط تنفيث، جهاز إحساس واحد  الجهاز  ، يشتمل
الضغط ووسيلة عوامة وبين وسيلة عوامة وخط التنفيث؛ تتصل  حيث يتحكم الصمام ثالثي المسالك في تدفق المائع بين وسيلة حساب؛ 

جهاز اإلحساس الواحد  ألقل وتكيف لتوليد إشارة تحكم باالعتماد على البيانات المستلمة من إحساس واحد على ا وسيلة الحساب بجهاز 
عوامة عبر الصمام ثالثي المسالك بحيث يتدفق مائع من وسيلة الضغط  على األقل؛ وحيث تقترن وسيلة الضغط بصورة مائعة مع وسيلة 

بالصمام ثالثي المسالك وتتحكم  ل خط التنفيث؛ وحيث تتصل وسيلة الحساب من وسيلة عوامة إلى محيط الجهاز خال إلى وسيلة عوامة أو 
بذلك، يكون االختراع قادرا على االختبار، مثال، آبار بترول تحتوي على سدود مثل   .في الصمام ثالثي المسالك المذكور عبر إشارة التحكم

   .آلبار غير المبطنةأو أجزاء غير خطية في إنجازات ا/أو مسارات جانبية و/اجترافات و 
 

 11: 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.
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 براءة اختراع ]12[
 0003037GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54660/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 17/10/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7923/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 13/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية      تاريخ ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                 2006/03/13        60/781,885      
 أمريكا                2006/12/22               60/876,738

 موك . فليب دبليو:  المخترع] 72[
 1150، .إنك، دبليو دبليو تي إنترناشونال:  مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، 92807كاليفورنيا ، أناهايمتوستن أفينيو، .إن
 ميركيةاأل
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 4/18, 23/04 

 :المراجع ] 56[
- US2 003/0024710 A1 (POST ROGER A. et al.) 06 
February 2003  
- US 2002/0104686 A1 (BLOOM DUANE et al.) 08 
August 2002  
- US 2007/018I298 A1 (SHElRETOV TODOR K. 
et al.) 09 August 2007  
- US 2003/0183383 A1 (GUERRERO JULIO C.) 
02 October 2003  
- US 2005/0034874 A1 (GUERRERO JULIO C. et 
al.) 17 February 2005 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 للتمددقابض منحدر قابل ] 54[
أداة   (gripper)يمكن أن يتضمن القابض  .لالستخدام في أداة أسفل ثقب (gripper) يتعلق االختراع الحالي بقابض    :الملخص ] 57[

يمكن أن يكون تجميع مرتكز الدعم هو عارضة متصلة تشبه زنبرك  .وتجميع قابل للتمدد ,تجميع مرتكز الدعم ,(actuator) تشغيل 
تقترن الوصلة مع أداة التشغيل بحيث تمدد  .أن يكون التجميع القابل للتمدد عبارة عن وصلة تتضمن عددا من الوصالتيمكن  .صفائحي

أثناء مرحلة تمدد واحدة تنتقل قوى إشعاعية  ,أثناء التشغيل .أداة التشغيل التجميع القابل للتمدد والذي يمدد في المقابل تجميع مرتكز الدعم
خالل كل من تفاعل آلية الدوران على مرتكز الدعم مع التجميع القابل للتمدد وضغط تجميع الوصلة مباشرة على سطح  إلى مرتكز الدعم من
 داخلي لمرتكز الدعم

 
 10: عدد األشكال      28 :الحماية  عدد عناصر
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COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 0003038GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54600/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14588/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                   2008/10/31 08168135.5      
 اندرو هايمان : المخترع] 72[
باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/24 

 :المراجع ] 56[
- US 7 073 609 B2 (TABANOU JACQUES R [US] 
et al.) 11 July 2006  
- US 2008/288171 A1 (ITSKOVICH GREGORY B 
[US] et al.) 20 November 2008  
- EP 0013224 A (SCHLUMBERGER 
PROSPECTION [FR]; SCHLUMBERGER LTD 
[US]) 09 July 1980 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أداة لتصوير بيئـة أسفـل البئر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد عامل مؤثر في قاع الحفرة، وهذه األداة توضع في طين حفر محاط بالتكوين   :الملخص ] 57[

هناك قطب ثان يوضع على مسافة ثانية من التكوين لقياس معاوقة  .أولى وتشتمل على قطب أول على مسافة من التكوين لقياس معاوقة
 .ثانية، وهناك وحدة معالجة لقياس الفرق بين المعاوقتين األولى والثانية وحيث يحدَّد العامل المؤثر بناًء على الفرق

 
 18: عدد األشكال      5 :الحماية  عدد عناصر
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مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 0003038GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54600/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14588/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[األولوية       تاريخ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي                   2008/10/31 08168135.5      
 اندرو هايمان : المخترع] 72[
باركسترات ، .في. شلمبيرجر تكنولوجي بي:  مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 3/24 

 :المراجع ] 56[
- US 7 073 609 B2 (TABANOU JACQUES R [US] 
et al.) 11 July 2006  
- US 2008/288171 A1 (ITSKOVICH GREGORY B 
[US] et al.) 20 November 2008  
- EP 0013224 A (SCHLUMBERGER 
PROSPECTION [FR]; SCHLUMBERGER LTD 
[US]) 09 July 1980 

 عماد عبدالرحمن االحيدب: الفاحص 
 أداة لتصوير بيئـة أسفـل البئر] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد عامل مؤثر في قاع الحفرة، وهذه األداة توضع في طين حفر محاط بالتكوين   :الملخص ] 57[

هناك قطب ثان يوضع على مسافة ثانية من التكوين لقياس معاوقة  .أولى وتشتمل على قطب أول على مسافة من التكوين لقياس معاوقة
 .ثانية، وهناك وحدة معالجة لقياس الفرق بين المعاوقتين األولى والثانية وحيث يحدَّد العامل المؤثر بناًء على الفرق

 
 18: عدد األشكال      5 :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[
 GC 0003039: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54553/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14455/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 07/10/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         08/10/2008 12/247,284     
 ايان مور -2 كالوديو باجايني، -1:  المخترعون] 72[
جافرز  16جيكو تكنولوجي بي في، :   مالك البراءة] 73[

 ، هولنداجيرفانيج، 2586بي جي اس ، دينووتواج
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/00, 1/36 

 :المراجع ] 56[
- US 2007/0195644 A1 (MARPLES et al.) 23 
August 2007  
- US 2005/0128874 A1 (HERKENHOFF et al.) 16 
June 2005 
- WO 00/57208 A1 (SCHLUMBERGER 
HOLDINGS LIMITED) 28 September 2000 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظام وتقنية لرصد انتشار إشارات الطاقة بالمسح االنزالقي االهتزازي] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتقنية تشتمل على توليد مسحات انتشار إشارات الطاقة إلجراء عملية مسح النتشار إشارات    :الملخص ] 57[

يشتمل توليد مسحات انتشار إشارات  .جها بواسطة المسحاتالطاقة إلنتاج بيانات زلزالية تم رصدها استجابة إلشارات زلزالية تم إنتا
تشتمل التقنية على تنظيم توقيت المجموعات بالنسبة إلى بعضها البعض  .الطاقة  على ترتيب المسحات مؤقتاً في مجموعات متداخلة زمنياً 

ة بحيث تتم المباعدة بين إطالق المسحات كما تشتمل التقنية أيًضا على تنظيم توقيت المسحات لكل مجموع .بناء على زمن اإلنزالق
 .المتتالية لكل مجموعة بزمن أقل إلى حد بعيد من زمن اإلنزالق

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

 براءة اختراع ]12[
 CG 0003040: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54331/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9867/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          28/12/2006 11/617,341     
 بريان دود، -2 جيمينيز الثالث،. خوسي آر -1:  المخترعون] 72[
إما  -6 جف كامبس، -5 جين لويس بيسن، -4 جيمس بينير، -3

رافيتشاران ميدور   -7 فورد،
-83باركسترات . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

ا هولند،ذا هيج ، جي جيه 2514، 89
  
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66D 1/30, 1/36, 1/39 

 :المراجع ] 56[
- US 1822422 A (LEONARD RICHARDSON 
HERBERT) 08 September 1931 
- US 3266748 A (BUS SR FRANKLIN L LE) 16 
August 1966 
- DE 10224418 Al (TEREX DEMAG GMBH &CO 
KG [DE]) 08 January 2004 
- US 2003/085391 Al (NOSKE INGO [DE]) 08 
May 2003  
-RU 2205148 C2 (ZAVGORODNIJ. VIKTOR . 
IVANOVICH) 27 May 2003 
- JP 05043193 A (HITACHI CABLE; SUPENSAA 
KOGYO KK) 23 February 1993 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 ذات حمل عالي ألسطوانة كبل حفر شكل شفة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوفير أسطوانة ونش كبل حفر تشتمل على قلب له محور طولي؛ وزوج من الشفاه المتباعدة    :الملخص ] 57[

في أحد  .الشفتين والممتدة على نحو نصف قطري في االتجاه إلى الخارج من القلب؛ وكبل حفر ملفوف حول القلب في الحيز الكائن فيما بين
 .النماذج، تشتمل إحدى الشفتين على األقل على سطح داخلي يتالمس مع كبل الحفر ويصنع زاوية مع المحور الطولي للقلب

 
 14: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003040: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54331/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/9867/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 29/12/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          28/12/2006 11/617,341     
 بريان دود، -2 جيمينيز الثالث،. خوسي آر -1:  المخترعون] 72[
إما  -6 جف كامبس، -5 جين لويس بيسن، -4 جيمس بينير، -3

رافيتشاران ميدور   -7 فورد،
-83باركسترات . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

ا هولند،ذا هيج ، جي جيه 2514، 89
  
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B66D 1/30, 1/36, 1/39 

 :المراجع ] 56[
- US 1822422 A (LEONARD RICHARDSON 
HERBERT) 08 September 1931 
- US 3266748 A (BUS SR FRANKLIN L LE) 16 
August 1966 
- DE 10224418 Al (TEREX DEMAG GMBH &CO 
KG [DE]) 08 January 2004 
- US 2003/085391 Al (NOSKE INGO [DE]) 08 
May 2003  
-RU 2205148 C2 (ZAVGORODNIJ. VIKTOR . 
IVANOVICH) 27 May 2003 
- JP 05043193 A (HITACHI CABLE; SUPENSAA 
KOGYO KK) 23 February 1993 

 فهد محمد الباكر: الفاحص 
 ذات حمل عالي ألسطوانة كبل حفر شكل شفة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بتوفير أسطوانة ونش كبل حفر تشتمل على قلب له محور طولي؛ وزوج من الشفاه المتباعدة    :الملخص ] 57[

في أحد  .الشفتين والممتدة على نحو نصف قطري في االتجاه إلى الخارج من القلب؛ وكبل حفر ملفوف حول القلب في الحيز الكائن فيما بين
 .النماذج، تشتمل إحدى الشفتين على األقل على سطح داخلي يتالمس مع كبل الحفر ويصنع زاوية مع المحور الطولي للقلب

 
 14: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003041: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54294/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10857/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 20/05/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

سنغافورة          05/06/2007 7000161     
تشوا نجاك هوي  -2 تينج تشون مينج، -1:  المخترعون] 72[
    هيلثستاتس انترناشونال بي تي اي ليمتد، :   مالك البراءة] 73[
هو هوات اندستريال ، 03\02\01-04، # نيو إندستريال رود 6

 سنغافورة، 536199سنغافورة ، بيلدينج
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61B 5/021 

 :المراجع ] 56[
 - US 2003/0236465 Al (NARIMATSU et al.) 25 
December 2003 
- WO 20061072776 Al (MICRO MEDICAL LTD) 
13 July 2006  
- WO 2005/058155 Al (ATCOR MEDICAL PTY 
LTD) 30 June 2005 
- US 6,428,482 B1(SUNAGAWA et al.) 06 August 
2002 

 أحالم صالح المسلم: الفاحص 
طريقة الشتقاق الضغط االنقباضي المركزي لألورطي وطريقة لتحليل بيانات الموجات الشريانية من أجل اشتقاق قيم الضغط ] 54[

 االنقباضي المركزي لألورطي
: يتعلق االختراع الحالي بطريقة الشتقاق ضغط انقباضي مركزي لألورطي تتضمن الخطوات اآلتية   :الملخص ] 57[
 خلق مجموعة بها عدد محدد سلفاً من قياسات ضغط الدم، وتعد المجموعة ممثلة لموجة شريانية؛) أ(
 تحديد قيمة زمنية عددية؛) ب(
لضغط  fفي المجموعة مساوية لقيمة الفاصل العددي بدءاً من القياس رقم أخذ متوسط سلسلة من قراءات قياس ضغط الدم المتتابعة  )ج(

 الدم في المجموعة؛
 تخزين القيمة المتوسطة في مجموعة للضغط االنقباضي المركزي لألورطي؛ )د(
. ضبط الضغط االنقباضي المركزي لألورطي كأعلى قيمة في مجموعة الضغط المركزي لألورطي )ه(

باإلضافة إلى قيمة الفاصل  fكل مرة حتى تصبح القيمة  1وتزداد بمقدار  1تبدأ من  fمع اعتبار القيمة تين جـ و د حيث يتم تكرار الخطو
. العددي مساوية للعدد المحدد سلفاً لقياسات ضغط الدم في المجموعة

 
 3: عدد األشكال      30 :الحماية  عدد عناصر

 
 

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0003042: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54570/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10308/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          08/03/2007 11/683,883     
         كامبيز إيرانبور ، -2سيمون بركات ، -1:  المخترعون] 72[
دانيل جولباريان  -3
جيفرز  61، .في. جيكو تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

هولندا  ،2586، جرافينهيق، 137، بي جي اس 2586، دينووتويق
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 2002/193947 Al (CHAMBERLAIN DONALD 
G RCA]) 19 December 2002 
- US 2005/047275 Al (CHAMBERLAIN DONALD 
G RCA] et al.) 03 Marco 2005 
- US 6 002 640 A (HARMON JERALD L [US]) 14 
December 1999 
- US 4 281 403 A (SIEMS LEE E et al.) 28 July 
1981 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظم وطرق الكتساب البيانات الزلزالية عن طريق أخذ عينة من البيانات ونقلها بشكل غير متزامن ومفكوك االقتران] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظم وطرق الكتساب البيانات الزلزالية بشكل غير متزامن، يشتمل أحد هذه النظم على واحد أو    :الملخص ] 57[

أكثر من المصادر الزلزالية، ومجموعة من وحدات االستشعار التي تشتمل كٌل منها على جهاز استشعار زلزالي، وجهاز تحويل البيانات 
، وعداد توقيت وحدة االستشعار؛ (DSP)ة إلنتاج بيانات زلزالية رقمية، وجهاز معالجة اإلشارات الرقمية التناظرية إلى بيانات رقمي

ومحطة لتسجيل البيانات الزلزالية؛ ونظام فرعي إلرسال البيانات الزلزالية يشتمل على عداد توقيت عالي الدقة، ويتيح النظام الفرعي 
على األقل إلى محطة التسجيل، حيث يتم تشكيل كل وحدة استشعار بحيث تستقبل من النظام الفرعي إرسال بعض البيانات الزلزالية الرقمية 

يتوافق هذا الملخص مع القواعد التي تتطلب أن يتحقق الملخص من  .معدل انحراف عداد التوقيت بالنسبة لعداد التوقيت عالي الدقة
 .موضوع االختراع

 
 5: شكال عدد األ     14 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003042: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54570/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10308/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 03/04/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          08/03/2007 11/683,883     
         كامبيز إيرانبور ، -2سيمون بركات ، -1:  المخترعون] 72[
دانيل جولباريان  -3
جيفرز  61، .في. جيكو تكنولوجي بي:   مالك البراءة] 73[

هولندا  ،2586، جرافينهيق، 137، بي جي اس 2586، دينووتويق
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- US 2002/193947 Al (CHAMBERLAIN DONALD 
G RCA]) 19 December 2002 
- US 2005/047275 Al (CHAMBERLAIN DONALD 
G RCA] et al.) 03 Marco 2005 
- US 6 002 640 A (HARMON JERALD L [US]) 14 
December 1999 
- US 4 281 403 A (SIEMS LEE E et al.) 28 July 
1981 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 نظم وطرق الكتساب البيانات الزلزالية عن طريق أخذ عينة من البيانات ونقلها بشكل غير متزامن ومفكوك االقتران] 54[
يتعلق االختراع الحالي بنظم وطرق الكتساب البيانات الزلزالية بشكل غير متزامن، يشتمل أحد هذه النظم على واحد أو    :الملخص ] 57[

أكثر من المصادر الزلزالية، ومجموعة من وحدات االستشعار التي تشتمل كٌل منها على جهاز استشعار زلزالي، وجهاز تحويل البيانات 
، وعداد توقيت وحدة االستشعار؛ (DSP)ة إلنتاج بيانات زلزالية رقمية، وجهاز معالجة اإلشارات الرقمية التناظرية إلى بيانات رقمي

ومحطة لتسجيل البيانات الزلزالية؛ ونظام فرعي إلرسال البيانات الزلزالية يشتمل على عداد توقيت عالي الدقة، ويتيح النظام الفرعي 
على األقل إلى محطة التسجيل، حيث يتم تشكيل كل وحدة استشعار بحيث تستقبل من النظام الفرعي إرسال بعض البيانات الزلزالية الرقمية 

يتوافق هذا الملخص مع القواعد التي تتطلب أن يتحقق الملخص من  .معدل انحراف عداد التوقيت بالنسبة لعداد التوقيت عالي الدقة
 .موضوع االختراع

 
 5: شكال عدد األ     14 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية



مالحظة: يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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براءة اختراع  ]12[
 CG 0003043: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54569/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/10464/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          28/30/2007 11/692,339     
- زياووي وينج :  المخترع] 72[
-83باركسترات . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:  مالك البراءة] 73[

هولندا ، ذا هيج، جي جيه 2514، 89
 
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/10, E21B 43/26 

 :اجع المر] 56[
 - US 5353873 A (COOKE JR CLAUDE E [US])  
11 October 1994 
 - US 4109717 A (COOKE JR CLAUDE E) 29 
August 1978 
- WO 2004/085795 A'(SENSOR HIGHWAY LTD 
[GB] BROWN GEORGE A [GB]) 07 October 
2004  
-WO 2005/035944 A (SCHLUMBERGER 
SURENCO SA EPA]; SCHLUMBERGER 
OILFIELD ASSIST [VG]; SCHLU) 21 Apri1 2005  
- US 3454 094 A (GROLEMUND JOHN L et al.) 
08 July 1969 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 جهاز ونظام وطريقة لتحديد الوضع الرأسي لمائع تم حقنه] 54[
ويشتمل الجهاز  .يتعلق االختراع الحالي بتوفير جهاز، ونظام، وطريقة لتحديد وضع رأسي لمائع تم حقنه في تكوين   :الملخص ] 57[

وفي أحد النماذج، يشتمل الجهاز على كبل ألياف ضوئية داخل  .على ثقب حفر يتم حفره من خالل تكوين، ومجرى حقن داخل ثقب الحفر
ول مجرى الحقن بحيث تقرأ كل األلياف الضوئية درجات الحرارة عند أعماق معينة وعند زوايا ثقب الحفر ملفوفا على نحو حلزوني ح

ويشتمل الجهاز على طبقة عازلة حرارية يتم وضعها بين مجرى الحقن وكبل األلياف الضوئية  .نصف قطرية في كل مكان من ثقب الحفر
ويشتمل الجهاز على كمبيوتر مبرمج لتحديد  .ن درجة حرارة مجرى الحقنبحيث يكشف كبل األلياف الضوئية درجة حرارة التكوين بدال م

ويكشف الجهاز عن ارتفاع تصدع هيدروليكي حادث،  .الوضع الرأسي للمائع الذي تم حقنه داخل التكوين بناء على قراءات درجة الحرارة
 .ويكشف عما إذا كان التصدع الهيدروليكي الحادث قد انحرف عن مستوى ثقب الحفر

 
 8: 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[
 GC 0003044: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54558/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13213/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         07/40/2008 61/042,966     
 بــيني بــودجونو:   المخترع] 72[
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
 بريطانيةال
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/022, 47/14, G01V 1/02,  1/42 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/086093 Ai (BAKER HUGHES 
INCORPORATED) 07 October 2004 
- WO 2004/072682 A1 (NOBLE DRILLING 
SERVICES, INC) 26 August 2004 
- JP 2000088969 A ~NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE et al.) 31 March 2000 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة لتحديد موضع حفرة بئر باستخدام مصادر زلزالية ومستقبالت زلزالية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد موضع حفرة بئر أسفل سطح األرض تتضمن تشغيل مجموعة متنوعة من مصادر    :الملخص ] 57[

 .تكتَشف الطاقة الزلزالية من المصادر عند موقع محدد بامتداد حفرة البئر .يوديسي معروفالطاقة الزلزالية، توضع كل منها عند موضع ج
هناك طريقة مشابهة تتضمن تشغيل مصدر طاقة زلزالية عند  .يحدد الموضع الجيوديسي عند الموقع المحدد من الطاقة الزلزالية المكتَشفة

يحدد الموضع  .عند مجموعة متنوعة من المواضع الجيوديسية المعروفة تكتَشف الطاقة الزلزالية .موضع محدد داخل حفرة البئر
 .الجيوديسي للمصدر على ضوء الطاقة الزلزالية المكتَشفة

 
 5: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003044: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54558/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/13213/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/04/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         07/40/2008 61/042,966     
 بــيني بــودجونو:   المخترع] 72[
. ب.صبراد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
 بريطانيةال
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 47/022, 47/14, G01V 1/02,  1/42 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/086093 Ai (BAKER HUGHES 
INCORPORATED) 07 October 2004 
- WO 2004/072682 A1 (NOBLE DRILLING 
SERVICES, INC) 26 August 2004 
- JP 2000088969 A ~NIPPON TELEGRAPH & 
TELEPHONE et al.) 31 March 2000 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة لتحديد موضع حفرة بئر باستخدام مصادر زلزالية ومستقبالت زلزالية] 54[
يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتحديد موضع حفرة بئر أسفل سطح األرض تتضمن تشغيل مجموعة متنوعة من مصادر    :الملخص ] 57[

 .تكتَشف الطاقة الزلزالية من المصادر عند موقع محدد بامتداد حفرة البئر .يوديسي معروفالطاقة الزلزالية، توضع كل منها عند موضع ج
هناك طريقة مشابهة تتضمن تشغيل مصدر طاقة زلزالية عند  .يحدد الموضع الجيوديسي عند الموقع المحدد من الطاقة الزلزالية المكتَشفة

يحدد الموضع  .عند مجموعة متنوعة من المواضع الجيوديسية المعروفة تكتَشف الطاقة الزلزالية .موضع محدد داخل حفرة البئر
 .الجيوديسي للمصدر على ضوء الطاقة الزلزالية المكتَشفة
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003045: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54564/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12183/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          19/11/2007 11/942,031     
جورجي بورداكوف :   المخترع] 72[
براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد، :   مالك البراءة] 73[

  جزر العذراء البريطانية تورتوال رودتاون،كريجموير تشامبرز، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 1/50 

 :المراجع ] 56[
- Tang, Xiaoming et al. Fast Inversion of 
Formation Permeability from Stoneley Wave Logs 
Using a Simplified Biot-Rosenbaum Model. 
Geophysics, June 1996 
- US5784333A (TANG, XIAOMING et al.) 21 July 
1998 
- US 2002/0185329A1 (GOLOSHUBIN Gennady 
M. et al.) 12 December 2002 
- US4964 lOlA (LlU HSUI-IIN et al.} 16 October  
1990 
- W093/075 13AI (CHANG SHU-KONG et al.) 15 
April 1993 
- US6327538BI (CHIN Wilson C) 04 December 
2001 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
طرق ونظم لتقييم خواص للخزان مرتبطة بحركة المائع عن طريق إرتباط جزء التردد  المنخفض للبيانات الزلزالية بقياسات ثقب ] 54[

 الحفر
يتعلق االختراع بطريقة لتحديد طبيعة تبانيات التكوين التي تحدث في خواص الموجه الزلزالية أو الصوتية في مدى    :الملخص ] 57[

تضمن الحصول على خاصية مختارة للتكوين الذي يحيط بثقب الحفر، حيث تكون الخاصية المختارة هي واحدة على األقل منخفض التردد ي
مختارة من المجموعة التي تتكون من النفاذية وكثافة الصدع، وتحلل إشارات زلزالية إلى مجموعة من السعات اللحظية ومجاالت التردد، 

منخفض التي تتميز بمدى منخفض التردد لإلشارات الزلزالية، وإقامة إرتباط بين واحدة على األقل وحساب مجموعة من خواص التردد ال
 .من مجموعة خواص التردد المنخفض والخاصية المختارة للتكوين

 
 6: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر

 
  

 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0003046: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54562/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11973/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          22/10/2007 60/981,762     
 -3 حبشي،. طارق ام -2 دزيفات أوميراجيك، -1:  المخترعون] 72[

 -6 هوا تشين، –يونج  -5 رايموند كوشيان، -4 فاليري بولياكوف،
 -9 كارلوس مايسو، -8 رافائيل آلتمان، -7 صوفيا دافيديتشيفا،

دوجالس هب 
. ب.صيلوبمنت ليمتد، براد ريسيرتش اند ديف:   مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
  بريطانيةال
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 11/00, 1/40; E21B 44/00,  49/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6594584 B1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORATION) 15 July 2003 
- US 7277796B2 (SCHLlIMBERGER 
TECHNOLOGY CORJ'ORATION) 02 October 
2007 
- US 2007/019972I A1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORATION) 30 August 
2007 
- US 6766254 B1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORATION) 20 July 2004 
 - US6801197B2 (LANDMARK GRAPHICS 
CORPORATION) 05 October 2004 
- US 7181380 B2 (GEOMECHANICS 
INTERNATIONAL INC. et al.) 20 February 2007 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 عمل نموذج للتكوين أثناء الحفر للحصول على زاوية عالية ُمحسَّنة أو وضع أفقي للبئر] 54[
يتعلق اإلختراع الحالي بالكشف عن طرق للتحديد ثالثي األبعاد لخزان أثناء حفر حفرة بئر أفقية أو ذات زاويه عالية    :الملخص ] 57[

يتم عمل نموذج ثانوي باتباع قواعد عمل  .يار نموذج أصلي للخزان واستخالص قسم للمسار المخطط لُحفرة بئريتم اخت .خالل التكوين
يتم تحديد منطقة تكون محل اهتمام داخل النموذج الثانوي حيث يكون عدم التيقُّن  .النموذج الثانوي لجزء على األقل من المسار الُمخطط

األسباب المحتملة لعدم التيقُّن اإلحصائي تكون محددة بالنسبة للمنطقة محل اإلهتمام داخل النموذج الثانوي غير  .اإلحصائي مرتفعا
يتم تعريف مجموعة من العوامل المؤثرة للمنطقة محل اإلهتمام على أنها  .الموجودة أو المحسوب حسابها في نموذج الخزان األصلي

يتم تسجيل المنطقة محل اإلهتمام باستخدام ُمعدَّة واحدة على األقل من ُمعدَّات التسجيل  .تيقُّن اإلحصائيتستند إلى األسباب المحتملة لعدم ال
للمجموعة الفرعية من العوامل المؤثرة بتنفيذ نموذج ثالثي واحد على األقل لمدى  LWDيتم تقييم حساسية استجابة ُمعدَّة  .أثناء الحفر

يتم تحديد أكثر العوامل المؤثرة حساسية من المجموعة الفرعية من العوامل المؤثرة والقياسات  .معين من مجموعة العوامل المؤثرة
التي سيتم استخدامها للتحديد المسبق لموضع البئر بطول  LWDيتم تحديد قياس واحد أو أكثر من قياسات الوقت الحقيقي  .المناظرة

يتم تحديث نموذج الخزان األصلي أثناء الحفر باستخدام معلومات من  .حساسية المسار الُمخطط وهي تستند إلى أكثر العوامل المؤثرة
يستند تحديث النموذج إلى عمل النموذج وفقا لقواعد الفيزياء أو على قلب وإجراء العديد من النماذج واختيار أفضل  .النموذج الثالثي

 .عمل نموذج لها لكل نموذج جيولوجينموذج استنادا إلى الربط بين قياسات الُمعدَّة والنتائج التي تم 
 

 4: عدد األشكال      60 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003046: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54562/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/11973/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          22/10/2007 60/981,762     
 -3 حبشي،. طارق ام -2 دزيفات أوميراجيك، -1:  المخترعون] 72[

 -6 هوا تشين، –يونج  -5 رايموند كوشيان، -4 فاليري بولياكوف،
 -9 كارلوس مايسو، -8 رافائيل آلتمان، -7 صوفيا دافيديتشيفا،

دوجالس هب 
. ب.صيلوبمنت ليمتد، براد ريسيرتش اند ديف:   مالك البراءة] 73[

كريجموير تشامبرز، رود تاون، تورتوال، جزر العذراء  71
  بريطانيةال
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: G01V 11/00, 1/40; E21B 44/00,  49/00 

 :المراجع ] 56[
- US 6594584 B1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORATION) 15 July 2003 
- US 7277796B2 (SCHLlIMBERGER 
TECHNOLOGY CORJ'ORATION) 02 October 
2007 
- US 2007/019972I A1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORATION) 30 August 
2007 
- US 6766254 B1 (SCHLUMBERGER 
TECHNOLOGY CORPORATION) 20 July 2004 
 - US6801197B2 (LANDMARK GRAPHICS 
CORPORATION) 05 October 2004 
- US 7181380 B2 (GEOMECHANICS 
INTERNATIONAL INC. et al.) 20 February 2007 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 عمل نموذج للتكوين أثناء الحفر للحصول على زاوية عالية ُمحسَّنة أو وضع أفقي للبئر] 54[
يتعلق اإلختراع الحالي بالكشف عن طرق للتحديد ثالثي األبعاد لخزان أثناء حفر حفرة بئر أفقية أو ذات زاويه عالية    :الملخص ] 57[

يتم عمل نموذج ثانوي باتباع قواعد عمل  .يار نموذج أصلي للخزان واستخالص قسم للمسار المخطط لُحفرة بئريتم اخت .خالل التكوين
يتم تحديد منطقة تكون محل اهتمام داخل النموذج الثانوي حيث يكون عدم التيقُّن  .النموذج الثانوي لجزء على األقل من المسار الُمخطط

األسباب المحتملة لعدم التيقُّن اإلحصائي تكون محددة بالنسبة للمنطقة محل اإلهتمام داخل النموذج الثانوي غير  .اإلحصائي مرتفعا
يتم تعريف مجموعة من العوامل المؤثرة للمنطقة محل اإلهتمام على أنها  .الموجودة أو المحسوب حسابها في نموذج الخزان األصلي

يتم تسجيل المنطقة محل اإلهتمام باستخدام ُمعدَّة واحدة على األقل من ُمعدَّات التسجيل  .تيقُّن اإلحصائيتستند إلى األسباب المحتملة لعدم ال
للمجموعة الفرعية من العوامل المؤثرة بتنفيذ نموذج ثالثي واحد على األقل لمدى  LWDيتم تقييم حساسية استجابة ُمعدَّة  .أثناء الحفر

يتم تحديد أكثر العوامل المؤثرة حساسية من المجموعة الفرعية من العوامل المؤثرة والقياسات  .معين من مجموعة العوامل المؤثرة
التي سيتم استخدامها للتحديد المسبق لموضع البئر بطول  LWDيتم تحديد قياس واحد أو أكثر من قياسات الوقت الحقيقي  .المناظرة

يتم تحديث نموذج الخزان األصلي أثناء الحفر باستخدام معلومات من  .حساسية المسار الُمخطط وهي تستند إلى أكثر العوامل المؤثرة
يستند تحديث النموذج إلى عمل النموذج وفقا لقواعد الفيزياء أو على قلب وإجراء العديد من النماذج واختيار أفضل  .النموذج الثالثي

 .عمل نموذج لها لكل نموذج جيولوجينموذج استنادا إلى الربط بين قياسات الُمعدَّة والنتائج التي تم 
 

 4: عدد األشكال      60 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003047GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54264/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 GC 2010-16503: رقم الطلب ] 21[
 14/08/2010: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية       ]32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا                  2009/08/12      61/233,488       
 أمريكا                   2009/08/13     61/233,826       
 أمريكا                 2009/09/02       12/552,806       

 رايموند ويتن -2 ويليام بروس مورو، -1:  المخترعون] 72[
، رايل رود أفينيو 280، .هارير تكنولوجيز انك : مالك البراءة] 73[

 ميركيةاألمتحدة الواليات ال، 06830كونتيكت ، جرينوتش
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 19/16, 43/126; F04D 13/10, 29/046 

 :المراجع ] 56[
- US 2171171 A (WALTER BRAUER) 29 August 
1939  
- US 4957161 A (HUTCHISON MILLER REESE) 
03 May 1910  
- US 6966366 B2 (ROGERS JACK R,; 
DELAWARECAPITAL FORMATION, INC) 03 
February 2005  
- US 2006/0000605 A1 (ZENITH 
OILFIELDTECHNOLOGYLTD) 05 January 
2006 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 نظام وطريقة لمضخة دفع مباشرة] 54[
وفي  .أو أشباه السوائل من موقع إلى آخر/توفير طريقة ونظام لمضخة الدفع المباشر لالستخدام في ضخ السوائل و   :الملخص ] 57[

االعتبارات التشغيلية مثل الحمل والمسار والضغط مضخة الدفع المباشر، يتم وضع الحوامل أو الوصالت بصورة مثالية مع النظر إلى 
 .عالوة على ذلك، يمكن أن تقترن الحوامل أو الوصالت بعمود الحفر وبالتالي تساعد في التركيب والتفكيك بصورة أفضل .والتوتر

لحفر ويمكن استخدام سائل وفي التجسيدات، يمكن تهوية أنبوب ا .والحوامل أو الوصالت ليست مثبتة بغالف اإلنتاج أو أنبوب الحفر
 .اإلنتاج كزيت لحوامل النظام

 
 13: عدد األشكال      17 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[19] PATENT OFFICE OF THE 
COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
 براءات االخرتاع مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 GC 0003048: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54343/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4446/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   0406272.5 
0414991.0 
0425943.8 

19/03/2004 
02/07/2004   
25/11/2004 

     بريطانيا 
    بريطانيا 
 بريطانيا

 هنري جاي ستيفنس :   المخترع] 72[
 -بفاكس ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد :   مالك البراءة] 73[

، بارنسلي بارك استيت، دوفوكيت وورك شوب، فور يونتانجليزية، 
 متحدةالمملكة ال، غلو سترشير ،جي ال7، 5ايه جي 

 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B65D 19/26 

 :المراجع ] 56[
- GB2194213 A  
 (PINTO CHEMICAL COMPANY LIMITED) 02 
March 1988 
- US 2002088379 A1 (BEAN W et. al) 11 July 2002 
- EP 0305082A1 (COOL WILHELM ANDREAS 
et. al) 01 March 1989 
- WO 9603322 A1 (PALLENZ LIMITED et. al) 08 
February 1996 
- US 3526195 A (BORG WARNER)01 September 
1970  
- US 3835792 A (WHARTONT) 17 September 
1974 
- WO9615892 A1 (EXXON CHEMICAL 
PATENTS INC) 30 May 1996 

 فهد محمد الباكر:  الفاحص
 جهاز نقل حمولة وطرق للتصنيع] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز لنقل حمولة، على سبيل المثال منصات النقل وحاويات الشحن، مقولبة بشكل دوراني من    :الملخص ] 57[

ففي أحد نماذج االختراع،  .جهاز نقل حمولة وقد تم أيضاً الوصف في االختراع طرق وجهاز لتصنيع .مادة لدائن مملؤه بمادة حشو معدنية
تتشكل عناصر المنصة المقولبة دورانياً  .يتضمن جهاز نقل الحمولة منصة نقل متشكلة على نصفين باعتبارهما اثنان من عناصر المنصة

 .قلب واحد من عناصر المنصةمن لدائن بشكل عام متداخله عند تراصفها بنفس االتجاه، لكنها تتشابك لتشكل منصة مزدوجة الجوانب عند 
 

 58: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003048: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54343/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 22/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4446/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   0406272.5 
0414991.0 
0425943.8 

19/03/2004 
02/07/2004   
25/11/2004 

     بريطانيا 
    بريطانيا 
 بريطانيا

 هنري جاي ستيفنس :   المخترع] 72[
 -بفاكس ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد :   مالك البراءة] 73[

، بارنسلي بارك استيت، دوفوكيت وورك شوب، فور يونتانجليزية، 
 متحدةالمملكة ال، غلو سترشير ،جي ال7، 5ايه جي 

 
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B65D 19/26 

 :المراجع ] 56[
- GB2194213 A  
 (PINTO CHEMICAL COMPANY LIMITED) 02 
March 1988 
- US 2002088379 A1 (BEAN W et. al) 11 July 2002 
- EP 0305082A1 (COOL WILHELM ANDREAS 
et. al) 01 March 1989 
- WO 9603322 A1 (PALLENZ LIMITED et. al) 08 
February 1996 
- US 3526195 A (BORG WARNER)01 September 
1970  
- US 3835792 A (WHARTONT) 17 September 
1974 
- WO9615892 A1 (EXXON CHEMICAL 
PATENTS INC) 30 May 1996 

 فهد محمد الباكر:  الفاحص
 جهاز نقل حمولة وطرق للتصنيع] 54[
يتعلق االختراع الحالي بجهاز لنقل حمولة، على سبيل المثال منصات النقل وحاويات الشحن، مقولبة بشكل دوراني من    :الملخص ] 57[

ففي أحد نماذج االختراع،  .جهاز نقل حمولة وقد تم أيضاً الوصف في االختراع طرق وجهاز لتصنيع .مادة لدائن مملؤه بمادة حشو معدنية
تتشكل عناصر المنصة المقولبة دورانياً  .يتضمن جهاز نقل الحمولة منصة نقل متشكلة على نصفين باعتبارهما اثنان من عناصر المنصة

 .قلب واحد من عناصر المنصةمن لدائن بشكل عام متداخله عند تراصفها بنفس االتجاه، لكنها تتشابك لتشكل منصة مزدوجة الجوانب عند 
 

 58: عدد األشكال      24 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003049GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54628/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/14732/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 17/11/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 جفري ريتشارد دي جونج : المخترع] 72[
 12ميريت تكنولوجيز اس دي ان بي اتش دي،  : مالك البراءة ]73[
 47810، صنواي دامانسارا، 12سكسين  44/3ه جاال نبي جيه يو أي

 ماليزيا ، بيتالينج جايا
 
 
 
 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: F16L 55/168, 55/175, 55/17, 55/18 

 :المراجع ] 56[
- US 4061513 A (DANIELSON) 06 December 1977  
- GB2393229 A (PETRONAS RESEARCH & 
SCIENTIFIC SERVICES SDN. BDH) 24 March 
2004  
- US4058427 A (WILSON) 15November 1977 
- GB 2287079 A (METALYTE LIMITED) 06 
September 1995  
- US 5302221 A (GOLDEN) 12 April 1994  
- EP 136048 B (SHAW INDUSTRIES LTD) 03 
April 1985 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 أو تقويتها/ طريقة إلصالح المواسير و] 54[
تشتمل الطريقة على تنظيف المنطقة المتأثرة  .أو تقويتها /يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن طريقة إلصالح المواسير و :الملخص ] 57[

سطح الماسورة لتوفير سطح نظيف من الماسورة للمنطقة التي تتطلب اإلصالح؛ ووضع شرائح متصلة حول الماسورة من جزء قبل في 
وتُشكِّل الشريحة المتصلة جلبة حلزونية  .المنطقة المتأثرة والسماح بامتداد الشريحة المتصلة باالمتداد إلى جزء بعد المنطقة المتأثرة

 .سورة لتوفير حجيرة حلقية بين سطح الماسورة والجلبة الحلزونيةمتباعدة عن سطح الما
 

 15: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
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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[
 0003050GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54358/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11869/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[

 بريطانيا                    2007/10/05    0719426.9        
 ثوماس ويلكينسون -2 جراهام ديكسون، -1:  المخترعون] 72[
نيلسون انترناشونال انوفيتف تكنولوجيز ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

المملكة ، دبليوإي  0 10إن إي  ،تاين آند واير ،يتسهيداج، رود
 المتحدة 

 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B02C 15/08, 15/12, 15/02 

 :المراجع ] 56[
- JP 05096197 A (KUSUNOKI MASUMI) 20 April 
1993  
- DE 26907 C (BULLS GAS LIGHT AND COKE 
COMPANY) 12 May 1884  
- DE 325029 C (OSKAR WAUTHIER) 08 
September 1920 
- GB 331877 A (GEORGE HUNTER 
ROBINSON) 10 July 1930 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مطحنة أسطوانية متعددة المقطعية] 54[
بحيث يضم كل قسم طحن  ,تضم مطحنة األسطوانة متعددة المقطعية قسمي طحن ويضم كال منهما عددا من األسطوانات   :الملخص ] 57[

وبحيث يزود عنصر الوصلة  ,جذع تدوير وأجزاء داخلية وخارجية لعنصر الوصلة القاربة ترتبط بنهايات جذع التدوير المذكور لتدويره
 .القاربة المذكور للتدوير بين األجزاء الداخلية والخارجية المذكورة لجذع تدوير أقسام الطحن المتجاورة

 
 7: عدد األشكال      9 :الحماية  عدد عناصر
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325نشرة براءات االختراع 22

 براءة اختراع ]12[
 0003050GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 54358/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 25/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11869/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[

 بريطانيا                    2007/10/05    0719426.9        
 ثوماس ويلكينسون -2 جراهام ديكسون، -1:  المخترعون] 72[
نيلسون انترناشونال انوفيتف تكنولوجيز ليمتد، :  مالك البراءة] 73[

المملكة ، دبليوإي  0 10إن إي  ،تاين آند واير ،يتسهيداج، رود
 المتحدة 

 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B02C 15/08, 15/12, 15/02 

 :المراجع ] 56[
- JP 05096197 A (KUSUNOKI MASUMI) 20 April 
1993  
- DE 26907 C (BULLS GAS LIGHT AND COKE 
COMPANY) 12 May 1884  
- DE 325029 C (OSKAR WAUTHIER) 08 
September 1920 
- GB 331877 A (GEORGE HUNTER 
ROBINSON) 10 July 1930 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 مطحنة أسطوانية متعددة المقطعية] 54[
بحيث يضم كل قسم طحن  ,تضم مطحنة األسطوانة متعددة المقطعية قسمي طحن ويضم كال منهما عددا من األسطوانات   :الملخص ] 57[

وبحيث يزود عنصر الوصلة  ,جذع تدوير وأجزاء داخلية وخارجية لعنصر الوصلة القاربة ترتبط بنهايات جذع التدوير المذكور لتدويره
 .القاربة المذكور للتدوير بين األجزاء الداخلية والخارجية المذكورة لجذع تدوير أقسام الطحن المتجاورة

 
 7: عدد األشكال      9 :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[
 CG 0003051: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54277/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 25/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2007/8910/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/08/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

  60/911,179 
11/509,034 

US07/68405 
2007/355 

EP2007/051411 
60/746,632 
60/864,116 

11/04/2007 
24/08/2006 
07/05/2007 
25/04/2007 
14/02/2007 

2006/05/05 
02/11/2006 

 أمريكا      
 أمريكا     

   المكتب الدولي   
 اإلمارات  

 المكتب الدولي 
 أمريكا

أمريكا   
ن  مودفي مورجا:   المخترع] 72[
ريكين باكر  7530هوندز سويل ال ال سي ، :   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال، ماري الند، 20879، غايثرسبيرغ، درايف
ميركية األ
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A01N 25/26 

 :المراجع ] 56[
 - US 664526 Bl(DINEL) 11 November 2003  
- US 6877275 B2 (GLENN et al.) 12 April 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حنين حامد الغنامي: الفاحص 
 أوساط لنمو النباتات وطريقة لصنعها] 54[
يحتوي  particulate baseالحالية التي يُراد استخدامها مع أساس دقائقي  mediaيتعلق االختراع الراهن باألوساط    :الملخص ] 57[

مكونة من مواد قابلة للتحلل  granulesوتتضمن األوساط حبيبات  .plantsلها قطر أقصى أول لنمو النباتات  particles على دقائق
ولها قطر يتناسب مع القطر األقصى األول حتى تخترق األساس  biodegradable recycled materialالحيوي معادة التدوير 

وتكون مكونة من مادة  plant nutrientsوتتضمن الحبيبات مواد مغذية للنباتات  .wateringالدقائقي بشكل إضافي مع كل تروية 
بوصة  centimeter (cm) )16/1سم  0.1588وقد يكون قطر الحبيبات في المدى من  .تتخثر بعد التروية وتلتصق بالدقائق في األساس

inch ( سم  0.318إلى)بوصة 8/1.( 
 

 4: شكال عدد األ     22 :الحماية  عدد عناصر
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COOPERATION COUNCIL FOR 

THE ARAB STATES OF THE GULF 

 
براءات االخرتاع  مكتب [19] 

 لس التعاون لدول اخلليج العربية

 براءة اختراع ]12[
 CG 0003052: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54328/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 28/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12215/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          29/11/2007 946936     
ال لوند . بول دي:   المخترع] 72[
ساوث  125،.يو اس جي انتيريورز انك:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال ،60600ايللنويس، شيكاغو، فرانكلي ستريت
ميركية األ
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  E04C 3/30; E04B 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5,157,884 A (DANIEL P SCHWARTZ) 27 
October 1992 
- KR 10-2000-0000078 A (KIM CHUN BEE) 15 
January 2000  
- EP 0795657 A2 (HUNTER DOUGLAS IND B.Y) 
17 September 1997 
- JP 06-193189 A (NEWMAT SA) 12 July 1994 

 لباكرفهد محمد ا: الفاحص 
 زاوية جدارية واسعة متوافقة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بزاوية جدارية يتم استخدامها في موقع ذي نشاط زلزالي لدعم قرميد سقف وأنابيب تائية شبكية    :الملخص ] 57[

تجميعة لزاوية قاعدة مطولة وشريط امتداد مطول، حيث يكون لزاوية القاعدة ساقين عموديتين ألحد األسقف المعلقة، حيث تشتمل على 
بصفة عامة ومندمجتين مع بعضهما البعض ومتقاطعتين عند ركن ممتد طولياً، حيث تتم موائمة إحدى الساقين بحيث يتم تثبيتها في جدار 

رز أفقياً من الجدار، حيث يكون وجه شريط االمتداد أكبر من عرض الساق بحيث يكون الركن ألسفل، وموائمة الساق األخرى بحيث تب
األفقية، ويكون لشريط االمتداد تكوين متعدد الطبقات، وتكون طبقتي شريط االمتداد متماسكتين مع بعضهما في عالقة متوازية وثيقة من 

من الطبقتين بحيث تتعشق بشكل احتكاكي بجزء على األقل من خالل وتيرة متوسطة ُمدمجة مع الطبقات، حيث يتم ترتيب أجزاء على األقل 
يث الساق األفقية لزاوية القاعدة المتباعدة عن الركن بحيث يمكن تجميع الشريط واحتجازه احتكاكياً على الساق األفقية لزاوية القاعدة، ح

 .يتم وضع الساق األفقية لزاوية القاعدة بين طبقتي شريط االمتداد
 

 2: عدد األشكال      10 :لحماية ا عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 CG 0003052: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54328/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 28/05/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  

 2008/12215/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 24/11/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

أمريكا          29/11/2007 946936     
ال لوند . بول دي:   المخترع] 72[
ساوث  125،.يو اس جي انتيريورز انك:   مالك البراءة] 73[

متحدة الواليات ال ،60600ايللنويس، شيكاغو، فرانكلي ستريت
ميركية األ
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:  E04C 3/30; E04B 1/00 

 :المراجع ] 56[
- US 5,157,884 A (DANIEL P SCHWARTZ) 27 
October 1992 
- KR 10-2000-0000078 A (KIM CHUN BEE) 15 
January 2000  
- EP 0795657 A2 (HUNTER DOUGLAS IND B.Y) 
17 September 1997 
- JP 06-193189 A (NEWMAT SA) 12 July 1994 

 لباكرفهد محمد ا: الفاحص 
 زاوية جدارية واسعة متوافقة] 54[
يتعلق االختراع الحالي بزاوية جدارية يتم استخدامها في موقع ذي نشاط زلزالي لدعم قرميد سقف وأنابيب تائية شبكية    :الملخص ] 57[

تجميعة لزاوية قاعدة مطولة وشريط امتداد مطول، حيث يكون لزاوية القاعدة ساقين عموديتين ألحد األسقف المعلقة، حيث تشتمل على 
بصفة عامة ومندمجتين مع بعضهما البعض ومتقاطعتين عند ركن ممتد طولياً، حيث تتم موائمة إحدى الساقين بحيث يتم تثبيتها في جدار 

رز أفقياً من الجدار، حيث يكون وجه شريط االمتداد أكبر من عرض الساق بحيث يكون الركن ألسفل، وموائمة الساق األخرى بحيث تب
األفقية، ويكون لشريط االمتداد تكوين متعدد الطبقات، وتكون طبقتي شريط االمتداد متماسكتين مع بعضهما في عالقة متوازية وثيقة من 

من الطبقتين بحيث تتعشق بشكل احتكاكي بجزء على األقل من خالل وتيرة متوسطة ُمدمجة مع الطبقات، حيث يتم ترتيب أجزاء على األقل 
يث الساق األفقية لزاوية القاعدة المتباعدة عن الركن بحيث يمكن تجميع الشريط واحتجازه احتكاكياً على الساق األفقية لزاوية القاعدة، ح

 .يتم وضع الساق األفقية لزاوية القاعدة بين طبقتي شريط االمتداد
 

 2: عدد األشكال      10 :لحماية ا عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 0003053GC: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :منح البراءة تاريخ النشر عن ] 45[

 11685/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 15/03/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6060/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[

 هنغاريا                   2006/03/13         0600199        
 اندراس جوتزي :  المخترع] 72[
 /17نيبفوردو يوتكا ، اندراس جوتزي:  مالك البراءة] 73[

 المجر ، بودابيست، 1138-إتش، 17.في.اف
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:G09F 19/22, 19/12, 19/14 

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/017285 A1 (GOTZY A) 26 February 
2004 
  

 
 

 مصعب أحمد الفضالة: الفاحص 
 جهاز لتزويد إعالنات، خاصة إعالنات على امتداد طرق عامة] 54[
؛ panel )2يتعلق االختراع الراهن بجهاز لتجهيـز إعالنـات، خاصـة إعالنات على امتداد طرق عامة، لذلك الجهاز لوحـة  :الملخص ] 57[
، و، ناظرين إليه من جهة الشخص المقترب من )25-22جـ؛ 17-أ17( advertising elementsتحتوي على عناصـر إعالن ) 10؛ 8

، تلك )أ3، 3(علـى مسافة منها تحتوي على فتحة ) 10؛ 8؛ 2( panelمثبت أمام اللوحة ) 12؛ 9؛ 1(، جدار )10؛ 8؛ panel )2اللوحة 
، معاً وبالنسبة لبعضها البعض، مثبتة بطريقة تعطي )25-22جـ، 17-أ17( advertising elementsوعناصـر اإلعالن ) 3(الفتحـة 

ن نتيجة عملية حركة ناظرين إليه من اتجاه الش  . خص المقترب من هذا الجهاز، ألجل هذا الشخصإنطباع إعالن تكوَّ
، -منحنياً أو متعدد األضالع-مقعراً ) 10؛ 8؛ 2(يكون شكل اللوحة ) 12؛ 9؛ 1(جوهر االختراع الراهن أنه عند النظر إليه من الجدار  

؛ 8؛ 2(لللوحـة ) 10؛ 8؛ 2( end-partمقفالً جزئياً على األقل؛ ويكون الجـزء الطرفـي ) 17(يحددان حيزاً ) 12؛ 9؛ 1(ومع الجدار 
 .المواجه للجانب الذي يقترب المشاهدون على امتداده من الجهاز في موقع محجوب عن المشاهدين) 10

 
 19: عدد األشكال     12 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003054: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54993/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7888/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         06/03/2006 2006-059907   
 هيرويوكي سيكي  -2 هيروفومي كونو، -1:  المخترعون] 72[
، 12-3ياباني،  -نيبون أويل كوربوريشن :   مالك البراءة] 73[

 كو، طوكيو، اليابان  -كوم، ميناتو  -1شيمباشي  -نيشي 
 
 
 
 خليل ابراهيم النامي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 47/00; 65/10 

 :المراجع ] 56[
- JP 5-506463 A (MOBIL OIL CORP) 22 
September 1993 
- US 2005/0103683 Al (CHEVRON TEXACO 
CORP ) 19 May 2005  
- US 3254017 A (ESSO RESEARCH AND 
ENGINEERING  CO) ,31 May 1966  
- US 2952626 A (UNION OIL COMPANY OF 
CALIFORNIa) 13 September 1960 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 طريقة تكسير هيدروجيني للشمع] 54[
الهيدروجيني في إتجاه مقابل وفقاً لطريقة التكسير الهيدروجيني للشمع باالختراع، يتم إعداد طبقة حفاز أولى للتكسير    :الملخص ] 57[

لى لمفاعل ذو طبقة تحتية مثبتة ويتم إعداد طبقة حفاز ثانية للتكسير الهيدروجيني في إتجاه مواتي للمفاعل ذو الطبقة التحتية المثبتة، ع
من خالل طبقة الحفاز  التالي يكون مرضي،  ويتم جعل الهيدروجين والشمع يتدفقان (1)التوالي، بحيث أن الشرط المعبر عنه بالمعادلة 

االولى للتكسير الهيدروجيني، ويعاد إضافة الهيدروجين إلى منتج التحلل من طبقة الحفاز االولى للتكسير الهيدروجيني في إتجاه مقابل 
لمعاد إضافته فضالً عن الطرف المقابل للتيار بطبقة ثانية للتكسير الهيدروجيني، ومخلوط محتوي على ناتج تحلل ويتم جعل الهيدروجين ا

تمثل مسافة من الطرف المقابل للتيار  d1وفيها  d1/ (d1+d2) ? 1/3 (1)يتدفق من خالل طبقة الحفاز الثانية للتكسير الهيدروجيني،  
طرف تمثل المسافة من الطرف المقابل للتيار إلى ال d2إلى الطرف المواتي للتيار لطبقة العامل الحفاز االولى للتكسير الهيدروجيني، و 

 .المواتي للتيار لطبقة العامل الحفاز الثانية المذكورة للتكسير الهيدروجيني
 

 2: عدد األشكال      4 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003054: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54993/14: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/06/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7888/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/03/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 اليابان         06/03/2006 2006-059907   
 هيرويوكي سيكي  -2 هيروفومي كونو، -1:  المخترعون] 72[
، 12-3ياباني،  -نيبون أويل كوربوريشن :   مالك البراءة] 73[

 كو، طوكيو، اليابان  -كوم، ميناتو  -1شيمباشي  -نيشي 
 
 
 
 خليل ابراهيم النامي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 47/00; 65/10 

 :المراجع ] 56[
- JP 5-506463 A (MOBIL OIL CORP) 22 
September 1993 
- US 2005/0103683 Al (CHEVRON TEXACO 
CORP ) 19 May 2005  
- US 3254017 A (ESSO RESEARCH AND 
ENGINEERING  CO) ,31 May 1966  
- US 2952626 A (UNION OIL COMPANY OF 
CALIFORNIa) 13 September 1960 

 عبد العزيز سلمان المعتق: الفاحص 
 طريقة تكسير هيدروجيني للشمع] 54[
الهيدروجيني في إتجاه مقابل وفقاً لطريقة التكسير الهيدروجيني للشمع باالختراع، يتم إعداد طبقة حفاز أولى للتكسير    :الملخص ] 57[

لى لمفاعل ذو طبقة تحتية مثبتة ويتم إعداد طبقة حفاز ثانية للتكسير الهيدروجيني في إتجاه مواتي للمفاعل ذو الطبقة التحتية المثبتة، ع
من خالل طبقة الحفاز  التالي يكون مرضي،  ويتم جعل الهيدروجين والشمع يتدفقان (1)التوالي، بحيث أن الشرط المعبر عنه بالمعادلة 

االولى للتكسير الهيدروجيني، ويعاد إضافة الهيدروجين إلى منتج التحلل من طبقة الحفاز االولى للتكسير الهيدروجيني في إتجاه مقابل 
لمعاد إضافته فضالً عن الطرف المقابل للتيار بطبقة ثانية للتكسير الهيدروجيني، ومخلوط محتوي على ناتج تحلل ويتم جعل الهيدروجين ا

تمثل مسافة من الطرف المقابل للتيار  d1وفيها  d1/ (d1+d2) ? 1/3 (1)يتدفق من خالل طبقة الحفاز الثانية للتكسير الهيدروجيني،  
طرف تمثل المسافة من الطرف المقابل للتيار إلى ال d2إلى الطرف المواتي للتيار لطبقة العامل الحفاز االولى للتكسير الهيدروجيني، و 

 .المواتي للتيار لطبقة العامل الحفاز الثانية المذكورة للتكسير الهيدروجيني
 

 2: عدد األشكال      4 :الحماية  عدد عناصر
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 براءة اختراع ]12[
 GC 0003055: رقم البراءة ] 11[
 
 22/2014     30/09/2014 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 54290/14: الموافقة على منح البراءة  رقم قرار
 

 29/06/2014: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2009/12652/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 12/01/2009: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 هولندا         27/08/2007 1034291     
 هيوجو دي فريس:   المخترع] 72[
جي اكس ، 7نايلون ستات ، .في. جرينفيلدز بي:   مالك البراءة] 73[

 هولندا، 8281 -ان ال، جينيمويدين
 سعود محمد علي الشواف: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E01C 13/08 

 :المراجع ] 56[
- WO 2006/091067 A (VAN BALEN JEROEN 
ALBERT [NL]; VERLEYEN MARC [BE] ) 31 
August 2006 
- US 4024003 A (BUHLER HUGO) 17 May 1977 

 
 حنين حامد الغنامي: لفاحص 

 مرج اصطناعي، وطريقة وجهاز لتكوينه] 54[
يتضمن ظهارة وعددا من اوراق عشب اصطناعي مرتبطة بالظهارة وممتدة مستعرضة يتعلق االختراع اصطناعي،    :الملخص ] 57[

وبسبب هذا المقطع المستعرض المذكور  .قاطعة سطحها، والوراق العشب مقطع مستعرض غير منتظم، وبوجه خاص يضيق موضعيا
جة هائلة االوراق العشب الطبيعي، وكذلك تظهر والذي يضيق بجوار  الطرف الطليق له، فان اوراق العشب االصطناعي المذكورة تماثل بدر

ويمكن هنا تكوين  .سلوكا مماثال كما يتعلق االختراع بطريقة لتكوين المرج االصطناعي المذكور، وبجهاز يمكن به انجاز هذه الطريقة
او بعد المط، /ل، أو اثناء والمقطع المستعرض الذي يضيق بواسطة مط اوراق العشب االصطناعي، حيث يمكن تلوين العشب االصطناعي قب

 .بواسطة التسخين الموضعي لها مثال
 

 9: عدد األشكال      22 :الحماية  عدد عناصر
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
134072004/04/24 47750/142014/02/15
236792004/07/28 47746/142014/02/15
336982004/08/04 47743/142014/02/15
437012004/08/04 47872/142014/02/15
537062004/08/07 47805/142014/02/15
637242004/08/14 47804/142014/02/15
737262004/08/14 47803/142014/02/15
837282004/08/15 47801/142014/02/15
937592004/08/28 46937/142014/01/24

1039132004/10/19 47519/142014/02/12
1139642004/11/01 47802/142014/02/15
1240982004/12/15 47744/142014/02/15
1344112005/03/12 47745/142014/02/15
1444472005/03/20 47800/142014/02/15
1545402005/04/13 47430/142014/02/10
1646292005/05/07 48471/142014/02/27
1747712005/06/12 47961/142014/02/19
1848402005/06/27 47518/142014/02/12
1948742005/07/06 47629/142014/02/13
2048752005/07/06 47628/142014/02/13
2148772005/07/06 47501/142014/02/12
2248802005/07/09 47611/142014/02/13
2349052005/07/13 47500/142014/02/12
2449372005/07/24 47625/142014/02/13
2549462005/07/25 47626/142014/02/13
2649472005/07/25 47627/142014/02/13
2749482005/07/25 47624/142014/02/13
2849492005/07/25 47623/142014/02/13
2949562005/07/27 47622/142014/02/13
3049792005/08/02 47499/142014/02/12
3149802005/08/02 47498/142014/02/12
3249952005/08/03 47497/142014/02/12
3350042005/08/07 47429/142014/02/10
3450312005/08/13 47428/142014/02/10

قائمة طلبات براءات االختراع الساقطة خالل الفترة
من 2014/01/01 حتى 2014/06/30
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
3550322005/08/13 47427/142014/02/10
3650392005/08/15 47496/142014/02/12
3750422005/08/16 47825/142014/02/15
3850672005/08/22 47426/142014/02/10
3950712005/08/24 48431/142014/02/26
4050782005/08/27 48441/142014/02/26
4153592005/11/12 49248/142014/04/07
4256582006/01/04 47457/142014/02/10
4356822006/01/16 47458/142014/02/10
4456832006/01/16 47455/142014/02/10
4556842006/01/16 47456/142014/02/10
4656892006/01/17 48104/142014/02/20
4757092006/01/23 48103/142014/02/20
4857112006/01/24 48050/142014/02/20
4957122006/01/24 48021/142014/02/20
5057392006/01/31 47979/142014/02/19
5158352006/02/18 47631/142014/02/14
5259012006/03/01 47468/142014/02/12
5362822006/05/20 47812/142014/02/15
5463322006/05/27 47897/142014/02/16
5563332006/05/27 47609/142014/02/13
5663342006/05/27 47608/142014/02/13
5763352006/05/27 47607/142014/02/13
5863902006/06/10 47811/142014/02/15
5963912006/06/10 47504/142014/02/12
6065482006/07/10 47969/142014/02/19
6165512006/07/10 48091/142014/02/20
6265672006/07/12 48110/142014/02/20
6365702006/07/12 48051/142014/02/20
6466132006/07/19 48053/142014/02/20
6566492006/07/25 47982/142014/02/19
6666562006/07/26 48113/142014/02/20
6766572006/07/26 47483/142014/02/12
6866702006/07/26 47983/142014/02/19
6966712006/07/26 47981/142014/02/19
7067222006/08/05 47980/142014/02/19
7167982006/08/22 48114/142014/02/20
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
7268202006/08/28 48111/142014/02/20
7368272006/08/29 48116/142014/02/20
7468282006/08/29 48112/142014/02/20
7568292006/08/29 48115/142014/02/20
7668322006/08/30 48122/142014/02/20
7768362006/08/30 48438/142014/02/26
7868502006/09/02 47454/142014/02/10
7968982006/09/12 48090/142014/02/20
8068992006/09/12 48089/142014/02/20
8169382006/09/19 47442/142014/02/10
8269532006/09/20 47989/142014/02/19
8369762006/09/26 48092/142014/02/20
8469782006/09/26 48117/142014/02/20
8570502006/10/10 48124/142014/02/20
8670522006/10/10 48121/142014/02/20
8770532006/10/10 48123/142014/02/20
8870992006/10/28 47990/142014/02/19
8971112006/10/28 47995/142014/02/19
9071132006/10/28 47994/142014/02/19
9171472006/11/01 47527/142014/02/12
9272032006/11/13 47992/142014/02/19
9372462006/11/20 47991/142014/02/19
9472822006/11/27 48119/142014/02/20
9572832006/11/27 48118/142014/02/20
9672942006/11/28 47526/142014/02/12
9772962006/11/28 48080/142014/02/20
9873402006/12/06 47516/142014/02/12
9973422006/12/06 47517/142014/02/12

10073642006/12/09 47993/142014/02/19
10174082006/12/13 47997/142014/02/19
10274272006/12/16 48120/142014/02/20
10374282006/12/17 47996/142014/02/19
10480502007/03/31 46942/142014/01/24
10581302007/04/14 47962/142014/02/19
10682252007/04/25 47531/142014/02/12
10783642007/05/21 47460/142014/02/10
10883662007/05/22 47532/142014/02/12



335نشرة براءات االختراع 22

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
10983672007/05/22 47528/142014/02/12
11083682007/05/22 47810/142014/02/15
11183842007/05/23 47534/142014/02/12
11283852007/05/23 47533/142014/02/12
11384132007/05/29 47535/142014/02/12
11484922007/06/12 47459/142014/02/10
11584972007/06/12 47529/142014/02/12
11685072007/06/13 47538/142014/02/12
11785292007/06/19 47537/142014/02/12
11885302007/06/19 47536/142014/02/12
11985572007/06/20 47530/142014/02/12
12086482007/07/04 47415/142014/02/10
12186542007/07/04 47492/142014/02/12
12286712007/07/08 47490/142014/02/12
12386852007/07/11 47416/142014/02/10
12486872007/07/11 47489/142014/02/12
12586892007/07/11 48426/142014/02/26
12687252007/07/18 47488/142014/02/12
12787352007/07/18 47487/142014/02/12
12887372007/07/21 48427/142014/02/26
12987442007/07/21 47418/142014/02/10
13087652007/07/24 47620/142014/02/13
13187712007/07/25 48428/142014/02/26
13287872007/07/28 48106/142014/02/20
13387882007/07/28 47986/142014/02/19
13487902007/07/28 47417/142014/02/10
13588112007/07/31 47413/142014/02/10
13688122007/07/31 47411/142014/02/10
13788272007/08/01 47486/142014/02/12
13888292007/08/01 47491/142014/02/12
13988472007/08/05 47414/142014/02/10
14088562007/08/07 47412/142014/02/10
14189182007/08/18 48108/142014/02/20
14289622007/08/27 47984/142014/02/19
14390602007/09/12 48107/142014/02/20
14492022007/10/03 48081/142014/02/20
14592372007/10/20 47525/142014/02/12
14692462007/10/20 48105/142014/02/20
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
14793672007/10/29 47974/142014/02/19
14893712007/10/29 48007/142014/02/19
14993772007/10/30 48101/142014/02/20
15093782007/10/30 48056/142014/02/20
15193882007/10/03 48102/142014/02/20
15293892007/10/31 48076/142014/02/20
15394192007/11/07 48042/142014/02/20
15494232007/11/07 48077/142014/02/20
15594242007/11/07 48078/142014/02/20
15694252007/11/07 48075/142014/02/20
15794712007/11/10 48079/142014/02/20
15894722007/11/10 48018/142014/02/20
15994742007/11/11 48049/142014/02/20
16094822007/11/12 47973/142014/02/19
16194862007/10/03 48100/142014/02/20
16295102007/11/19 47987/142014/02/19
16395132007/11/19 47966/142014/02/19
16495462007/11/24 47967/142014/02/19
16595512007/11/24 48082/142014/02/20
16695522007/11/25 48083/142014/02/20
16795612007/11/27 48043/142014/02/20
16895682007/11/28 47968/142014/02/19
16995762007/11/28 48087/142014/02/20
17095772007/11/28 48086/142014/02/20
17195782007/11/28 48085/142014/02/20
17295792007/11/28 48084/142014/02/20
17395812007/11/28 48088/142014/02/20
17495902007/12/01 48019/142014/02/20
17596122007/12/05 48044/142014/02/20
17696182007/12/05 48070/142014/02/20
17796192007/12/05 48071/142014/02/20
17896202007/12/05 48072/142014/02/20
17996402007/12/05 47988/142014/02/19
18096422007/12/05 47999/142014/02/19
18196602007/12/10 48109/142014/02/20
18297592007/12/29 47964/142014/02/19
18397612007/12/29 47508/142014/02/12
18497622007/12/29 47509/142014/02/12
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
18597662007/12/29 47510/142014/02/12
18697702007/12/29 48094/142014/02/20
18797762007/12/29 48093/142014/02/20
18897862007/12/29 47971/142014/02/19
18997932007/12/29 48098/142014/02/20
19097962007/12/29 48096/142014/02/20
19197972007/12/29 48097/142014/02/20
19298052007/12/29 48095/142014/02/20
19398062007/12/29 48074/142014/02/20
19498112007/12/29 48003/142014/02/19
19598122007/12/29 48002/142014/02/19
19698272007/12/29 47972/142014/02/19
19798712007/12/29 47985/142014/02/19
19898722007/12/30 47959/142014/02/19
19999112008/01/07 47505/142014/02/12
20099172008/01/08 47441/142014/02/10
20199432008/01/14 47409/142014/02/10
20299762008/01/19 47828/142014/02/15
203100252008/01/26 47484/142014/02/12
204101692008/02/16 47614/142014/02/13
205102102008/02/26 48029/142014/02/20
206102262008/04/03 47440/142014/02/10
207102322008/04/03 47467/142014/02/12
208112132008/07/01 47410/142014/02/10
209112302008/07/05 47827/142014/02/15
210112712008/07/09 47395/142014/02/10
211113072008/07/15 47408/142014/02/10
212113112008/07/16 47485/142014/02/12
213114042008/07/30 48099/142014/02/20
214114072008/07/30 47613/142014/02/13
215114232008/08/02 47524/142014/02/12
216114542008/08/05 47520/142014/02/12
217114662008/08/06 47521/142014/02/12
218114922008/08/12 47523/142014/02/12
219114972008/08/13 47522/142014/02/12
220115212008/08/16 47960/142014/02/19
221115412008/08/16 47976/142014/02/19
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
222115712008/08/23 48045/142014/02/20
223115802008/08/24 48046/142014/02/20
224116542008/09/06 47975/142014/02/19
225116552008/09/06 47970/142014/02/19
226119532008/10/18 47794/142014/02/15
227119622008/10/19 47892/142014/02/16
228122892008/11/30 48054/142014/02/20
229124882008/12/20 47394/142014/02/10
230125302008/12/21 47393/142014/02/10
231127882009/02/04 48470/142014/02/27
232129342009/02/25 48048/142014/02/20
233129912009/03/07 48047/142014/02/20
234134332009/05/06 47444/142014/02/10
235134362009/05/09 48440/142014/02/26
236134702009/05/13 47873/142014/02/15
237135022009/05/16 47447/142014/02/10
238135142009/05/18 47740/142014/02/15
239135152009/05/18 47739/142014/02/15
240135212009/05/19 47738/142014/02/15
241136332009/06/03 47511/142014/02/12
242136472009/06/06 47900/142014/02/16
243136572009/06/08 47755/142014/02/15
244136612009/06/09 47736/142014/02/15
245136652009/06/10 47823/142014/02/15
246136672009/06/10 47737/142014/02/15
247136962009/06/13 47824/142014/02/15
248137032009/06/14 47446/142014/02/10
249137552009/06/22 47449/142014/02/10
250137582009/06/22 47448/142014/02/10
251137612009/06/23 47822/142014/02/15
252137942009/06/29 47821/142014/02/15
253138172009/06/30 47756/142014/02/15
254138322009/07/01 47515/142014/02/12
255138582009/07/07 47453/142014/02/10
256138842009/07/11 48436/142014/02/26
257139012009/07/13 47513/142014/02/12
258139062009/07/14 48437/142014/02/26
259139122009/07/14 47452/142014/02/10
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
260139262009/07/15 47451/142014/02/10
261139322009/07/18 47450/142014/02/10
262139432009/07/20 47512/142014/02/12
263139522009/07/21 47514/142014/02/12
264139542009/07/21 47443/142014/02/10
265139572009/07/22 48439/142014/02/26
266139632009/07/22 47445/142014/02/10
267139892009/07/27 47978/142014/02/19
268139952009/07/29 48020/142014/02/20
269140152009/07/29 47977/142014/02/19
270140252009/08/01 47965/142014/02/19
271140342009/08/03 48001/142014/02/19
272140572009/08/05 48034/142014/02/20
273140932009/08/10 46949/142014/01/24
274141072009/08/12 48073/142014/02/20
275142192004/10/30 48035/142014/02/20
276142952009/09/14 47502/142014/02/12
277143582009/09/26 47503/142014/02/12
278143972009/09/29 47753/142014/02/15
279144322009/10/05 47813/142014/02/15
280144432009/10/06 47885/142014/02/15
281144482009/10/06 47886/142014/02/15
282144502009/10/06 47814/142014/02/15
283145132009/10/18 47754/142014/02/15
284145282009/10/20 47876/142014/02/15
285145302009/10/20 47884/142014/02/15
286145392009/10/21 47818/142014/02/15
287145722009/10/27 47819/142014/02/15
288145742009/10/27 47748/142014/02/15
289145842009/10/28 47820/142014/02/15
290146332009/11/04 47875/142014/02/15
291146352009/11/04 47757/142014/02/15
292146412009/11/07 47815/142014/02/15
293146612009/11/09 47817/142014/02/15
294146852009/11/11 47749/142014/02/15
295146952009/11/14 47898/142014/02/16
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
296146972009/11/14 47870/142014/02/15
297147392009/11/18 47879/142014/02/15
298148212009/12/05 47882/142014/02/15
299148532009/12/06 46938/142014/01/24
300149592009/12/19 46944/142014/01/24
301149602009/12/19 46943/142014/01/24
302149832009/12/20 47816/142014/02/15
303150072009/12/22 47869/142014/02/15
304150112009/12/23 46939/142014/01/24
305150252009/12/23 46946/142014/01/24
306150272009/12/23 46945/142014/01/24
307151162010/01/13 48435/142014/02/26
308151942010/01/30 47435/142014/02/10
309151962010/01/30 47630/142014/02/13
310152032010/01/31 48008/142014/02/19
311152042010/01/31 48009/142014/02/19
312152102010/02/01 48055/142014/02/20
313152302010/02/06 48013/142014/02/19
314152312010/02/06 48012/142014/02/19
315152322010/02/06 48011/142014/02/19
316152332010/02/06 48010/142014/02/19
317152922010/02/17 47880/142014/02/15
318153072010/02/17 47747/142014/02/15
319153092010/02/20 47798/142014/02/15
320153272010/02/24 47799/142014/02/15
321153782010/03/03 47806/142014/02/15
322154272010/03/10 47751/142014/02/15
323154632010/03/17 47752/142014/02/15
324154792010/03/20 47899/142014/02/16
325155142010/03/24 47877/142014/02/15
326155252010/03/27 46940/142014/01/24
327155382010/03/28 46931/142014/01/24
328155592010/03/30 47471/142014/02/12
329156082010/04/03 46932/142014/01/24
330156092010/04/03 46933/142014/01/24
331157022010/04/20 48052/142014/02/20
332157052010/04/20 47396/142014/02/10
333157092010/04/21 47912/142014/02/17
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
296146972009/11/14 47870/142014/02/15
297147392009/11/18 47879/142014/02/15
298148212009/12/05 47882/142014/02/15
299148532009/12/06 46938/142014/01/24
300149592009/12/19 46944/142014/01/24
301149602009/12/19 46943/142014/01/24
302149832009/12/20 47816/142014/02/15
303150072009/12/22 47869/142014/02/15
304150112009/12/23 46939/142014/01/24
305150252009/12/23 46946/142014/01/24
306150272009/12/23 46945/142014/01/24
307151162010/01/13 48435/142014/02/26
308151942010/01/30 47435/142014/02/10
309151962010/01/30 47630/142014/02/13
310152032010/01/31 48008/142014/02/19
311152042010/01/31 48009/142014/02/19
312152102010/02/01 48055/142014/02/20
313152302010/02/06 48013/142014/02/19
314152312010/02/06 48012/142014/02/19
315152322010/02/06 48011/142014/02/19
316152332010/02/06 48010/142014/02/19
317152922010/02/17 47880/142014/02/15
318153072010/02/17 47747/142014/02/15
319153092010/02/20 47798/142014/02/15
320153272010/02/24 47799/142014/02/15
321153782010/03/03 47806/142014/02/15
322154272010/03/10 47751/142014/02/15
323154632010/03/17 47752/142014/02/15
324154792010/03/20 47899/142014/02/16
325155142010/03/24 47877/142014/02/15
326155252010/03/27 46940/142014/01/24
327155382010/03/28 46931/142014/01/24
328155592010/03/30 47471/142014/02/12
329156082010/04/03 46932/142014/01/24
330156092010/04/03 46933/142014/01/24
331157022010/04/20 48052/142014/02/20
332157052010/04/20 47396/142014/02/10
333157092010/04/21 47912/142014/02/17

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
334157832010/05/02 46936/142014/01/24
335157842010/05/02 46935/142014/01/24
336157852010/05/02 46934/142014/01/24
337157962010/05/04 47914/142014/02/17
338158502010/05/12 47479/142014/02/12
339158622010/05/15 47480/142014/02/12
340158832010/05/17 47481/142014/02/12
341159032010/05/19 46948/142014/01/24
342159212010/05/23 47406/142014/02/10
343159332010/05/24 47472/142014/02/12
344159582010/05/26 47398/142014/02/10
345159622010/05/26 47397/142014/02/10
346160462010/06/09 48481/142014/02/27
347160512010/06/09 47507/142014/02/12
348160702010/06/13 47473/142014/02/12
349160712010/06/14 47883/142014/02/15
350160772010/06/15 47474/142014/02/12
351161012010/06/16 47482/142014/02/12
352161452010/06/23 46950/142014/01/24
353161562010/06/26 48016/142014/02/20
354162182010/06/30 47407/142014/02/10
355162192010/07/03 48465/142014/02/27
356162482010/07/05 48492/142014/02/27
357162652010/07/07 47439/142014/02/10
358162872010/07/10 47438/142014/02/10
359163152010/07/14 47506/142014/02/12
360163322010/07/18 47437/142014/02/10
361163392010/07/19 48483/142014/02/27
362163402010/07/20 48434/142014/02/26
363163642010/07/24 48480/142014/02/27
364163812010/07/26 48489/142014/02/27
365164192010/07/31 48433/142014/02/26
366164382010/07/31 47436/142014/02/10
367164502010/08/04 48432/142014/02/26
368164972010/08/14 48457/142014/02/27
369164982010/08/14 48017/142014/02/20
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
370165162010/08/17 48004/142014/02/19
371165212010/08/18 48036/142014/02/20
372165272010/08/21 48039/142014/02/20
373165412010/08/23 48006/142014/02/19
374165492010/08/25 48040/142014/02/20
375165612010/08/25 48460/142014/02/27
376165652010/08/25 48005/142014/02/19
377165692010/08/25 47379/142014/02/10
378165842010/08/28 48491/142014/02/27
379166192010/09/01 48041/142014/02/20
380166222010/09/01 48037/142014/02/20
381166452010/09/18 47619/142014/02/13
382166462010/09/18 47618/142014/02/13
383166472010/09/18 48038/142014/02/20
384166492010/09/18 47871/142014/02/15
385167272010/09/20 47632/142014/02/14
386167292010/09/20 48000/142014/02/19
387167422010/09/25 48505/142014/02/27
388167492010/09/25 47797/142014/02/15
389167702010/09/28 48479/142014/02/27
390168012010/10/02 47633/142014/02/14
391168042010/10/02 47741/142014/02/15
392168062010/10/02 47895/142014/02/16
393168072010/10/02 47894/142014/02/16
394168082010/10/02 47893/142014/02/16
395168882010/10/16 48478/142014/02/27
396168982010/10/18 48484/142014/02/27
397169032010/10/18 46947/142014/01/24
398169392010/10/24 47826/142014/02/15
399169522010/10/25 47434/142014/02/10
400169602010/10/26 47381/142014/02/10
401169612010/10/26 47433/142014/02/10
402169692010/10/26 47469/142014/02/12
403169732010/10/26 47470/142014/02/12
404169822010/10/27 47383/142014/02/10
405169832010/10/27 47382/142014/02/10
406169872010/10/27 47380/142014/02/10
407170022010/10/30 48477/142014/02/27
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
370165162010/08/17 48004/142014/02/19
371165212010/08/18 48036/142014/02/20
372165272010/08/21 48039/142014/02/20
373165412010/08/23 48006/142014/02/19
374165492010/08/25 48040/142014/02/20
375165612010/08/25 48460/142014/02/27
376165652010/08/25 48005/142014/02/19
377165692010/08/25 47379/142014/02/10
378165842010/08/28 48491/142014/02/27
379166192010/09/01 48041/142014/02/20
380166222010/09/01 48037/142014/02/20
381166452010/09/18 47619/142014/02/13
382166462010/09/18 47618/142014/02/13
383166472010/09/18 48038/142014/02/20
384166492010/09/18 47871/142014/02/15
385167272010/09/20 47632/142014/02/14
386167292010/09/20 48000/142014/02/19
387167422010/09/25 48505/142014/02/27
388167492010/09/25 47797/142014/02/15
389167702010/09/28 48479/142014/02/27
390168012010/10/02 47633/142014/02/14
391168042010/10/02 47741/142014/02/15
392168062010/10/02 47895/142014/02/16
393168072010/10/02 47894/142014/02/16
394168082010/10/02 47893/142014/02/16
395168882010/10/16 48478/142014/02/27
396168982010/10/18 48484/142014/02/27
397169032010/10/18 46947/142014/01/24
398169392010/10/24 47826/142014/02/15
399169522010/10/25 47434/142014/02/10
400169602010/10/26 47381/142014/02/10
401169612010/10/26 47433/142014/02/10
402169692010/10/26 47469/142014/02/12
403169732010/10/26 47470/142014/02/12
404169822010/10/27 47383/142014/02/10
405169832010/10/27 47382/142014/02/10
406169872010/10/27 47380/142014/02/10
407170022010/10/30 48477/142014/02/27

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
408170032010/10/30 48476/142014/02/27
409170062010/10/30 48485/142014/02/27
410170072010/10/30 48486/142014/02/27
411170102010/10/30 48490/142014/02/27
412170112010/10/30 48493/142014/02/27
413170592010/11/03 47432/142014/02/10
414170622010/11/06 47386/142014/02/10
415170682010/11/06 47431/142014/02/10
416170742010/11/07 47385/142014/02/10
417170802010/11/08 47478/142014/02/12
418171072010/11/10 47384/142014/02/10
419171222010/11/22 47616/142014/02/13
420171312010/11/22 47387/142014/02/10
421171322010/11/22 47388/142014/02/10
422171332010/11/22 47389/142014/02/10
423171392010/11/22 47403/142014/02/10
424171412010/11/22 47404/142014/02/10
425171432010/11/22 47405/142014/02/10
426171592010/11/24 47610/142014/02/13
427171662010/11/24 47477/142014/02/12
428171682010/11/24 47402/142014/02/10
429171852010/11/28 47476/142014/02/12
430171942010/11/29 47495/142014/02/12
431172062010/11/30 47425/142014/02/10
432172142010/12/01 48430/142014/02/26
433172202010/12/01 47390/142014/02/10
434172292010/12/04 47998/142014/02/19
435172302010/12/04 47392/142014/02/10
436172312010/12/04 47401/142014/02/10
437172392010/12/06 47391/142014/02/10
438172432010/12/06 47424/142014/02/10
439172502010/12/07 47494/142014/02/12
440172532010/12/07 47423/142014/02/10
441172592010/12/07 47621/142014/02/13
442172602010/12/07 47422/142014/02/10
443172642010/12/08 47617/142014/02/13
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
444172672010/12/08 48487/142014/02/27
445172692010/12/08 47915/142014/02/17
446172722010/12/08 47916/142014/02/17
447172842010/12/08 48069/142014/02/20
448172852010/12/11 48068/142014/02/20
449173092010/12/12 47896/142014/02/16
450173352010/12/15 48459/142014/02/27
451173442010/12/15 47421/142014/02/10
452173532010/12/15 48067/142014/02/20
453173642010/12/18 47963/142014/02/19
454173772010/12/18 47940/142014/02/17
455173892010/12/18 47917/142014/02/17
456173932010/12/18 48482/142014/02/27
457174072010/12/20 47939/142014/02/17
458174162010/12/21 47938/142014/02/17
459174172010/12/21 48429/142014/02/26
460174192010/12/21 48469/142014/02/27
461174212010/12/21 47493/142014/02/12
462174282010/12/21 47419/142014/02/10
463174322010/12/21 47919/142014/02/17
464174342010/12/21 47400/142014/02/10
465174352010/12/21 47399/142014/02/10
466174632010/12/22 47918/142014/02/17
467174642010/12/22 48488/142014/02/27
468174652010/12/22 47420/142014/02/10
469174662010/12/22 48468/142014/02/27
470174822010/12/26 47475/142014/02/12
471175012010/12/28 47742/142014/02/15
472198472008/08/09 49022/142014/03/24
473205852012/02/22 49004/142014/03/24
474207822012/03/18 42125/132013/07/02
475213992012/05/30 49016/142014/03/24
476222742012/09/16 49005/142014/03/24
477224702012/10/06 49017/142014/03/24
478225822012/10/17 49366/142014/04/24
479226892012/11/03 48889/142014/03/18
480229212012/11/28 49006/142014/03/24
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
444172672010/12/08 48487/142014/02/27
445172692010/12/08 47915/142014/02/17
446172722010/12/08 47916/142014/02/17
447172842010/12/08 48069/142014/02/20
448172852010/12/11 48068/142014/02/20
449173092010/12/12 47896/142014/02/16
450173352010/12/15 48459/142014/02/27
451173442010/12/15 47421/142014/02/10
452173532010/12/15 48067/142014/02/20
453173642010/12/18 47963/142014/02/19
454173772010/12/18 47940/142014/02/17
455173892010/12/18 47917/142014/02/17
456173932010/12/18 48482/142014/02/27
457174072010/12/20 47939/142014/02/17
458174162010/12/21 47938/142014/02/17
459174172010/12/21 48429/142014/02/26
460174192010/12/21 48469/142014/02/27
461174212010/12/21 47493/142014/02/12
462174282010/12/21 47419/142014/02/10
463174322010/12/21 47919/142014/02/17
464174342010/12/21 47400/142014/02/10
465174352010/12/21 47399/142014/02/10
466174632010/12/22 47918/142014/02/17
467174642010/12/22 48488/142014/02/27
468174652010/12/22 47420/142014/02/10
469174662010/12/22 48468/142014/02/27
470174822010/12/26 47475/142014/02/12
471175012010/12/28 47742/142014/02/15
472198472008/08/09 49022/142014/03/24
473205852012/02/22 49004/142014/03/24
474207822012/03/18 42125/132013/07/02
475213992012/05/30 49016/142014/03/24
476222742012/09/16 49005/142014/03/24
477224702012/10/06 49017/142014/03/24
478225822012/10/17 49366/142014/04/24
479226892012/11/03 48889/142014/03/18
480229212012/11/28 49006/142014/03/24

تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
481229492012/12/02 49002/142014/03/24
482229532012/12/03 48793/142014/03/17
483231972012/12/26 48792/142014/03/17
484233092013/01/09 49003/142014/03/24
485239352013/03/27 49365/142014/04/24
486245902013/06/05 49387/142014/04/27
487256502013/10/21 49400/142014/04/28



 

الطلبات المرفوضة
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تاريخ القراررقم القرارتاريخ اإليداعرقم الطلب م
127632003/07/08 48058/142014/02/20
236032004/07/03 46914/142014/01/23
336052004/07/03 46915/142014/01/23
438532004/09/29 46918/142014/01/23
538682004/10/03 46912/142014/01/23
639382004/10/26 46916/142014/01/23
739422004/10/27 46917/142014/01/23
859332006/03/08 50214/142014/05/24
969742006/09/26 49986/142014/05/18

1078942007/03/07 47874/142014/02/15
1179852007/03/26 46956/142014/01/24
1284372007/06/02 49971/142014/05/18
1384902007/06/12 49976/142014/05/18
1485552007/06/20 49985/142014/05/18
1594342007/11/07 49984/142014/05/18
1699232008/01/12 49970/142014/05/18
1799782008/01/19 47466/142014/02/12
18100122008/01/26 46919/142014/01/23
19109702008/06/04 49994/142014/05/18
20111522008/06/25 46913/142014/01/23
21112352008/07/05 49993/142014/05/18
22113622008/07/22 47378/142014/02/10
23113712008/07/23 49992/142014/05/18
24114182008/07/30 47376/142014/02/10
25114472008/08/04 47377/142014/02/10
26123722008/12/14 46920/142014/01/23
27124692008/12/20 46951/142014/01/24
28136802009/06/13 50039/142014/05/21
29140722009/08/05 49991/142014/05/18
30148902009/12/09 49990/142014/05/18
31148932009/12/09 49989/142014/05/18
32150172009/12/23 49988/142014/05/18
33153722010/03/02 49987/142014/05/18
34173792010/12/18 50040/142014/05/21

قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة
خالل الفترة من 2014/01/01 حتى 2014/06/30
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تغيير الملكية
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ت االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة
ت براءا

طلبا
 2014/01/01 حتى 2014/06/30

ك بعد التغيير
م املال

س
إ

ك قبل التغيير
م املال

س
إ

كية
خ تغير املل

تاري
ب

طل
م ال

رق
م

ش
ي أت

ي إم ب
ج

ي 
شوال بروبرت

ك
باير إنتلي

ت
شاف

سل
ج

كتن
باير فارما أ

2014/01/30
ب /4076/2004

ت خ / 
م 

1

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

ب /6227/2006
ت خ / 

م 
2

ي
س

ش ايه التاير ال ال 
ي ات

ب
ي

كومبان
ك 

كتري
جنرال ال

2014/04/01
ب /6843/2006

ت خ / 
م 

3

س
جر نورج ايه ا

شلمبير
س

كون ايه ا
ام- آي اب

2014/04/01
ب /7112/2006

ت خ / 
م 

4

ي
ج

ب أيه 
س يورو

انيو
ب ليمتد

س يورو
انيو

2014/04/10
ب /7459/2006

ت خ / 
م 

5

ك
ي ان

ج
س انر

سيمن
ك

ستري ان
س اند

سيمن
2014/01/30

ب /7897/2007
ت خ / 

م 
6

ي
ج

ب أيه 
س يورو

انيو
ب ليمتد

س يورو
انيو

2014/04/10
ب /8132/2007

ت خ / 
م 

7

ي
س

ج ال ال 
سن

سن
جر الي

باد
ك

س ان
كال باتنت

كيمي
سون موبيل 

ك
ا

2014/03/26
ب /8272/2007

ت خ / 
م 

8

ي
س

ج ال ال 
سن

سن
جر الي

باد

ي
ك اوي ايه ب

اليماتي
جيز اوي

كنولو
ي اي ت

س
ي 

ب
2014/04/01

ب /8683/2007
ت خ / 

م 
9

ي
ك اوي ايه ب

اليماتي
جيز اوي

كنولو
ي اي ت

س
ي 

ب
2014/04/01

ب /9045/2007
ت خ / 

م 
10

ك
ي ان

ج
س انر

سيمن
ك

ستري ان
س اند

سيمن
2014/01/30

ب /9191/2007
ت خ / 

م 
11

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

ب /9858/2007
ت خ / 

م 
12

ك
ي ان

ج
س انر

سيمن
ك

ستري ان
س اند

سيمن
2014/01/30

ب /10000/2008
ت خ / 

م 
13

ك
ي ان

ج
س انر

سيمن
ك

ستري ان
س اند

سيمن
2014/01/30

ب /10533/2008
ت خ / 

م 
14

ي
س

جيز ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك.
جيز ان

كنولو
جلوبال ت

داو 
2014/05/19

ب /11459/2008
ت خ / 

م 
15

ك
ي ان

ج
س انر

سيمن
ك

ستري ان
س اند

سيمن
2014/01/30

ب /11713/2008
ت خ / 

م 
16

ي
كومبان

س 66 
فيليب

ي
كومبان

س 
كوفيليب

كونو
2014/06/03

ب /11730/2008
ت خ / 

م 
17

ش
ي أت

ي إم ب
ج

ي 
شوال بروبرت

ك
باير إنتلي

ت
شاف

سل
ج

كتن
باير فارما أ

2014/04/14
ب /12190/2008

ت خ / 
م 

18
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ك بعد التغيير

م املال
س

إ
ك قبل التغيير

م املال
س

إ
كية

خ تغير املل
تاري

ب
طل

م ال
رق

م

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

ب /13152/2009
ت خ / 

م 
19

ي
ك اوي ايه ب

اليماتي
افاتون اوي

2014/04/01
ب /13607/2009

ت خ / 
م 

20

ك
ي ان

ج
س انر

سيمن
ك

ستري ان
س اند

سيمن
2014/01/30

ب /14360/2009
ت خ / 

م 
21

ك
ي ان

ج
س انر

سيمن
ك

ستري ان
س اند

سيمن
2014/01/30

ب /14361/2009
ت خ / 

م 
22

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

ب /14403/2009
ت خ / 

م 
23

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

ب /14404/2009
ت خ / 

م 
24

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

ب /14405/2009
ت خ / 

م 
25

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

ب /14406/2009
ت خ / 

م 
26

س
جر نورج ايه ا

شلمبير
س

كون ايه ا
ام- آي اب

2014/04/01
G

C 2010-16108
27

س
جر نورج ايه ا

شلمبير
س

كون ايه ا
ام- آي اب

2014/04/01
G

C 2010-16109
28

س
جر نورج ايه ا

شلمبير
س

كون ايه ا
ام- آي اب

2014/04/01
G

C 2010-16110
29

جيز اوي
كنولو

ي ت
س

ال
س او واي

مارمييل
2014/02/26

G
C 2010-16155

30

جيز اوي
كنولو

ي ت
س

ال
س او واي

مارمييل
2014/02/26

G
C 2010-16367

31

كالز ليمتد
كيمي

س اند 
ست

كاتالي
ي 

س
ي 

ج
جيه 

ي ليمتد
كمبن

سان 
كو

سو 
ايدمت

2014/01/22
G

C 2010-16442
32

كتاي بوالق
ميدا أ

ش
ي ات

ي ام ب
ج

كير 
الفا-بيو

2014/02/23
G

C 2010-16997
33

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

G
C 2010-17022

34

ك
ف فالفز. أن

زاهرو
ب

كور
ف 

زاهرو
02/10/4102

G
C 2010-17123

35

حمد
ف م

 زاهرو
حمد

ف م
 زاهرو

2014/05/19
G

C 2010-17151
36

ك
جنز ان

كا هولد
ث امير

ي نور
 دبليو دبليو ت

ك
شونال ان

ي انترنا
 دبليو دبليو ت

ك
جنز ان

كا هولد
ث امير

ي نور
 دبليو دبليو ت

ك
شونال ان

ي انترنا
 دبليو دبليو ت

2014/05/19
G

C 2010-17153
37

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/10

G
C 2011-17571

38

س
جر نورج ايه ا

شلمبير
س

كون ايه ا
ام- آي اب

2014/04/01
G

C 2011-18150
39

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يور

إنيو
2014/04/27

G
C 2011-18374

40
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ك بعد التغيير
م املال

س
إ

ك قبل التغيير
م املال

س
إ

كية
خ تغير املل

تاري
ب

طل
م ال

رق
م

ك
كترم براندز إن

سبي
ى

س
نيوفرى ال ال 

2014/03/30
G

C 2011-18634
41

شن
كوربوري

ت 
سي

ك
كوي

ك
كترم براندز إن

سبي
2014/03/30

G
C 2011-18634

42

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

كيه ليمتد
سز يو 

سيرفي
شيال 

كومير
س 

انيو
2014/04/10

G
C 2011-19727

43

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

كيه ليمتد
سز يو 

سيرفي
شيال 

كومير
س 

انيو
2014/04/10

G
C 2011-19729

44

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

كيه ليمتد
سز يو 

سيرفي
شيال 

كومير
س 

انيو
2014/04/10

G
C 2011-19852

45

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

كيه ليمتد
سز يو 

سيرفي
شيال 

كومير
س 

انيو

2014/04/10
G

C 2012-20297
46

ك دي
كتروني

ك-إلي
ي-فيزي

كيم
سوبريور دي 

كول 
 إ

ليون
ك

كتروني
ك-إلي

ي-فيزي
كيم

سوبريور دي 
كول 

 إ
دي ليون

كالود بيرنارد ليون 1
ي 

سيت
يونيفير

كالود بيرنارد ليون 1
ي 

سيت
يونيفير

ي
س

ك 
ساينتيفي

ش 
سير

شيونال دي ال ري
سنتر نا

 
س

 ان آر ا
ك

ساينتيفي
ش 

سير
شيونال دي ال ري

سنتر نا
 

س
ي ان آر ا

س
 

ك
ي ان

ج
س انر

سيمن
ك

ستري ان
س اند

سيمن
2014/02/27

G
C 2012-20551

47
ك

سن إن
ك

 ني
ك

سن إن
ك

 ني

ك
جنز ان

كا هولد
ث امير

ي نور
 دبليو دبليو ت

ك
شونال ان

ي انترنا
 دبليو دبليو ت

2014/05/19
G

C 2012-21029
48

ي
س

ش ايه التاير ال ال 
ي ات

ب
ي

كومبان
ك 

كتري
جنرال ال

2014/04/01
G

C 2012-22414
49

كيه ليمتد
ت يو 

جمن
ستال بي

كري
كيرود

ي 
جول

2014/01/30
G

C 2012-22788
50

ف
ستا

ج
ي روي وا

انثون

ي
س

ش ايه التاير ال ال 
ي ات

ب
ي

كومبان
ك 

كتري
جنرال ال

2014/04/01
G

C 2012-23377
51

ي آي ليمتد
ي ف

س ب
ت فاينان

كالريان
ت

شونال ليم
ت انترنا

كالريان
2014/02/11

G
C 2013-23412

52

كيه ليمتد
شيونال يو

ت انترنا
ساي

لو
كو.ليمتد

ي رايون 
ش

سوبي
ميت

2014/05/06
G

C 2013-23543
53

س إل يو
ت ا

س ديزاين أند ديفلومبين
ك

فيرما
س ال يو

ج ا
س براندين

ك
فيرما

2014/03/18
G

C 2013-24273
54

ش
ي ات

ي ام ب
ج

شن 
كفولو

ا
ي

ك
س-وي ريب

جين
2014/06/03

G
C 2013-24328

55
ي

غونتر وزن

ي
س

ش ايه التاير ال ال 
ي ات

ب
ي

كومبان
ك 

كتري
جنرال ال

2014/04/01
G

C 2013-24495
56
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ك بعد التغيير
م املال

س
إ

ك قبل التغيير
م املال

س
إ

كية
خ تغير املل

تاري
ب

طل
م ال

رق
م

ي
س

جيز ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك
س ان

كال باتنت
كيمي

سون موبيل 
ك

ا
2014/05/12

G
C 2013-25639

57

ي
س

جيز ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك
س ان

كال باتنت
كيمي

سون موبيل 
ك

ا
2014/05/12

G
C 2013-25648

58

ي
س

ش ايه التاير ال ال 
ي ات

ب
ي

كومبان
ك 

كتري
جنرال ال

2014/04/01
G

C 2013-25740
59

ي
س

ش ايه التاير ال ال 
ي ات

ب
ي

كومبان
ك 

كتري
جنرال ال

2014/04/01
G

C 2013-25860
60

ي
س

جيز ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك
س ان

كال باتنت
كيمي

سون موبيل 
ك

ا
2014/03/17

G
C 2013-26024

61
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ك بعد التغيير
م املال

س
إ

ك قبل التغيير
م املال

س
إ

كية
خ تغير املل

تاري
ب

طل
م ال

رق
م

ي
س

جيز ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك
س ان

كال باتنت
كيمي

سون موبيل 
ك

ا
2014/05/12

G
C 2013-25639

57

ي
س

جيز ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك
س ان

كال باتنت
كيمي

سون موبيل 
ك

ا
2014/05/12

G
C 2013-25648

58

ي
س

ش ايه التاير ال ال 
ي ات

ب
ي

كومبان
ك 

كتري
جنرال ال

2014/04/01
G

C 2013-25740
59

ي
س

ش ايه التاير ال ال 
ي ات

ب
ي

كومبان
ك 

كتري
جنرال ال

2014/04/01
G

C 2013-25860
60

ي
س

جيز ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك
س ان

كال باتنت
كيمي

سون موبيل 
ك

ا
2014/03/17

G
C 2013-26024

61

ت االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة
براءا

 2014/01/01 حتى 2014/06/30

ك بعد التغيير
م املال

س
إ

ك قبل التغيير
م املال

س
إ

كية
خ تغير املل

تاري
م البراءة

رق
م

ش
ي ات

ي ام ب
ج

شونال 
ك انترنا

إيفوت
ي

ج
ش ايه 

ف هوفمان ال رو
ا

2014/01/23
G

C 0000256
1

ش
ي ات

ي ام ب
ج

شونال 
ك انترنا

إيفوت
ي

ج
ش ايه 

ف هوفمان ال رو
ا

2014/01/23
G

C 0000318
2

ي
ج

ب أيه 
س يورو

انيو
ب ليمتد

س يورو
انيو

2014/04/10
G

C 0001463
3

ش
ي ات

ي ام ب
ج

شونال 
ك انترنا

إيفوت
ي

ج
ش ايه 

ف هوفمان ال رو
ا

2014/01/23
G

C 0001678
4

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يورو

انيو
2014/04/10

G
C 0001975

5

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يورو

انيو
2014/04/10

G
C 0002292

6

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يورو

انيو
2014/04/10

G
C 0002346

7

كيه ليمتد
سيلز يو 

س 
انيو

ب ليمتد
س يورو

انيو
2014/04/10

G
C 0002347

8

ي
س

جيز ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك.
جيز ان

كنولو
جلوبال ت

داو 
2014/05/19

G
C 0002462

9

ي
ج

ب أيه 
س يورو

انيو
ب ليمتد

س يورو
انيو

2014/04/10
G

C 0002582
10

ي
س

جيز, ال ال 
كنولو

شن ت
يونيفي

ك
جيز ان

كنولو
جلوبال ت

داو 
2014/05/19

G
C 0002793

11

ي
ج

ب أيه 
س يورو

انيو
ب ليمتد

س يورو
انيو

2014/04/10
G

C 0002801
12

ي
ك اوي ايه ب

اليماتي
افاتون اوي

2014/04/01
G

C 0003165
13
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م
ب

رقم الطل
تاريخ اإليداع

ب
تاريخ السح

1
11878

2008/10/11
2014/01/30

2
12954

2009/02/28
2014/01/05

3
14342

2009/09/26
2014/01/05

4
19054

2011/08/14
2014/02/04

5
26517

2014/02/25
2014/04/06

6
26774

2014/03/16
2014/05/16

7
27341

2014/06/16
2014/06/17

ت االختراع تم سحبها خالل الفترة
ت براءا

 قائمة طلبا
من  2014/01/01 حتى 2014/06/30



 

القـرارات المسحـوبة
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تاريخ اإليداعرقم الطلب م
القرارات المسحوبة

نوع القرارتاريخ القرار رقم القرار 

رفض129392003/09/0313/383252013/01/11

  قائمة بالقرارات االدارية التي تم سحبها خالل الفترة
من  2014/01/01 حتى 2014/06/30
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التصويبات

ت االختراع
ت لما ورد في األعداد السابقة من نشرة براءا

تصويبا
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ت االختراع
ت لما ورد في األعداد السابقة من نشرة براءا

تصويبا

م
العدد

حة 
صف

ال
م البراءة

رق
ب

صوي
قبل الت

ب
صوي

بعد الت

1
15

58
G

C 0001332
ج 

شابي
ش مات

سيرت
شيونال ري

شل انترنا
ك البراءة :  

]73[ مال
ج, هولندا

ش آر, ذي هي
كاريل فان بيلندتالن 30,2596  ات

ي, 
ي. ف

ب
صندوق بريد 

ت ليمتد, 
ش اند ديفيلومبن

سيرت
ك البراءة :  براد ري

]73[ مال
هولندية

جزر االنتيل ال
كاو , 

كورا
ستاد 

كيد 26 , ويليم
218 , دي ريتر

2
15

159
G

C 0001433
م الدولة

س
خ األولوية      ]33[ ا

م األولوية     ]32[ تاري
]31[ رق

م الدولة
س

خ األولوية      ]33[ ا
م األولوية     ]32[ تاري

]31[ رق

 01304714.7      2001/05/29                      هولندا
ي

ب االوروب
كت

 01304714.7      2001/05/29           امل

16
107

G
C 0001565

ب :2007/05/28 
طل

خ تقدمي ال
]22[ تاري

ب : 2007/05/26
طل

خ تقدمي ال
]22[ تاري

3
16

126
G

C 0001584
م الدولة

س
خ األولوية      ]33[ ا

م األولوية     ]32[ تاري
]31[ رق

م الدولة
س

خ األولوية      ]33[ ا
م األولوية     ]32[ تاري

]31[ رق

كا
 60/392,679       28/06/28                         أمري

كا
 60/392,679       2002/06/28                   أمري

5
17

76
G

C 0001673
م الدولة

س
خ األولوية      ]33[ ا

م األولوية     ]32[ تاري
]31[ رق

م الدولة
س

خ األولوية      ]33[ ا
م األولوية     ]32[ تاري

]31[ رق

 1009200610.928   2006/03/03                أملانيا
 102006009928.1      2006/03/03          أملانيا

6
17

161
G

C 0001758
م الدولة

س
خ األولوية      ]33[ ا

م األولوية     ]32[ تاري
]31[ رق

م الدولة
س

خ األولوية      ]33[ ا
م األولوية     ]32[ تاري

]31[ رق

 01304714.7      2001/05/29                      هولندا
ي

ب االوروب
كت

 01304714.7      2001/05/29           امل

7
17

166
G

C 0001763

م الدولة
س

خ األولوية      ]33[ ا
م األولوية     ]32[ تاري

]31[ رق
م الدولة

س
خ األولوية      ]33[ ا

م األولوية     ]32[ تاري
]31[ رق

طانيا
 0221093,8     2002/09/01                       بري

طانيا
 0221093,8      2002/09/12                      بري

طانيا
 0316159,3      2003/07/04                     بري

طانيا
 0316159,3      2003/07/10                     بري

8
17

207
G

C 0001804
ب : 2000/01/04

طل
خ تقدمي ال

]22[ تاري
ب : 2000/04/01

طل
خ تقدمي ال

]22[ تاري

9
19

40
G

C 0002049
كال : 1

ش
عدد األ

كال : 9
ش

عدد األ

10
19

70
G

C 0002079
حلماية : 45     

صر ا
عدد عنا

حلماية : 40     
صر ا

عدد عنا

11
19

91
G

C 0002100
كال : 2

ش
عدد األ

كال : 1
ش

عدد األ

12
19

110
G

C 0002119
كال : 1

ش
عدد األ

كال : 0
ش

عدد األ

13
19

117
G

C 0002126
كال : 4

ش
عدد األ

كال : 5
ش

عدد األ

14
19

120
G

C 0002129
س 

ستري
سار

ي ، با
ج

ت ايه 
ك البراءة : اوميا ديفيلومبن

]73[ مال
سرا

سوي
جن, 

 4665, 42أوفترين
س 42 

ستري
سار

ي ، با
ج

شيونال ايه 
ك البراءة : اوميا انترنا

]73[ مال
سرا

سوي
جن, 

4665, أوفترين
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م
العدد

حة 
صف

ال
م البراءة

رق
ب

صوي
قبل الت

ب
صوي

بعد الت

15
19

138
G

C 0002147
كال : 1

ش
عدد األ

كال : 0
ش

عدد األ

16
19

139
G

C 0002148
كال : 1

ش
عدد األ

كال : 0
ش

عدد األ

17
19

227
G

C 0002236
كال : 1

ش
عدد األ

كال : 3
ش

عدد األ

18
20

93
G

C 0002315
م الدولة

س
خ األولوية      ]33[ ا

م األولوية     ]32[ تاري
]31[ رق

م الدولة
س

خ األولوية      ]33[ ا
م األولوية     ]32[ تاري

]31[ رق

ي
ب الدول

كت
  2008/053648      2007/12/14            امل

ي
ب الدول

كت
2008/053648       2008/09/10             امل

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                            
 GC 0001332: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19199/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3232/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

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

PCT/EP2003/08644  2003/08/01              الدوليالمكتب 
 إجبيرت جان فان ريت:   المخترع] 72[
صندوق ، براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد:   مالك البراءة] 73[

جزر االنتيل ، ويليمستاد كوراكاو ،  62دي ريتركيد ،  812بريد 
 الهولندية

 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

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

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

 
 
 

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

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

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

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

 .علي األقل من الممر الطولي للمائع التخطي والتي تتخطي جزء
 

 3: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  
 
 

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

[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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م
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G
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ش

عدد األ
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20
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G
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م الدولة

س
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خ األولوية      ]33[ ا
م األولوية     ]32[ تاري

]31[ رق

ي
ب الدول

كت
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ي
ب الدول

كت
2008/053648       2008/09/10             امل

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                            
 GC 0001332: رقم البراءة ] 11[
 
 2011/03/31       2011/15 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 19199/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 24/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2004/3232/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/02/2004: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

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

PCT/EP2003/08644  2003/08/01              الدوليالمكتب 
 إجبيرت جان فان ريت:   المخترع] 72[
صندوق ، براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد:   مالك البراءة] 73[

جزر االنتيل ، ويليمستاد كوراكاو ،  62دي ريتركيد ،  812بريد 
 الهولندية

 العماربراهيم إسليمان : الوكيل ] 74[

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

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

 
 
 

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

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

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

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

 .علي األقل من الممر الطولي للمائع التخطي والتي تتخطي جزء
 

 3: عدد األشكال      8 :الحماية  عدد عناصر
 

 
  
 
 

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

[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 0001433 :رقم البراءة ] 11[
 
 15/2011       31/03/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 18593/10: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 09/11/2010: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6605/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 18/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيواألور المكتب        07/2005/     20      05254509.2     
 هانس مايكل هيوسمان - 2،ارند هوك -1:  المخترعون] 72[
، في.بي شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج  : مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C10G 2/00; B01J8/00, /02 , /22, /24 

  :المراجع ] 56[
- US 2610976 A (MARTIN HOMER Z et al.) 16 
September 1952 
- WO 2004/004884 A (SHELL 
INTERNATIONALE RESEARCH 
MATSCHAPPJI B.V; LEFFER, HANS, GEORG) 
15 January 2004 
- EP 0414555 A (EXXON RESEARCH AND 
ENGINEERING COMPANY) 27 February 1991 
- EP 0823470 A (AGIP S.P.A) 11 February 1998 
 

 عبد هللا الخطيب: الفاحص 
 تروبش ومجموعة مفاعل-فيشرعملية ] [54

يتعلق االختراع الحالي بطريقة لتكييف تخفيض في سعة إنتاج مفاعل واحد أو أكثر في مجموعة متعددة المفاعالت مهيئة  :الملخص ] 57[
ام تيار دخول إلنتاج منتجات هيدروكربونية من غاز تخليق، بحيث يتم توفير غاز التخليق من مرفق تصنيع غاز تخليق ويتم تقديمه إلى نظ

حيث تشتمل الطريقة على  يوفر غاز تخليق لكل مفاعل، وله نظام تيار خروج يأخذ المنتجات الهيدركربونية على األقل من المفاعالت،
إعادة توزيع غاز التخليق من مفاعل واحد أو أكثر من المفاعالت المذكورة إلى مفاعل واحد أو أكثر من مفاعالت : الخطوات التالية

وزيادة درجة الحرارة في مفاعل واحد أو أكثر من المفاعالت المذكورة ليتولى جزئياً على األقل الخفض في سعة إنتاج المفاعل  ى،األخر
 .  الواحد أو األكثر

 
      11: الحماية  عدد عناصر

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح :  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[                               
 0001565GC : رقم البراءة ] 11[
 
     16/2011      30/09/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 22890/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/03/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8398/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوألورا مكتبال  26/05/2006 06252749.4     
 - 3اميي،. توماس اف -2 اندري فريدريك، -1:  المخترعون] 72[

 دومينيك جان 
مانفاكتشرينج بيلجوم ان في ، انيوس :   مالك البراءة] 73[

 بلجيكا،انتوربين   2040-بي ،  ,482سكيديالن 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[
 

                                                      :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C08F 10/00;C08F 2/00;C08F 6/04              

    
 :المراجع ] 56[

 - WO 2005/082962 A (TOTAL 
PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY; 
SIRAUX, DANIEL; LAURENT, ETIENNE) 09 
September 2005 
- WO 2005/032714 A (FINA TECHNOLOGY, 
INC; KNOEPPEL, DAVID, W; COFFY, TIM, J; 
ENRIQUEZ, HEN) 14 April 2005 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 اوليفينمسحوق بولي ] 54[
أقل  D95يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن مسحوق بولي أوليفين غير مركب، ذي توزيع حجم جسيم بحيث تكون قيمة  :الملخص ] 57[

بحيث يكون لنسبة  D10، وD50، وD90، وD95حيث يتم تعريف  ،  2.1أقل من  D90- D10 /(D50(ميكرو متر وتكون  355من 
 D10 ، وD50، وD90، وD95بالحجم من جسيمات البوليمر قطر أقل من % 10بالحجم، أو % 50بالحجم، أو % 90بالحجم، أو % 95

 .كما تم الكشف عن عملية لتحضير المسحوق. على التوالي
 

  2: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
 

 
 

 
 
 
 
 

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

[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[                               
 0001565GC : رقم البراءة ] 11[
 
     16/2011      30/09/2011 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 22890/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/03/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/8398/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/05/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيوألورا مكتبال  26/05/2006 06252749.4     
 - 3اميي،. توماس اف -2 اندري فريدريك، -1:  المخترعون] 72[

 دومينيك جان 
مانفاكتشرينج بيلجوم ان في ، انيوس :   مالك البراءة] 73[

 بلجيكا،انتوربين   2040-بي ،  ,482سكيديالن 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[
 

                                                      :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:C08F 10/00;C08F 2/00;C08F 6/04              

    
 :المراجع ] 56[

 - WO 2005/082962 A (TOTAL 
PETROCHEMICALS RESEARCH FELUY; 
SIRAUX, DANIEL; LAURENT, ETIENNE) 09 
September 2005 
- WO 2005/032714 A (FINA TECHNOLOGY, 
INC; KNOEPPEL, DAVID, W; COFFY, TIM, J; 
ENRIQUEZ, HEN) 14 April 2005 

 بندر الثبيتي: الفاحص 
 اوليفينمسحوق بولي ] 54[
أقل  D95يتعلق االختراع الحالي بالكشف عن مسحوق بولي أوليفين غير مركب، ذي توزيع حجم جسيم بحيث تكون قيمة  :الملخص ] 57[

بحيث يكون لنسبة  D10، وD50، وD90، وD95حيث يتم تعريف  ،  2.1أقل من  D90- D10 /(D50(ميكرو متر وتكون  355من 
 D10 ، وD50، وD90، وD95بالحجم من جسيمات البوليمر قطر أقل من % 10بالحجم، أو % 50بالحجم، أو % 90بالحجم، أو % 95

 .كما تم الكشف عن عملية لتحضير المسحوق. على التوالي
 

  2: عدد األشكال      18 :الحماية  عدد عناصر
 

 
 

 
 
 
 
 

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

[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 0001584: رقم البراءة ] 11[
 
        16/2011      30/09/2011:تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 22925/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/03/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2741/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 25/06/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا          06/2002/      28 60/392,679      
جون روبرت  -2 وايني إرول إفانس، -1:  المخترعون] 72[

 -5 اريند جان تي را، -4 دومينيكوس ماريا ريكيرز، - 3لوكيميير،
 ثيجز ويرمينك 

 . في. شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي:  مالك البراءة] 73[
 هولندا، ذي هيج، أتش أر2596,30  كاريل فان بيلندتالن

 
 
 
 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- WO 96/04989 A (SCIENT DESIGN CO) 22 
February 1996  
- EP 0933130 A (ERDOELCHEMIE GMBH) 04 
August 1999 
- EP 0266015 A (SHILL INT RESEARCH) 04 
May 1988 
- GB 1489335 A (SHELL INT RESEARCH) 19 
October 1977 
- WO 2004/002972 A (WEMINK THIJS; 
REKERS DOMINICUS MARIA (NL); TE RAA 
AREND JAN (NL) ) 08 January 2004 

 يحي ناصر البوصافي: الفاحص 
 طريقة لبدء تشغيل عملية للتحويل إلى إيبوكسيد وكذا عملية لتحويل اوليفين إلى إيبوكسيد] 54[
 : طريقة لبدء تشغيل عملية لتحويل أوليفين إلى إيبوكسيد، وتتضمن هذه الطريقة على :الملخص ] 57[
تالمس طبقة مهد حفازة تتضمن على حفاز يعتمد على الفضة عالي االنتقائية، أو مادة تشكيل أولية من الحفاز المتضمن على الفضة في  -

ساعة على  150لفترة قدرها  م260صورة كاتيونية، مع شحنة تتضمن على االكسجين عند درجة حرارة لطبقة المهد الحفازة تزيد عن 
 و ، األكثر

 و ، م260 بعد ذلك خفض درجة حرارة طبقة المهد الحفازة إلى قيمة قدرها -
 : عملية لتحويل أوليفين إلى إيبوكسيد، وتتضمن تلك العملية على

تالمس طبقة حفازة تتضمن على حفاز يعتمد على الفضة عالي االنتقائية خاص بالتحويل إلى إيبوكسيد او مادة تشكيل أولية من الحفاز  -
م لفترة قدرها 260 لى الفضة في صورة كاتيونية، مع شحنة تتضمن على االكسجين عند درجة لطبقة المهد الحفازة تزيد عنتتضمن ع

 و ، ساعة على االكثر 150
 على األكثر وتالمس الحفاز مع الشحنة المتضمنة على االوليفين م260بعد ذلك خفض درجة حرارة طبقة المهد الحفازة إلى قيمة قدرها  -

 .واألكسجين
 

 1: عدد األشكال        9 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المق:  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[                            
 0001673GC: رقم البراءة ] 11[
 
 2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24706/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/06/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7850/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا               2006/03/03      102006009928.1  
ديتير -3   ،دانيال بولسن -2 ،ديرك هيمباك -1:  المخترعون] 72[

هولجر -6 ،لوب -رودولف شوهي  -5 ،كرستين هنينجر -4 ،النج
توبياس  -9 ،نيلز سفنزتروب -8 ،داجمار كارثايوس -7 ،زيمرمان
بيرند  - 12،اندرياس جولر - 11،يواخيم شوماخير -10 ،ونبيرج

 ريدل 
 –كيه جي . آي كوريس جي ام بي اتش اند كو:  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانياووبيرتال، 42117، 475. إس تي آر  -إيبرت –فريدريك 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 213/73, 413/04; A61K 31/4439, 
31/44, 31/00 

 :المراجع ] 56[ 
- WO 02/085869 A (BAYER AG [DE]; 
WUNBERG TOBIAS [DE]; BENDER 
WOLFGANG [DE]; [DE]; ECKENBERG PE) 31 
October 2002 

 
  

 
 

 يم الرفيّقماجد إبراه: الفاحص 
 مركبات اريل سلفوناميد بها استبدال] 54[
يتعلق االختراع بمركبات أريل سلفوناميد بها استبدال وبعمليات لتحضيرها باإلضافة إلى استخدامها في إنتاج أدوية للعالج  :الملخص ] 57[
 .وبصفة خاصة ضد ڤيروسات تضخم الخاليا يروساتالوقاية من األمراض، وبالتحديد لالستخدام كعوامل مضادة للڤ/ و
 

          9 :الحماية  عدد عناصر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

[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[                            
 0001673GC: رقم البراءة ] 11[
 
 2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 24706/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/06/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2007/7850/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/02/2007: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[
 ألمانيا               2006/03/03      102006009928.1  
ديتير -3   ،دانيال بولسن -2 ،ديرك هيمباك -1:  المخترعون] 72[

هولجر -6 ،لوب -رودولف شوهي  -5 ،كرستين هنينجر -4 ،النج
توبياس  -9 ،نيلز سفنزتروب -8 ،داجمار كارثايوس -7 ،زيمرمان
بيرند  - 12،اندرياس جولر - 11،يواخيم شوماخير -10 ،ونبيرج

 ريدل 
 –كيه جي . آي كوريس جي ام بي اتش اند كو:  مالك البراءة] 73[

 ، ألمانياووبيرتال، 42117، 475. إس تي آر  -إيبرت –فريدريك 
 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 213/73, 413/04; A61K 31/4439, 
31/44, 31/00 

 :المراجع ] 56[ 
- WO 02/085869 A (BAYER AG [DE]; 
WUNBERG TOBIAS [DE]; BENDER 
WOLFGANG [DE]; [DE]; ECKENBERG PE) 31 
October 2002 

 
  

 
 

 يم الرفيّقماجد إبراه: الفاحص 
 مركبات اريل سلفوناميد بها استبدال] 54[
يتعلق االختراع بمركبات أريل سلفوناميد بها استبدال وبعمليات لتحضيرها باإلضافة إلى استخدامها في إنتاج أدوية للعالج  :الملخص ] 57[
 .وبصفة خاصة ضد ڤيروسات تضخم الخاليا يروساتالوقاية من األمراض، وبالتحديد لالستخدام كعوامل مضادة للڤ/ و
 

          9 :الحماية  عدد عناصر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

[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[                                 
 0001758GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27256/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 14/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2002/2028/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 27/05/2002: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب االوروبي           2001/05/29       01304714.7       
جونيس اجناتيوس  -2 ،جوتشيم انسورج -1:  المخترعون] 72[

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

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

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

 :المراجع ] 56[
- US 2683158 A (BURNSIDE HARVEY E W et 
al.) 06 July 1954 
  
 

 
 

 ماجد إبراهيم الرفيّق: الفاحص 
 طريقة لبدء طريقة للهيدروكربونات] 54[
طريقة لبدء تشغيل عملية النتاج هيدروكربونات غازية طبيعية، هيدروكربونات سائلة طبيعية واختياريا هيدروكربونات   :الملخص ] 57[

 :صلبة طبيعية من شحنة هيدروكربونية، وتتضمن تلك الطريقة على الخطوات
)i ( ؛ أكسجينعلى ضغط واختياريا فصل غاز يحتوي 
)ii (الذي تم ضغطه في  أكسجينجزئية لشحنة هيدروكربونية عند درجة حرارة وضغط عاليين باستخدام الغاز المحتوي على  أكسدة

 وذلك للحصول على غاز تخليقي وبخار ماء؛ (i)الخطوة 
)iii (التحويل المحفز للغاز التخليقي الناتج من الخطوة )ii ( عند درجة حرارة و ضغط عاليين للحصول على هيدروكربونات سائلة طبيعيه
 و ؛أو هيدروكربونات غازية و بخار ماء /و
)iv (استخدام بخار الماء الذي تم الحصول عليه في الخطوة )ii (او الخطوة /و)iii ( لإلمدادواختياريا حرق الهيدروكربونات النتاج طاقة 

 ، )i( الذي تم ضغطه إلى الخطوة نأكسجيبالغاز المحتوي على 
و تبدأ هذه الطريقة بواسطة استخدام وحدة غليان تعمل بواسطة حرق شحنه هيدروكربونية وذلك لإلمداد ببخار الماء إلنتاج الطاقة للخطوة 

)i ( لضغط و اختياريا فصل الغاز المحتوي على أكسجين الذي تم ضغطه حتى تحدث الخطوة(iv)  لإلمداد بالطاقة للخطوة(i) . 
 

 9 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .ررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المق:  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[                           
 0001763GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26876/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2894/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                2003/04/30          0309812,6       
 بريطانيا                2002/09/12          0221093,8       
 بريطانيا                2003/07/10          0316159,3       
 بريطانيا              2002/11/30            0228018,8       

GB2003/003419       2003/08/06             المكتب الدولي 
 جراهام إيستهام  -2 ،بوتلر. إيان آر  -1:  المخترعون] 72[
كوينز   -لوسايت انترناشونال يو كيه  ليمتد  : مالك البراءة] 73[

، أمبتونساوث ، إس أو  14 3بي بي  15 -17كوينز تيررايس ، قيت 
 ، بريطانياهامبشير 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 31/24, 67/38 

 :المراجع ] 56[
- WO 96/19434 A (EASTHAM GRAHAM 
RONALD; TOOZE ROBERT PAUL (GB); ICI 
PLC (GB); WANG XIA) 27 June 1996 
- EP 0662467 A (DSM NV; DU PONT (US)) 12 
July 1995 

 
  

 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 نظام محفز إلدخال مجموعة كربونيل إثيلينية غير مشبعة ] 54[
إيثيلينية غير مشبعة تحتوى على فلز من المجموعة يتعلق االختراع بمحفز مناسب إلدخال مجموعة كربونيل فى مركبات  :الملخص ] 57[ 
 .ب أو مركب منه أو مركب ميتالوسينى8

 
       44: الحماية  عدد عناصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

[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.

367نشرة براءات االختراع 22

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                           
 0001763GC: رقم البراءة ] 11[
 
  2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 26876/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 11/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2003/2894/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/09/2003: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بريطانيا                2003/04/30          0309812,6       
 بريطانيا                2002/09/12          0221093,8       
 بريطانيا                2003/07/10          0316159,3       
 بريطانيا              2002/11/30            0228018,8       

GB2003/003419       2003/08/06             المكتب الدولي 
 جراهام إيستهام  -2 ،بوتلر. إيان آر  -1:  المخترعون] 72[
كوينز   -لوسايت انترناشونال يو كيه  ليمتد  : مالك البراءة] 73[

، أمبتونساوث ، إس أو  14 3بي بي  15 -17كوينز تيررايس ، قيت 
 ، بريطانياهامبشير 

 العمار  إبراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: B01J 31/24, 67/38 

 :المراجع ] 56[
- WO 96/19434 A (EASTHAM GRAHAM 
RONALD; TOOZE ROBERT PAUL (GB); ICI 
PLC (GB); WANG XIA) 27 June 1996 
- EP 0662467 A (DSM NV; DU PONT (US)) 12 
July 1995 

 
  

 
 
 

 فهد زويد المطيري: الفاحص 
 نظام محفز إلدخال مجموعة كربونيل إثيلينية غير مشبعة ] 54[
إيثيلينية غير مشبعة تحتوى على فلز من المجموعة يتعلق االختراع بمحفز مناسب إلدخال مجموعة كربونيل فى مركبات  :الملخص ] 57[ 
 .ب أو مركب منه أو مركب ميتالوسينى8

 
       44: الحماية  عدد عناصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

[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 0001804: رقم البراءة ] 11[
 
 2012/03/31       2012/17 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 27869/11: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/09/2011: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2000/597/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 01/04/2000: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

   97420090.9 
 9607712 

16/061997/ 
17/061996/ 

 بيوالمكتب األور  
 فرنسا     

 اوليفير بوناردل -2 بيير مارسلين، -1:  المخترعون] 72[
بليس شانسيليراديناور،  7الومينيوم بيشيني ، :   مالك البراءة] 73[

 ، باريس، فرنسا12باريس سيدكس  75218
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C25C 3/20, 3/06 

 :المراجع ] 56[
- FR 2749858 B1 (BONNARDEL OLIVIER) 24 
July 1998 
- EP 0814181 (BONNARDEL, OLIVIER) 29 
December 1998 
 

 
 فهد محمد الباكر: الفاحص 

 عملية للتحكم في محتوى األلومينا في المغطس الخاص بخاليا التحليل الكهربائي المستخدمة في إنتاج األلومنيوم] 54[
عملية للتحكمُّ فى محتوى األلومينا فى المغطس فى خلية تُستخدم إلنتاج األلومنيوم بالتحليل الكهربائى لأللومينا المذابة فى  :الملخص ] 57[

ن هذه العملية من تغيير طور التغذية باأللومينا من معدل سريع إلى معدل بطئ بالمقارنة بالمعدل  ملح قاعدة كريوليت منصهرة ، وتتكوَّ
وفى  Tذات فترة بقاء  iالستهالك األلومينا فى الخليَّة ، وهذا التغيير دالَّة فى القيم المحسوبة عند نهاية كل دورة تحكَّم  النظرى المتوسط

ل ، وفى ُمعَّدل التغيُّر لمي Piوالمقاسة عند نهاية أقطاب الخليَّة ، وفى ُمعَّدل التغيُّر لهذه المقاومة أو ميل المقاومة  Riالمقاومة المتوسطة 
 ,Poوهذه القيم تتم مقارنتها بالترتيب مع قيم مرجعية  PXi= Pi + C xTوكذلك فى الميل الُمستكمل باإلستقراء  Ciالمقاومة أو اإلنحناء 

Co, PXo  وذلك طبقا لخوارزم  %3.5و  1.5حتى يمكن تعديل محتوى األلومينا فى المغطس فى مدى ضيق جداً من التركيز يقع بين
 . تحكمُّ مناسب

 
    3: عدد األشكال      20 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 
 .ررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المق:  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[                                 
 GC 0002049: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40218/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

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

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

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

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

 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

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

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

 ندى البهيجي: لفاحص ا
 تركيبات إكتيناسيدين] 54[
، طرق لتحضيرها، مواد تصنيع ecteinascidin formulationsيزود االختراع الراهن تركيبات إكتيناسيدين    :الملخص ] 57[

articles of manufacture  وطقوم kits  التركيبات، وطرق لمعالجة أمراض تكاثرية مع هذه proliferative diseases  باستخدام
 .نفس التركيبات

 
 9: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

[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.

369نشرة براءات االختراع 22

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

 40218/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

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

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

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

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

 
 
 سعود محمد علي الشواف : الوكيل ] 74[

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

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

 ندى البهيجي: لفاحص ا
 تركيبات إكتيناسيدين] 54[
، طرق لتحضيرها، مواد تصنيع ecteinascidin formulationsيزود االختراع الراهن تركيبات إكتيناسيدين    :الملخص ] 57[

articles of manufacture  وطقوم kits  التركيبات، وطرق لمعالجة أمراض تكاثرية مع هذه proliferative diseases  باستخدام
 .نفس التركيبات

 
 9: عدد األشكال      25 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

[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 0002079: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 33648/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 30/04/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2005/4711/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 28/05/2005: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

     60/575,327 
11/135,314    

28/05/2004 
23/05/2005 

 أمريكا      
 أمريكا     

            ، -جاي . ماكيل جي -2، -سرمد عدنان  -1:  المخترعون] 72[
 .لوفيل. جون آر -4، -كين زيمالك  -3
-83براكسترات ، . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/20, 47/12 

 :المراجع ] 56[
- US 6192983 B1 (NEUROTH DAVID H ET 
AL ) 27 February 2001 
- GB 2275953 A (* HALLIBURTON 
COMPANY) 14 September 1994 
- US 6009216 A (PRUETT et al.) 28 December 
1999 

 
 محمد علي الجعفر: الفاحص 

 نظم وطرق تستخدم الياف ضوئية في انبوبة لولبية] 54[
حاوية ألياف ضوئية موضوعة في أنبوبة لولبية لنقل المعلومات بين أدوات وأجهزة  يتعلق االختراع الحالي بجهاز به   :الملخص ] 57[

تحتوي العمليات التي تجرى في حفرة البئر باستخدام . إستشعار داخل حفرة بئر ومعدات موجودة على السطح وطرق تشغيل تلك المعدات
ن معدات على السطح إلى معدات في قاع البئر عبر مجموعة ألياف جهاز به أنبوبة لولبية تعمل بألياف ضوئية على إرسال إشارات تحكم م

ضوئية، وإرسال معلومات تم تجميعها من جهاز استشعار واحد على األقل موجود في قاع البئر إلى المعدات على السطح عبر حاوية 
يمكن لألدوات أو أجهزة اإلستشعار  .األلياف الضوئية، أو تجميع معلومات بقياس خاصية ضوئية تنقل عبر حاوية األلياف الضوئية

الموجودة في قاع البئر والمتصلة بحاوية األلياف الضوئية أن تحتوي على أجهزة معالجة أو إستجابة لإلشارة الضوئية مباشرة أو األدوات 
 .أو أجهزة االستشعار التي تعمل طبقاً للمبادئ التقليدية

 
 9: عدد األشكال      40 :الحماية  عدد عناصر

 

 
  

 .ررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المق:  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[                                  
 GC 0002100: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35464/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11935/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال  17/10/2007 2541170     
ستيفين روي  -2بينجامين باتريك ، -1:  المخترعون] 72[

 بارتينجتون
، جاميز سكوير 1شارع ، .سي. ال. بي بي بي:  مالك البراءة] 73[

 متحدةالمملكة ال، ، لندن، واي دي 4واي  1دبليو اس 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- EP 1792885 A (BP CHEM INT LTD [GB]) 06 
JUNE 2007 
- WO 2007/003899 A ( BP CHEM INT LTD 
[GB],GRACEY BENJAMIN PATRICK [GB], 
BOLTON LESLIE WILL) 11 January 2007 

 
 الحسن محمدسجا : الفاحص 

 عملية إلنتاج اإليثين] 54[
على إيثانول وماء  يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج اإليثين بنزع الماء كيميائياً في طور بخار من خام تغذية يشتمل   :الملخص ] 57[

وإيثوكسي إيثان في مفاعل عند قيم مرتفعة من درجة الحرارة والضغط في وجود طبقة محفز تشتمل على حمض بولي تنجستيك غير 
، Pwaterحيث تكون  :متجانس محمل يتميز بأن المفاعل يتم اإلبقاء عليه أو تشكيله بحيث يعمل في نظام يحقق البارامترات التالية

Pethanol وPethoxyethan  على الترتيب هي قيم الضغط الجزئي للماء واإليثانول واإليثوكسي إيثان في تركيبة التوازن الديناميكي
هي السرعة الفراغية الساعية الغازية لخام  GHSV؛ و(بالميجا باسكال)الحراري لخام التغذية عند درجة حرارة وضغط التشغيل للعملية 

هي درجة حرارة نقطة الندى  Tdewpointهي درجة حرارة التفاعل بالدرجة المئوية، و Treactionو ،1-التغذية فوق المحفز بـ س
 )بالميجا باسكال(هي الضغط الكلي لخام التغذية  Ptotal feedلخام التغذية عند تركيبة التوازن الديناميكي الحراري له بالدرجة المئوية، و

 .بالميجا باسكال) خام التغذية  هي الضغط الجزئي للمواد الخام في Pinertsو
 

 1: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

[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 0002100: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35464/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11935/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 15/10/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال  17/10/2007 2541170     
ستيفين روي  -2بينجامين باتريك ، -1:  المخترعون] 72[

 بارتينجتون
، جاميز سكوير 1شارع ، .سي. ال. بي بي بي:  مالك البراءة] 73[

 متحدةالمملكة ال، ، لندن، واي دي 4واي  1دبليو اس 
 العمار  ابراهيم سليمان: الوكيل ] 74[

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

 :المراجع ] 56[
- EP 1792885 A (BP CHEM INT LTD [GB]) 06 
JUNE 2007 
- WO 2007/003899 A ( BP CHEM INT LTD 
[GB],GRACEY BENJAMIN PATRICK [GB], 
BOLTON LESLIE WILL) 11 January 2007 

 
 الحسن محمدسجا : الفاحص 

 عملية إلنتاج اإليثين] 54[
على إيثانول وماء  يتعلق االختراع الحالي بعملية إلنتاج اإليثين بنزع الماء كيميائياً في طور بخار من خام تغذية يشتمل   :الملخص ] 57[

وإيثوكسي إيثان في مفاعل عند قيم مرتفعة من درجة الحرارة والضغط في وجود طبقة محفز تشتمل على حمض بولي تنجستيك غير 
، Pwaterحيث تكون  :متجانس محمل يتميز بأن المفاعل يتم اإلبقاء عليه أو تشكيله بحيث يعمل في نظام يحقق البارامترات التالية

Pethanol وPethoxyethan  على الترتيب هي قيم الضغط الجزئي للماء واإليثانول واإليثوكسي إيثان في تركيبة التوازن الديناميكي
هي السرعة الفراغية الساعية الغازية لخام  GHSV؛ و(بالميجا باسكال)الحراري لخام التغذية عند درجة حرارة وضغط التشغيل للعملية 

هي درجة حرارة نقطة الندى  Tdewpointهي درجة حرارة التفاعل بالدرجة المئوية، و Treactionو ،1-التغذية فوق المحفز بـ س
 )بالميجا باسكال(هي الضغط الكلي لخام التغذية  Ptotal feedلخام التغذية عند تركيبة التوازن الديناميكي الحراري له بالدرجة المئوية، و

 .بالميجا باسكال) خام التغذية  هي الضغط الجزئي للمواد الخام في Pinertsو
 

 1: عدد األشكال      13 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

[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 22 372

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                
 GC 0002119: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40261/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 28/08/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6869/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 06/09/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 فرنسا          09/09/2005 05.09206     
 اليزابيث موكير :   المخترع] 72[
بال سدي ال ، 12لي البوراتوير سيرفي ، :   مالك البراءة] 73[

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

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: A61K 31/165 

 :المراجع ] 56[
- WO 02005002562 A1 (H.LUNDBECKAlS)13 
January 2005  
- Cliilman·Blair K. Et 
Al.,Agomelatineantidepressant Treatment Of 1·5 
Bipolar Disorder Melatonin Agonist/5·Ht20 
Antagonist, Drugs Of The Future, vol.28, nc.l 
January 2003 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 ارتباط جديد بين األجوميالتين ومثبط إلعادة امتصاص النورأدرينالين، وتركيبة صيدالنية تحتوي عليه] 54[
 [إيثيل (نفثيل -1-ميثوكسي -7) -2] -Nالملخص يتعلق االختراع الحالي بارتباط يشتمل على األجوميالتين، أو    :الملخص ] 57[

 .كما يتعلق االختراع بأدوية  .أسيتاميد، باالشتراك مع عامل مثبط إلعادة امتصاص النورأدرينالين
 

      5 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المق:  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[                                  
 GC 0002126: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35478/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10211/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا        27/02/2007 60/891,775     
      ماثيو مك كوي، -2 كريس ديل كامبو، -1:  المخترعون] 72[
 تودور شيريتوف  -3
-83براكسترات . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

  هولند، ذي هيج ، جيه جي 2514، 89
 
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/07, 17/10, 23/04  

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/094783 A (SHELL INT RESEARCH 
[NL];SHELL CANADA LTD 
[CA];BERKHEIMER EARL EUGENE) 04 
November 2004 
- US 2726848 A (MONTGOMERY RICHARD F 
et al.) 13 December 1955 
- US 2719361 A (FRANKLIN MONTGOMERY 
RICHARD et al.) 04 October 1955 
- US 2719363 A (FRANKLIN MONTGOMERY 
RICHARD et al.) 04 October 1955 
- WO 2006/027120 A (SCHLUMBERGER 
SERVICES PETROL [FR]; SCHLUMBERGER 
HOLDINGS; SCHLUMBERGER) 16 March 2006 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة وجهاز لتسجيل أداء بئر حيث يتم نقل البيانات بعمود أنابيب] 54[
يتم وضع بديل  .أنابيبيتعلق االختراع بوسيلة نشر جهاز تسجيل األداء ببئر تحتوي على مبيت مشكل ليقرن بعمود    :الملخص ] 57[

ويتم تشكيل سقاطة  .يتم إقران جهاز تسجيل أداء البئر مع البديل الحامل .حامل داخل المبيت ويتم تشكيلة ليتحرك طولياً داخل المبيت
ئر بالكامل الحتجاز جهاز تسجيل األداء بالبئر والبديل الحامل في وضع طولي على امتداد المبيت حيث يتم وضع جهاز تسجيل األداء بالب

وتشكل السقاطة الحتجاز جهاز تسجيل أداء البئر وكذلك الحامل في موضع ثان حيث يمتد جزء على األقل من جهاز تسجيل  .داخل المبيت
 .أداء البئر إلى الخارج من المبيت

 
 5: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

[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 0002126: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35478/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10211/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 26/02/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا        27/02/2007 60/891,775     
      ماثيو مك كوي، -2 كريس ديل كامبو، -1:  المخترعون] 72[
 تودور شيريتوف  -3
-83براكسترات . شلمبيرجر تكنولوجي بي في:   مالك البراءة] 73[

  هولند، ذي هيج ، جيه جي 2514، 89
 
 
 
 
 
 
 
 العمارابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: E21B 17/07, 17/10, 23/04  

 :المراجع ] 56[
- WO 2004/094783 A (SHELL INT RESEARCH 
[NL];SHELL CANADA LTD 
[CA];BERKHEIMER EARL EUGENE) 04 
November 2004 
- US 2726848 A (MONTGOMERY RICHARD F 
et al.) 13 December 1955 
- US 2719361 A (FRANKLIN MONTGOMERY 
RICHARD et al.) 04 October 1955 
- US 2719363 A (FRANKLIN MONTGOMERY 
RICHARD et al.) 04 October 1955 
- WO 2006/027120 A (SCHLUMBERGER 
SERVICES PETROL [FR]; SCHLUMBERGER 
HOLDINGS; SCHLUMBERGER) 16 March 2006 

 محمد علي الجعفر: الفاحص 
 طريقة وجهاز لتسجيل أداء بئر حيث يتم نقل البيانات بعمود أنابيب] 54[
يتم وضع بديل  .أنابيبيتعلق االختراع بوسيلة نشر جهاز تسجيل األداء ببئر تحتوي على مبيت مشكل ليقرن بعمود    :الملخص ] 57[

ويتم تشكيل سقاطة  .يتم إقران جهاز تسجيل أداء البئر مع البديل الحامل .حامل داخل المبيت ويتم تشكيلة ليتحرك طولياً داخل المبيت
ئر بالكامل الحتجاز جهاز تسجيل األداء بالبئر والبديل الحامل في وضع طولي على امتداد المبيت حيث يتم وضع جهاز تسجيل األداء بالب

وتشكل السقاطة الحتجاز جهاز تسجيل أداء البئر وكذلك الحامل في موضع ثان حيث يمتد جزء على األقل من جهاز تسجيل  .داخل المبيت
 .أداء البئر إلى الخارج من المبيت

 
 5: عدد األشكال      19 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

[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 22 374

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                    
 0002129GC: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 35474/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 16/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10394/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 المكتب األوروبي           2007/03/21               07005855.7
  ،جيرارد. دانيل إي -2 ،يواخيم شولكوبف -1:  المخترعون] 72[
 دانيل جانتنبين  -4 ،جين. سي. باتريك ايه -3
 42باسارستريس جي ،  ايه انترناشيونالاوميا :  مالك البراءة] 73[
 سويسرا، أوفترينجن 4665،
 
 
 العمار إبراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. CI.7: C02F 101/30 

  :المراجع ] 56[
- EP 1186343 A1 (KYOWA CHEM IND CO LTD 
[JP]) 13 March 2002  
- WO 02/064703 A (SAINT GOBAIN NORPRO 
CORP [US]) 22 August 2002  
- US 2003/196966 A1 ( HUGHES KENNETH D 
[US]) 23 October 2003  
- US 2005/175577 A1 (JENKINS DENNIS B [US] 
et al.) 11 August 2005 

 أبرار السليم: الفاحص 
 عملية إلزالة مركبات تمزيق الغدد الصماء] 54[
عملية إلزالة مركهارمت تمزيق الغدد الصماء يتعلق االختراع الحالى بإزالة منهبارت تمزيق الغدد الصماء من وسط   :الملخص ] 57[

مائي بواسطة إضانةكرلونارت كالسيوم متعادلة متفاعلة السطح أو معلق مائي يشتمل علي كربونات كالسيوم متفاعلة السطح ولها رقم 
مع إلي الوسط، حيسح تكون كربونات الكالسيوم متفاعلة السطح عبارة عن ناتج  1 .يتم قياسه عند  هيدروجيني لمزيد عن ا

تفاعلكربونارت الكالسيوم المتفاعلة مع ثاني أكسيد ك الكربون وواحد أو أكثر من األحماطر واستخدامكربونارت الكالسيوم المتفاعلة 
الصماء، باإلضافة إلي ذللث يتعلق االختراع الحالى بتوليفة من كربونات الكالسيوم  متفاعلة السطح إلزالة المنهبارت التي تمزق الغدد

 .المتفاعلة متفاعلة السطح والكربون النشط إلزالة منهبارت تمزيق الغدد الصماء
 

 5: عدد األشكال      23 :الحماية  عدد عناصر

 
 

 
 
 

 .نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ :  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[                                    
 GC 0002147: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40224/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6611/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال  21/07/2005 60/701,215     
 -3 ييمين كيان، -2 جيفيرسون رايت تيلي، -1:  المخترعون] 72[

دينيس جون  -5 الين هاينس، -نانسي  -4 ناثان روبرت سكوت،
 -8 ساو سو،-سونج -7 كول،-شيري لين بيترانيكو -6 كيرتسز،

 كشيتيج شهابلبهاي ثاكار 
 124ال روش ايه جي ،  -اف هوفـمان :   مالك البراءة] 73[

 بـازل، سويسرا ،CH-4070جرينـزاخرستراسي، 
 
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 241/42 

 :المراجع ] 56[
 - VLO 99/00353 A (KAROB1O AS ESE]; II YI 
LIN II 1~31 ESE] ; LIU YE [SE]; HEDFORS ASA 
ESE]; ~lALM i. J) 7 January 1999  
- EI' 0188351 A2 ( Sr~lTH KLINE FRENCH LAS 
1~31 [GB}) 23 July 1986  
- US 5284 971 A (VIALKEI\ KEITH A [US] et al.) 
I: 1~31 8 February 1994 
- ,10 9900353 A 07-01-1999 EP 0188351 US 
5284971 .1\2 A 23-'07-1986 

 رفقه السعدون: الفاحص 
 مضادات مستقبل هرمون الثيرويد هرمون الغدة الدرقية] 54[
 .مستبدالتها بهذا الوصفوأيضاً أمالحها المقبولة دوائياً، والتي قد تم شرح :(I)لقد تم إعطاء هنا مركبات ذات الصيغة    :الملخص ] 57[

فرطة تلك المركبات والتركيبات المقبولة دوائياً المحتوية عليها، تعد مفيدة لعالج األمراض مثل األمراض األيضية، مثل السمنة، الزيادة الم
، مرض (لالكحولياإللتهاب الكبدي الدهني ا) NASHنسبة الدهون بالدم، الزيادة المفرطة بنسبة الكوليسترول بالدم ومرض السكري و 

، النقص الشديد بإفراز هرمون التدوير سرطان الغدة الدرقية، (أمراض األوعية القلبية)تصلب الشرايين، أمراض القلب الوعائية 
 .واإلضطرابات المرضية واألمراض المتعلقة بذلك

 
      28 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

[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.

375نشرة براءات االختراع 22

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                    
 GC 0002147: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40224/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2006/6611/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 19/07/2006: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال  21/07/2005 60/701,215     
 -3 ييمين كيان، -2 جيفيرسون رايت تيلي، -1:  المخترعون] 72[

دينيس جون  -5 الين هاينس، -نانسي  -4 ناثان روبرت سكوت،
 -8 ساو سو،-سونج -7 كول،-شيري لين بيترانيكو -6 كيرتسز،

 كشيتيج شهابلبهاي ثاكار 
 124ال روش ايه جي ،  -اف هوفـمان :   مالك البراءة] 73[

 بـازل، سويسرا ،CH-4070جرينـزاخرستراسي، 
 
 ناصر علي كدسة: الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 241/42 

 :المراجع ] 56[
 - VLO 99/00353 A (KAROB1O AS ESE]; II YI 
LIN II 1~31 ESE] ; LIU YE [SE]; HEDFORS ASA 
ESE]; ~lALM i. J) 7 January 1999  
- EI' 0188351 A2 ( Sr~lTH KLINE FRENCH LAS 
1~31 [GB}) 23 July 1986  
- US 5284 971 A (VIALKEI\ KEITH A [US] et al.) 
I: 1~31 8 February 1994 
- ,10 9900353 A 07-01-1999 EP 0188351 US 
5284971 .1\2 A 23-'07-1986 

 رفقه السعدون: الفاحص 
 مضادات مستقبل هرمون الثيرويد هرمون الغدة الدرقية] 54[
 .مستبدالتها بهذا الوصفوأيضاً أمالحها المقبولة دوائياً، والتي قد تم شرح :(I)لقد تم إعطاء هنا مركبات ذات الصيغة    :الملخص ] 57[

فرطة تلك المركبات والتركيبات المقبولة دوائياً المحتوية عليها، تعد مفيدة لعالج األمراض مثل األمراض األيضية، مثل السمنة، الزيادة الم
، مرض (لالكحولياإللتهاب الكبدي الدهني ا) NASHنسبة الدهون بالدم، الزيادة المفرطة بنسبة الكوليسترول بالدم ومرض السكري و 

، النقص الشديد بإفراز هرمون التدوير سرطان الغدة الدرقية، (أمراض األوعية القلبية)تصلب الشرايين، أمراض القلب الوعائية 
 .واإلضطرابات المرضية واألمراض المتعلقة بذلك

 
      28 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

[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 22 376

 

 مصححة نسخة           براءة اختراع ]12[                                    
 GC 0002148: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40259/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 08/09/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/11483/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 10/08/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 بيومكتب األورال 13/08/2007 71142194     
            بيرند كوهن، -2 هينريتا ديهملو، -1:  المخترعون] 72[
تانجا  -5 ستيفان رويفر، -4 يولريكي أوبست ساندر، -3

 رينيه فايلر -7 ماثيو رايت ، -6 شولتزغاش،
 124الروش ايه جي،  -إف هوفمان :   مالك البراءة] 73[

 ، بازل، سويسرا4070تراسي، سي أتش سجرينزاخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 كدسة ناصر علي : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7: C07D 241/02 

 :المراجع ] 56[
- US 2005/288317 A1 (YAO WENQING [US] et al. 
29 December 2005 
 - US 5965559 A (FAULL ALAN WELLINGTON 
[GB] et al.) 12 October 1999 
- WO 2005/121093 A (FOURNIER LAB SA [FR]; 
LEBRETON LUC [FR]; MASSARDIER 
CHRISTINE [FR]; DU) 22 December 2005 
- WO 2004/0764418 A (GLADERMA RES &DEV 
[FR];DIAZ PHILIPPE [FR]; BERNARDON 
JEAN-MICHEAL [FR) 10 September 2004 
-BENNET etal. " Liver X receptor agonist as a 
treatment for atherosclerosis '', Expert Opinion 
On Therapeutic Patents Informa Healthcare. GB, 
vol . 14, no. 7, 01 January 2004 
- WO 2008/119657 A (HOFFMANN LA ROCHE 
[CH]; DEHMlOW HENRIETTA [DE]; KUHN 
BERND [CH]; OBST) 09 October 2008 
-  US 5965559 A 12 September 1999 
- WO 2005121093 A 22 December 2005 
- WO 2004076418 A 10 September 2004 
- WO 2008119657 A 09 September 2008 

 ندى البهيجي: الفاحص 
 مشتقات أميد بيبرازين] 54[
 :(I)جديدة من الصيغة  piperazine amideمشتقات أميد بيبرازين جديدةالملخص يتعلق االختراع الحالي بمشتقات    :الملخص ] 57[

 .مقبولة فسيولوجيا منها (salts)هم كما تحدد في المواصفة وفي عناصر الحماية، وكذلك أمالح  Yو R11 ،W ،Xإلى  R1حيث يكون 
 . (medicaments)ويمكن أن تستخدم كأدوية  ?LXRو ?LXRمع  (compounds)ترتبط هذه المركبات 

 
      23 :الحماية  عدد عناصر

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررةيجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام :  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[                                  
 GC 0002236: رقم البراءة ] 11[
 
        31/03/20132013/19 :تاريخ النشر عن منح البراءة ] 45[

 40159/12: رقم قرار الموافقة على منح البراءة 
 

 19/12/2012: تاريخ قرار الموافقة على منح البراءة 
  
 2008/10428/ب/م ت خ: رقم الطلب ] 21[
 23/03/2008: تاريخ تقديم الطلب ] 22[
 :األولوية ] 30[
 اسم الدولة] 33[تاريخ األولوية      ] 32[رقم األولوية     ] 31[

 أمريكا         23/03/2007 60/907,185     
هيدي  -3 جيف تولنار، -2 مايكل باور، -1:  المخترعون] 72[

 الري هايمر -4 كارولين،
 1603امريكية،  -بي بي إل  جلوبال، ليمتد :   مالك البراءة] 73[

 ،15143بينسيلفانيا ، سيويكلي 400سويت ، كارمودي كورت
 ميركيةاألمتحدة الواليات ال
 
 
 
 
 
 العمار ابراهيم سليمان : الوكيل ] 74[

 :التصنيف الدولي ] 51[
Int. Cl.7:G06Q 50/00 

 :المراجع ] 56[
- KR 10-2003-0064722 A (ROBOPIA CO LTD) 02 
August 2003 
- WO 2004-102766 A1 (EC POWERA/S. et al.) 25 
November 2004 
- US 2004/0138981 A1 (GREGORY A. EHLERS. 
et al. ) 15 July 2004 
- KR 10-2006-0131738 A (ETG 
INTERNATIONAL LLC ) 20 December 2006 
- KR 10-2003-0064722 A 02 August 2003 
- WO 2004-102766 A1 25 November 2004 
- US 2004-138981 A1 15 July 2004 
- KR 10-2006-0131738 A 20 December 2006 

 ابراهيم العبودي: الفاحص 
 نظام وطريقة إلرسال طلب وإدارة حمل] 54[
التوزيع نظام وطريقة إلرسال طلب وإدارة حمليتعلق االختراع الحالي بنظام وطريقة لمراقبة استخدام مورد عبر منطقة    :الملخص ] 57[

ويحدد النظام على نحو ديناميكي وبطريقة ذكية االستخدام المجمع للموارد عبر منطقة التوزيع بالكامل أو المناطق الفرعية  .بالكامل
، فضال عن العمل المحدد للمرفق (االستخدام الفردي)ويمكن تطبيق القيم الحدية لالستخدام المستهدف عند مستوى الجهاز  .المستهدفة

وباستخدام هذه القواعد، يمكن أن يقوم النظام بالبحث على نحو متواصل وإدارة االستخدام المفرد للمورد  .عد الفنية و التجاوزاتوالقوا
الذي يكون متاحا لالختصار، وبالتالي ينتج مستوى أكبر وأكثر فعالية لالستخدام والذي يكون متاحا للتخفيض بدون التأثير على الخدمة 

 (1)شكل  .نطاق منطقة تلك الخدمة أو في نطاق المناطق الفرعية المستهدفة على العمالء في
 

 3: عدد األشكال      27 :الحماية  عدد عناصر
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

[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.

377نشرة براءات االختراع 22
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