جملس التعاون لدول اخلليج العربية

األمانة العامة

مكتب براءات االخرتاع

نشرة براءات االخرتاع
براءات االختراع من GC 0001626- GC 0001480

العدد السادس عشر

 02ذو القعدة 1432هـ ـ  30سبتمبر 2011م

أت /ز مجلس التعاون لدول الخليج العربية .األمانة العامة .مكتب براءات االختراع
 13ن ب نشرة براءات االختراع =  :patent Gazetteالعدد السادس عشر 02،ذو القعدة 1432هـ -
 30سبتمبر 2011هـ  .الرياض :األمانة العامة؛ 2011م.
 249عربي 246 ،انجليزي ص؛ 27سم.
عربي وانجليزي
الرقم الموحد لمطبوعات المجلس/093 - 0280 :ح /ك2011/م.
االختراعات /براءات االختراع /الملكية الصناعية /الملكية الفكرية /األنظمة /النشرات /دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

نشرة براءات االختراع
نشرة رسمية تعنى بنشر كل ما يتعلق ببراءات االختراع
يصدرها مكتب براءات االختراع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية

قيمة العدد
األفراد  15 :ريال سعودي للعدد الواحد.
المؤسسات والمنظمات والشركات والمكاتب المتخصصة  30 :ريال سعودي للعدد الواحد.
يتم دفع قيمة األعداد المطلوبة مقدماً بموجب شيك باسم المكتب ،وللحصول على النشرة يتم المكاتبة
إلى العنوان التالي:

مكتب براءات االختراع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
ص ب  340227 :الرياض  11333اململكة العربية السعودية
سيقوم املكتب بإرسال النشرة بالبريد املسجل فور استالمه للمبلغ.
بالنسبة للجهات والهيئات احلكومية يتم إرسال النشرة مجانا ً بالبريد املسجل
تتوفر نسخة إليكترونية من هذه النشرة على موقع املكتب على اإلنترنت

www.gccpo.org
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مـقـدمـة
تعنى (نشرة براءات االختراع) التي يصدرها مكتب براءات االختراع جمللس التعاون لدول اخلليج
العربية بنشر اإلشهارات املنصوص عليها في نظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون
والئحته التنفيذية والتي متثلها البيانات واملعلومات بشأن ما طرأ على طلبات براءات االختراع
وبراءات االختراع لدى املكتب خالل فترة النشرة ،ويأتي هذا العدد (السادس عشر) من هذه
النشرة في ظل منو متزايد ألعمال املكتب ليغطي أنشطة املكتب املتعلقة بالطلبات والبراءات
خالل الفترة  2011/01/01م وحتى 2011/06/30م ،باإلضافة إلى األنشطة التي لم يتم النشر
عنها سابقا ،ويشتمل العدد على ما يلي-:
 )1قائمة براءات االختراع املمنوحة.
 )2الصفحات األولى لبراءات االختراع املمنوحة.
 )3قائمة طلبات براءات االختراع الساقطة.
 )4قائمة طلبات براءات االختراع املرفوضة.
 )5قائمة طلبات براءات االختراع والبراءات التي مت تغيير ملكيتها.
 )6قائمة طلبات براءات االختراع املسحوبة.
 )7قائمة بالقرارات املسحوبة.
 )8اإلشعارات الصادرة.
 )9قائمة التصويبات.

يتم في هذا العدد النشر عن منح ( )147براءة اختراع أصدر املكتب قرارات باملوافقة على
منحها بعد استيفاء شروط املنح وسداد رسوم املنح والنشر لها.
وقد مت تسليم وثائق البراءات التي مت النشر عنها في العدد السابق والبالغ عددها ( )186براءة
اختراع ألصحابها (املادة  11من النظام) حيث لم يتقدم ذو مصلحة باالعتراض على منح أي
منها .
وقد أجاز النظام لكل ذي مصلحة لديه اعتراض على منح أي براءة من براءات االختراع التي يتم
النشر عنها في هذا العـدد أن يتقـدم بـدعوى (خالل ثالثة أشهر ) إلى جلنة التظلمات حسب
اإلجراءات الواردة في الالئحة التنفيذية على العنوان التالي-:
نشرة براءات اإلختراع ـ 16
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أمني سر جلنة التظلمات
مكتب براءات االختراع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
ص ب  340227الرياض  11333اململكة العربية السعودية
هاتف  +96614827777 :حتويلة 1026
فاكس +96614809768 :
بريد إليكترونيgrievance@ gccsg.org :
ميكن احلصول على نسخ ورقية من هذه النشرة باالتصال مبكتب براءات االختراع جمللس
التعاون لدول اخلليج العربية علما بأنها متوفرة إليكترونيا على موقع املكتب على اإلنترنت
www.gccpo.org
واهلل املوفق،،،،
األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
مكتب براءات االختراع
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نبذة عن
مكتب براءات االخرتاع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
مكتب براءات االختراع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية هو مكتب إقليمي إليداع
طلبات براءات االختراع في دول مجلس التعاون وهي دولة اإلمارات العربية املتحدة  ،مملكة
البحرين ،اململكة العربية السعودية ،سلطنة ُعمان ،دولة قطر ،ودولة الكويت ،بهدف احلصول
على براءات اختراع وبالتالي حماية االختراعات فيها.
مينح املكتب براءات اختراع للطلبات املودعة لديه إذا توفرت فيها الشروط املنصوص عليها
في نظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون والئحته التنفيذية.
البراءات املمنوحة من املكتب سارية املفعول في جميع دول مجلس التعاون ،وال حتتاج ألي
إجراء آخر في أي دولة عضو في مجلس التعاون.
وفقاً لنظام براءات االختراع لدول مجلس التعاون يحظر التعدي على أي براءة صادرة من
املكتب .ويعد ذلك حتت طائلة املسؤولية اجلنائية أو املدنية أو كليهما معاً ،وفقاً لقوانني
وأنظمة كل دولة من دول مجلس التعاون .

ملزيد من املعلومات ميكن االتصال باملكتب على
هاتف)009661( 4820260 ،4820136 :
فاكس)009661( 4829600 :
البريد اإللكترونيgccpatent@gccsg.org :
املوقع على اإلنترنتwww.gccpo.org :
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قائمة
براءات االختراع الممنوحة

قائمة براءات االختراع الممنوحة
رقم البراءة

تاريخ املنح

صفحة

م

رقم الطلب

اسم االختراع

1

طريقة لشبك الروابط السطحية لراتنج
م ت خ/ب7490/2006/
ماص للماء وطريقة إلنتاج الراتنج املاص للماء

GC0001480

2010/08/27

22

2

م ت خ/ب6057/2006/

تراكيب غذائية معاجلة على البارد ثابتة عند
التخزين وطرق لتحضيرها

GC0001481

2010/09/03

23

3

م ت خ/ب3818/2004/

طريقة لتحضير خالصة من أوراق اللبالب

GC0001482

2010/11/09

24

4

م ت خ/ب7190/2006/

طرق إلنتاج مادة رابطة حتتوي على كبريت
معدل ومادة حتتوي عليه

GC0001483

2010/11/09

25

5

م ت خ/ب8072/2007/

مركب أمينو بيرمييدين به استبدال في
املوضعني  6 ،2مبجموعة بها استبدال أحادي
في املوضع 4

GC0001484

2010/11/09

26

6

طريقـة للتحك ُّــم بالتصفيـح في مفـاعـالت
م ت خ/ب4177/2004/
غازية الطـور

GC0001485

2011/01/30

27

7

م ت خ/ب4792/2005/

GC0001486

2011/02/27

28

8

م ت خ/ب 7901/2007/معدة كهربائية ذات جزء أمامي معاد تشكيله GC0001487

2010/11/29

29

9

م ت خ/ب5561/2005/

مفتاح كهربائي مزود بشاشة عرض وأداة
مفتاح كهربائي

GC0001488

2010/12/25

30

10

م ت خ/ب4778/2005/

وحدة صناعية إلنتاج الغاز الطبيعي املسال
بقدرة إنتاجية قابلة للقياس.

GC0001489

2011/02/27

31

11

إنتاج بخار املاء الصادر في أجهزة إعادة تكوين
م ت خ/ب8178/2007/
البخار

GC0001490

2011/03/10

32

12

م ت خ/ب7135/2006/

طرق تستخدم إلنتاج بوليمرات مع حتكم
بالتوزيع التركيبي

تراكيب متعددة النسق من متعددات اإلثيلني
snoitisopmoc enelyhteylop ladomitlum
وأنبوب مصنوع منها

GC0001491

2011/03/27

33

13

م ت خ/ب5002/2005/

عمليـة إلنتاج الفنول ومثيــل إثيل كيتون

GC0001492

2011/03/27

34

14

م ت خ/ب2160/2002/

طريقة تفاعل بنمو السلسلة

GC0001493

2011/03/27

35

15

م ت خ/ب 6126/2006/إنتاج بوليمرات في مفاعل مخروطي بالكامل GC0001494

2011/01/22

36

GC0001495

2011/01/22

37

GC0001496

2011/01/22

38

عملية الستخالص األوليفني حتت ضغط
منخفض

16

م ت خ/ب4351/2005/

17

طريقة للتحكم في تدفق البوليمر في عملية
م ت خ/ب4352/2005/
البلمرة

18

م ت خ/ب4242/2005/
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حفاز ثنائي املتالوسني يـُستخدم إلنتـاج
راتنجات غشائية لها مقاومة متزق إملندورف
باجتاه اآللة جيدة

GC0001497

2011/03/27

39

13

م

رقم الطلب

اسم االختراع

رقم البراءة

تاريخ املنح

صفحة

طريقة وجهاز لتصحيح نسبي حقيقي
م ت خ/ب 5805/2006/لسعة البيانات الزلزالية لتأثيرات مط تزحزح
عادي

GC0001498

2011/03/10

40

20

م ت خ/ب5250/2005/

طريقة محسنة إلنتاج الكربونات األروماتية
املتعددة

GC0001499

2011/01/22

41

21

م ت خ/ب 2170/2002/طريقة الزالة ثنائي مثيل اثير من تيار اوليفيني GC0001500

2011/03/27

42

22

مفـاعالت رافـعـة متعـددة مزودة بخط مركزي
م ت خ/ب2966/2003/
إلرجاع احلفاز

GC0001501

2011/03/27

43

23

م ت خ/ب4950/2005/

حتويـل املركبات املؤكسـجـة إلى أولفينات

GC0001502

2011/03/27

44

24

م ت خ/ب3059/2003/

19

معاجلة تيارات تغذية حتتوي على مركبات
مؤكسجة في عملية حتويل مركبات
مؤكسجة الى اولفينات

GC0001503

2011/03/27

45

25

م ت خ/ب2458/2003/

معاجلة احلفازات احلمضية

GC0001504

2011/03/27

46

26

م ت خ/ب2172/2002/

عملية الزالة ملوثات من تيار اوليفيني عن
طريق استخدام التقطير االستخالصي

GC0001505

2011/03/27

47

27

م ت خ/ب141/99/

إنتاج أحماض غير مشبعة أو إستراتها
وحفازات لها

GC0001506

2011/02/21

48

GC0001507

2011/03/20

49

GC0001508

2011/03/27

50
51
52

28

قياس التدفق باملوجات فوق الصوتية عند قدرة
م ت خ/ب6763/2006/
منخفضة

29

م ت خ/ب2872/2003/

30

م ت خ/ب 7745/2007/طريقة وجهاز إلنتاج هولوجرامات استقطاب GC0001509

2011/03/11

31

تركيبة طبقية وعمليات لتحضير واستخدام
م ت خ/ب6075/2006/
التركيبة

GC0001510

2011/02/07

32

م ت خ/ب1994/2002/

مثبطات إنزمي البروتياز كاثيبسني سيستني

أمالح ترترات من  -41،8،5ثالثى أزا رباعى
دائرى [ -]9،04-11،02-1-3-01سداسى ديكا-
 -9،7،5،3،112بنتاين وتركيبات دوائية من ذلك

GC0001511

2011/03/27

53

33

م ت خ/ب3846/2004/

مشتقات تروبان

GC0001512

2011/03/27

54

34

م ت خ/ب4858/2005/

مثبطات PTEC

GC0001513

2011/03/27

55

35

م ت خ/ب4531/2005/

مضادات أجسام مضادة  - P-سلكتني

GC0001514

2011/03/27

56

36

م ت خ/ب5124/2005/

طريقة إلنتاج كربونات ثاني ألكيل ودايول

GC0001515

2011/03/27

57

37

م ت خ/ب5074/2005/

مركبات أمينو أريل مغاير نقية إنانتيومريا
كمثبطات كيناز بروتني

GC0001516

2011/03/27

58

38

م ت خ/ب4717/2005/

حتضير أكرولني أو حمض أكريليك أو خليط
منهما من بروبان

GC0001517

2011/03/27

59

14
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م

رقم الطلب

اسم االختراع

رقم البراءة

تاريخ املنح

صفحة

39

م ت خ/ب4649/2005/

حتضير حمض أكريليك بأكسدة الطبقة
الغازية احملفزة جزئياً بشكل غير متجانس
للبروبيلني

GC0001518

2011/03/11

60

40

م ت خ/ب4935/2005/

طريقة صناعيةإلنتاج كربونات أروماتية

GC0001519

2011/03/27

61

41

م ت خ/ب7579/2007/

عملية صناعية إلنتاج دايول بنقاء عالي

GC0001520

2011/03/27

62

42

عملية لتحسني نوعية زيت ثقيل باستخدام
م ت خ/ب7392/2006/
تركيب حفاز ردغي عالي النشاط

GC0001521

2011/03/10

63

43

م ت خ/ب7734/2007/

GC0001522

2011/03/27

64

44

مشتقات مستبدلة من ثاني أزا -أسبيرو ]5.5[ -
م ت خ/ب4510/2005/
أونديكان وإستخدامها كمثبطات نيروكينني

GC0001523

2011/03/27

65

45

م ت خ/ب2796/2003/

مثبطات للميكروبات الفطرية

GC0001524

2011/03/27

66

46

م ت خ/ب2123/2002/

47

م ت خ/ب4432/2005/

48

م ت خ/ب7906/2007/

49

م ت خ/ب9241/2007/

مجموعة للقطع في أنبوب بئر
نظام مصد من أجل قوالب ُ
الغفل ملاكينة
تشكيل اآلنية الزجاجية

مشتقات بنزاميد وأرين مغاير

إستخدام مضادات للمستقبل  1-KNمن
أجل معاجلة إصابة املخ ،النخاع الشوكي أو
العصب

GC0001525

2011/03/27

67

مركبات إمييدازول لعالج أمراض اإلنحالل
العصبي

GC0001526

2011/03/27

68

GC0001527

2011/03/11

69

GC0001528

2011/03/11

70

50

م ت خ/ب8889/2007/

مركبات عضوية

GC0001529

2011/03/27

71

51

م ت خ/ب7662/2007/

منظمات االندول سلفوناميد ملستقبالت
البروجستيرون

GC0001530

2011/03/27

72

52

م ت خ/ب4657/2005/

عملية لتحضير بوليمر ايثيلني مشترك

GC0001531

2011/02/27

73

53

م ت خ/ب4672/2005/

وحدة تبريد باملاء جملموعة لتحويل الغاز
الطبيعي

GC0001532

2011/02/27

74

54

م ت خ/ب4786/2005/

نظام غاز طبيعي مسال يتميز بشكل معزز
لوسيلة متدد تربينية

GC0001533

2011/02/27

75

55

م ت خ/ب7578/2007/

لدينة رقائقية من تركيب بوليمري حراري
التلدن لها نفاذية منخفضة للهواء وإطار
مملوء بالهواء املضغوط يستخدم اللدينة
الرقائقية كبطانة داخلية

GC0001534

2011/03/27

56

إعادة تركيب قشرة نانومترية لسطح ناقل من
م ت خ/ب 6213/2006/االلومينا (أكسيد االلومنيوم) وعوامل حفازة GC0001535
إلنتاج أكسيدات الكني

2011/03/26

77

GC0001536

2011/03/10

78

57

م ت خ/ب6046/2006/
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طريقة وجهاز ملؤشر كثافة التكوين احملسنة
باستخدام معدات نيوترون نبضية

76

15

رقم البراءة

تاريخ املنح

صفحة

م

رقم الطلب

اسم االختراع

58

م ت خ/ب 6678/2006/جهاز وطريقة لإلنذار بتواجد أطفال في موقع GC0001537

2011/03/10

79

59

طريقة ثابتة وجهاز حلل دوال غير خطية على
م ت خ/ب 5959/2006/شكل  Sباستخدام خوارزميات نيوتن-رافسون GC0001538
مع ّدلة

2011/03/20

80

60

م ت خ/ب1381/2001/

تغليف ملواد تدخني

GC0001539

2011/03/12

81

61

م ت خ/ب2154/2002/

مرشح فلتر سيجاره

GC0001540

2011/03/12

82

62

م ت خ/ب2388/2002/

نظام مائع جديد ذو لزوجة عكسية قابلة
للتحكم فيها

GC0001541

2011/03/12

83

63

م ت خ/ب3713/2004/

نظام شبكات االتصال الهوائي واستخدام
البروتوكوالت كمكررات أوتوماتيكية

GC0001542

2011/03/10

84

طريقة النظام و أدوات حفظ البرنامج
للحساب وعرض بيانات التكلفة و الزمن آلياً
في نظام برمجية تخطيط اآلبار باستخدام
برمجية محاكاة مونتي كارلو

64

م ت خ/ب5068/2005/

GC0001543

2011/03/10

85

65

م ت خ/ب 5395/2005/طريقة ملنع التسرب في حيز حلقي حلفرة بئر GC0001544

2011/03/10

86

66

م ت خ/ب5490/2005/

تهيئة عنصر أنبوبي في حفرة بئر الستيعاب
انضغاط تكوين أرضي

GC0001545

2011/03/10

87

67

م ت خ/ب5520/2005/

نظام إلكمال فواصل آبار متعدده

GC0001546

2011/03/10

88

68

م ت خ/ب5951/2006/

نظام قفل ومفتاح بتوليفات إضافية من
الرموز

GC0001547

2011/03/12

89

69

طريقة لتحديد خصائص تباين خواص تكوين
م ت خ/ب6728/2006/
أرضي ملوجة قص

GC0001548

2011/03/10

90

70

م ت خ/ب6849/2006/

موزع روبة إلنتاج لوح اسمنتي

GC0001549

2011/03/10

91

71

م ت خ/ب7416/2006/

جلوبيولينات مناعيه

GC0001550

2011/03/10

92

72

م ت خ/ب7454/2006/

نظام وطريقة لفصل تيار مائع

GC0001551

2011/03/10

93

73

م ت خ/ب7675/2007/

محرك موجب اإلزاحة  /مضخة ذات جتويف
متدرج

GC0001552

2011/03/12

94

74

م ت خ/ب 7811/2007/طريقة للتخلص من مركبات ثنائي الكبريتيد GC0001553

2011/03/10

95

75

م ت خ/ب8041/2007/

عنصر صب قابل إلعادة الغلق لألغذية
السائلة املعبأة في عبوات كرتون/بالستيك
مركبة

GC0001554

76

م ت خ/ب8042/2007/

77

م ت خ/ب8162/2007/

16

2011/03/12

96

عنصر صب قابل إلعادة الغلق لألغذية
السائلة املعبأة في عبوات كرتون/بالستيك
مركبة

GC0001555

2011/03/12

97

علبة تخزين

GC0001556

2011/03/12

98
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م

رقم الطلب

اسم االختراع

رقم البراءة

تاريخ املنح

صفحة

78

م ت خ/ب7916/2007/

طريقة وجهاز لتثبيت شريط أثناء اللف

GC0001557

2011/03/12

99

79

م ت خ/ب8221/2007/

عملية لتحضير هيدروكربونات سائلة

GC0001558

2011/03/10

100

80

م ت خ/ب8349/2007/

نظم وطرق إلنتاج البترول و /أو الغاز

GC0001559

2011/03/10

101

81

م ت خ/ب 8329/2007/مكيفة الضغط بواسطة التقطير املنخفض GC0001560

2011/03/10

102

82

م ت خ/ب9480/2007/

عملية متعددة املراحل لبلمرة األوليفينات

GC0001561

2011/03/10

103

83

م ت خ/ب9819/2007/

عملية إلعادة توليد احلفاز املستخدم في
منطقة حتويل مركبات الهيدروكربون

GC0001562

2011/03/10

104

84

م ت خ/ب2491/2003/

عملية لبدء تشغيل مفاعل فيشر-تروبش

GC0001563

2011/03/20

105

85

م ت خ/ب6522/2006/

حماية محفزات حمضية صلبة من التلف
الناجت عن املواد املتطايرة

GC0001564

2011/03/20

106

86

م ت خ/ب8398/2007/

مسحوق بولي اوليفني

GC0001565

2011/03/28

107

87

م ت خ/ب8485/2007/

فصل وتنقية اجلليكول

GC0001566

2011/03/20

108

88

م ت خ/ب1880/2002/

طريقه لتنفيذ تفاعالت كيميائية فى ظروف
درجة حرارة شبه متساوية

GC0001567

2011/03/28

109

89

م ت خ/ب2125/2002/

طريقة لتحضير مركب إسيتالوبرام

GC0001568

2011/03/28

110

90

مشتقات الفينيل ببرازين كمثبطات لعملية
م ت خ/ب2251/2002/
إعادة إمتصاص السيروتونني

GC0001569

2011/03/28

111

91

م ت خ/ب2786/2003/

طريقة لتنفيذ تفاعالت كيميائية في ظروف
تساوئ حراري غير حقيقي

GC0001570

2011/03/28

112

92

م ت خ/ب3456/2004/

عملية إلنتاج غازات أكسجني ونيتروجني
درجة احلرارة للهواء

اإلضافة احلميوية وطرق عالج والوقاية من
قرحة اجلهاز الهضمي في اخليول واحليوانات
األخرى

GC0001571

2011/03/28

113

93

م ت خ/ب4002/2004/

عملية حتديد مراحل وقود محسن لعمليات
ذات  xONمنخفضة

GC0001572

2011/03/28

114

94

م ت خ/ب4026/2004/

استبدال الهيدروكلوروفلوروكربونات الجل
صناعة رغوة البوليمر

GC0001573

2011/03/28

115

95

م ت خ/ب4321/2005/

عملية جديدة لتخليق إيفابرادين وأمالح
إضافة منه مع حمض مقبول صيدالنياً

GC0001574

2011/03/28

116

96

م ت خ/ب5107/2005/

طريقة النتاج مكرر فينولA -

GC0001575

2011/03/28

117

97

تركيبــه راتنجيــة لفتيلـة والفتيلة وعملية
م ت خ/ب8581/2007/
إلنتاج الفتيلة

GC0001576

2011/03/28

118

GC0001577

2011/03/28

119

98

م ت خ/ب8582/2007/

نشرة براءات اإلختراع ـ 16

تركيبة راتنجية لفتيلة والفتيلة وعملية
إلنتاج الفتيلة

17

م

رقم الطلب

اسم االختراع

رقم البراءة

تاريخ املنح

صفحة

99

م ت خ/ب9033/2007/

ألياف طاردة للحشرات

GC0001578

2011/03/28

120

التحكم بالضغط وتراكم الشحنات
الكهربائية الساكنة pu dliub egrahc citats
 100م ت خ/ب7226/2006/
داخل حيز حلقي  emulov ralunnaحلفرة بئر
erobllew

GC0001579

2011/03/10

121

 101م ت خ/ب4984/2005/

واقي حململ غير متال مس

GC0001580

2011/06/05

122

 102م ت خ/ب3308/2004/

تقييد مرور السوائل واملواد اجلديدة لذلك

GC0001581

2011/03/28

123

 103م ت خ/ب2393/2002/

حفاز إلزالة الزرنيخ وطريقة لصنعه

GC0001582

2011/03/28

124

 104م ت خ/ب2739/2003/

طريقة لتحسني انتقائية حفاز وعملية
لتحويل اوليفني الى ايبوكسيد

GC0001583

2011/03/28

125

 105م ت خ/ب2741/2003/

طريقة لبدء تشغيل عملية للتحويل إلى
إيبوكسيد وكذا عملية لتحويل اوليفني إلى
إيبوكسيد

GC0001584

2011/03/28

126

 106م ت خ/ب4460/2005/

مركبات معقدة ملعادن انتقالية

GC0001585

2011/03/28

127

 107م ت خ/ب5121/2005/

تركيبة محفز للتكسير بالهيدروجني

GC0001586

2011/03/28

128

 108م ت خ/ب6694/2006/

عملية لتحضير كربونات ألكيلني

GC0001587

2011/03/28

129

 109م ت خ/ب6542/2006/

عملية إلنتاج محفز فيشر-تروبش محمّ ل

GC0001588

2011/04/04

130

 110م ت خ/ب6661/2006/

طريقة انعكاس تصويري قطاعي عن طريق
حتويل املصفوفات

GC0001589

2011/06/05

131

 111م ت خ/ب6569/2006/

طريقة للتنبؤ باحلالة األفضل واألسوأ في
مجموعة حلول غير مفردة

GC0001590

2011/06/05

132

 112م ت خ/ب7743/2007/

مركبات كينولون  IIIبها استبدال

GC0001591

2011/03/28

133

GC0001592

2011/04/09

134

جهاز وعملية إلنتاج كلوريد الفينيل عن طريق
 113م ت خ/ب3330/2004/
التكسير احلراري لـ  -2 ، 1داي كلورو إيثان
تركيبة دوائية تتألف من مثبط امتصاص
الكوليسترول ومثبط ردكتاز  AoC-GMHمع
واحد أو اكثر من مضادات األكسدة

GC0001593

2011/03/27

135

 115م ت خ/ب4876/2005/

فصل أكسيد البروبيلني من خليط مشتمل
على أكسيد بروبيلني وميثانول

GC0001594

2011/03/27

136

 116م ت خ/ب8596/2007/

جهاز إنقاذ احملتجزين داخل اآلبار االرتوازية

GC0001595

2011/06/07

137

 117م ت خ/ب5059/2005/

عامل حفاز مساعد محسن إلنتاج الفا-
أوليفينات خطية

GC0001596

2011/06/15

138

 114م ت خ/ب2793/2003/

18
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اسم االختراع

رقم البراءة

م

رقم الطلب

 118م ت خ/ب6852/2006/

تاريخ املنح

صفحة

تركيب طالئي مضاد لالنسداد  ،شريحة
طالئية رقيقة مضادة لالنسداد ،قوام مضاد
لالنسداد ،طرق تشكيل شريحة طالئية فوق
سطح القوام و طريقة ضد انسداد القوام

GC0001597

2011/06/15

139

 119م ت خ/ب5416/2005/

طريقة لتصنيع كابل

GC0001598

2011/06/05

140

 120م ت خ/ب4970/2005/

عملية حفزية وجهاز للمعاجلة املائية
االختيارية ألكسيد األلكيلني.

GC0001599

2011/06/15

141

 121م ت خ/ب 6456/2006/ألكسدة األلدهيدات غير املشبعة إلى حمض GC0001600

2011/06/15

142

GC0001601

2011/06/15

143

إضافات من جسم دقيق مختزل جزئيا لتقليل
كمية اول اكسيد الكربون و/او اكسيد
 123م ت خ/ب2592/2003/
GC0001602
النيتريك فى التيار السائد لد

2011/06/15

مادة حفازة مرتفعة االنتقائية مشربة ومغلفة
 124م ت خ/ب 1472/2001/ذات ناجت زماني-مكاني محسن إلنتاج خالت GC0001603
الفينيل.

2011/06/15

145

 125م ت خ/ب6186/2006/

إطار داعم لتركيب جداري جلهاز كهربائي

GC0001604

2011/06/05

146

 126م ت خ/ب9707/2007/

شبكة أنابيب كهربائية معلقة وملحقات
مناظرة لها

GC0001605

2011/06/05

147

 127م ت خ/ب7229/2006/

طريقة ووسيلة منع وحماية احملوالت
الكهربائية ضد اإلنفجار واحلريق

GC0001606

2011/06/18

148

 128م ت خ/ب2653/2003/

أنبوب مطور يحتوي على ملحق أسالك
كهربائية

GC0001607

2011/05/30

149

GC0001608

2011/06/07

150

GC0001609

2011/06/05

151

GC0001610

2011/06/16

152

 132م ت خ/ب7333/2006/

متعدد إثيلني عالـي الكثافـة

GC0001611

2011/06/15

153

 133م ت خ/ب7167/2006/

جهاز وطريقة إلنتاج متعدد اإلثيلني -YLOP
ENELYHTEوبوليمرات إسهامية-YLOPOC
 SREMمن اإلثيلني ENELYHTE

GC0001612

طريقة لتصنيع حفاز مختلف عديد احلمض
كربوكسيليك غير مشبع

 122م ت خ/ب6069/2006/

صورة متبلرة ملركب كوينولينون ـ
كربوكساميد

فصل غازات منبعثة من موائع حفر في عملية
 129م ت خ/ب4738/2005/
حفر آبار

 130م ت خ/ب5269/2005/

حارق لتربني غازي

تركيب بوليمري وعملية لصنع متعدد إثيلني
 131م ت خ/ب3459/2004/
مرتفع الوزن اجلزيئي-عالي الكثافة وغشاء منه
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رقم البراءة

تاريخ املنح

صفحة

م

رقم الطلب

اسم االختراع

طريقة وجهاز للتحكم باجتاه احلفر بإستخدام
 134م ت خ/ب7965/2006/
قراءات مقاومة حساسة لإلجتاهات

GC0001613

2011/06/07

155

غطاء داعم مساعد لقطعة واحدة علي األقل
 135م ت خ/ب6268/2006/
من معدة كهربية

GC0001614

2011/06/05

156

 136م ت خ/ب5952/2006/

طريقة للتحكم في وسيلة نقل

GC0001615

2011/05/29

157

 137م ت خ/ب7942/2006/

نظام ري

GC0001616

2011/05/29

158

GC0001617

2011/06/16

159

 139م ت خ/ب2510/2002/

تراكيب من غرابيل جزيئية وحفازات منها،
تشكيلها واستخدامها في عمليات حتويل

GC0001618

2011/06/05

160

 140م ت خ/ب4459/2004/

تشكيالت حلارقات مرحلية بعيدة في أفران
وطرق استخدامها

GC0001619

2011/06/05

161

 141م ت خ/ب7033/2006/

مُبخر ومضي مُتعدد املراحل

GC0001620

2011/06/07

162

 142م ت خ/ب4473/2005/

عملية لتحطيم رواسب الترشيح

GC0001621

2011/06/05

163

 143م ت خ/ب4319/2005/

نظام محفز لعملية إضافة الكاربونيل إلى
مركب غير مشبع إيثيلينياً

GC0001622

2011/04/04

164

تقليل فروق درجات احلرارة داخل اجملدد لعملية
 138م ت خ/ب2421/2003/
حتويل مركب مؤكسج الى اوليفني

جهاز إلنتاج هيدروكربونات سائلة عن طريق
 144م ت خ/ب 5002/4045/حتضير فيشر -تروبش في مفاعل طبقة ثالثي
احلالة

 145م ت خ/ب6459/2006/

حفاز الكسدة االلدهيدات املشبعة و
الغير مشبعة إلى احماض كربوكسيلية
غير مشبعة  ،طريقة لتصنيعه و طريقة
الستخدامه

طريقة لعمل مواد حفازة من أكسيد مخلوط
 146م ت خ/ب6499/2006/
إلنتاج ألدهيدات غير مشبعة من األوليفينات

 147م ت خ/ب8238/2007/

20

نظام االقتران احلثي

GC0001623

2011/03/10

165

GC0001624

2011/03/26

166

GC0001625

2011/03/26

167

GC0001626

2011/03/10

168
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الصفحات األولى
لبراءات االختراع الممنوحة

( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاون ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ اﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
[ ]11ضلى انثطاءج CG 0001480 :
[ ]45ذاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضلى لطاض انًىافمح عهى يُح انثطاءج 10/16966 :

2011/11

ذاضٌد لطاض انًىافمح عهى يُح انثطاءج 2010/08/27 :
[ ]51انرظٍُف انسونً :

[ ]21ضلى انطهة  :و خ خ/ب7490/2006/
[ ]22ذاضٌد ذمسٌى انطهة 2006/12/20 :
[ ]56انًطاخع :
[ ]30األونىٌح :
- EP 1462473 A )NIPPON CATAYTIC CHEM
[ ]33اسى انسونح
[ ]31ضلى األونىٌح [ ]32ذاضٌد األونىٌح
IND [JP] ( 29 September 2004
انٍاتاٌ
2005/12/22
370858/2005
- EP 0450923 A2 )NIPPON CATALYTIC CHEM
انٍاتاٌ
2006/07/13
193318/2006
IND [JP] ( 09 October 1991
[ ]72انًررطعىٌ  -1 :كُدً كازوَاخا -2 ،شٍٍ-اٌشً فىخٍُى-3 ،
- US 2004/242761 A1 )DAIROKU YORIMICHI
ٌىشٍى اٌطيٌ -4 ،ىضًٌٍشً زاٌطوكى -5 ،هٍطوكى اوكىشً -6 ،
[JP] et al.( 02 December 2004
هٍسٌىكً ذاهاضا
[ ]73يانك انثطاءج ٍَ :ثىٌ شىكىتاي كى .نًٍرس  ،1-1 ،كىضٌثاشً
 ،4ذشى  -كٍى  ،أوسكا  ، ،541-0043انٍاتاٌانفاحض  :تُسض انثثٍرً
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ اتطاهٍى انعًاض
[ ]54ططٌمح نشثك انطواتظ انسطحٍح نطاذُح ياص نهًاء وططٌمح إلَراج انطاذُح انًاص نهًاء
[ ]57انًهرض ٌ :رعهك االذرطاع تططٌمح نشثك انطواتظ انسطحٍح نطاذُح ياص نهًاء ذرضًٍ ذطىج ( )1نهحظىل عهى ذهٍظ ضطة ،وذطىج
( )2نهحظىل عهى ذطكٍثح زلائمٍح خافح ،وذطىج ( )3نرُفٍص ذفاعم شثك انطواتظ انسطحٍح .وتصنك ،فحٍث ٌظثح ظيٍ انًعاندح نكم ذطىج
لظٍطاً ،فإَه ٌكىٌ يٍ انًًكٍ إَراج انطاذُح انًاص نهًاء تاندًهح تحٍث ٌكىٌ نه ذىاص طثٍعٍح يًراظج .عالوج عهى شنك ،فإٌ ططٌمح
إَراج انطاذُح انًاص نهًاء نالذرطاع انحانً ذرضًٍ ذطىج ذعسٌم وذطىج ذثطٌس .وٌرى ذُفٍص ذطىج انرعسٌم و/أو ذطىج انرثطٌس تاسررساو
وسٍهح ذمهٍة ذرضًٍ يحىض زوضاٌ نه يدًىعح يٍ نىحاخ انرمهٍة ،وذرضًٍ وسٍهح انرمهٍة نىحح ذمهٍة نها سًك يعٍٍ و/أو َظم كشظ
نه شكم يعٍٍ .وتصنكٌ ،كىٌ يٍ انًًكٍ كثد ذىنٍس انًسحىق انُاعى فً ذطىج انرعسٌم و/أو ذطىج انرثطٌس.
عسز عُاطط انحًاٌح 5 :

Int. Cl.7: C08F 6/00; C08F 6/00

عسز األشكال 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11رلى انثزاءج CG 0001481 :
[ ]45ذارٚد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذرزاع

رلى لزار انًٕافمح عهٗ يُح انثزاءج 10/17555 :

 2011 /11ذارٚد لزار انًٕافمح عهٗ يُح انثزاءج 2010/09/03 :
[ ]51انرظُٛف انسٔن: ٙ

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب6057/2006/
Int. Cl. : A23L 1/03, 1/24
[ ]22ذارٚد ذمسٚى انطهة 2006/04/05 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30األٔنٕٚح :
- US 501373 A )UNILEVER NV( 07 May 1991
[ ]31رلى األٔنٕٚح [ ]32ذارٚد األٔنٕٚح [ ]33اسى انسٔنح
أيزٚكا
2005/04/07
11/100.487
[ ]72انًررزعٌٕ  -1 :ذٛى ْاَسٍَٕٚ -2 ،ج-ذشُٛج إَْ .ّٚج-3 ،
ساَسرا إ٘ .كٛهْ-ٙارٚس -4 ،جًٛثا٘ ت .ٙنِٕ
[ ]73يانك انثزاءج  :كزافد فٕزس جهٕتال تزاَسس ال ال س ،ٙشز٘
نٛكس زراٚف َٕ ،رز فٛهس ،60093 ،اٚهُٕٚٛس ،أيزٚكا
انفاحض  :ياجس إتزاْٛى انزفّٛك
[ ]74انٕكٛم  :سعٕز يحًس عه ٙانشٕاف
[ ]54ذزاكٛة غذائٛح يعانجح عهٗ انثارز شاترح عُس انررشٔ ٍٚؽزق نرحؼٛزْا
[ ]57انًهرض ٚ :رعهك االذرزاع انزاٍْ ترشٔٚس ذزاكٛة غذائٛح غٛز يثسرزج نٓا زرجح حًٕػح يُرفؼح جساً شاترح عُس انررشvery ٍٚ
 low pH, shelf-stable, unpasteurized food compositionsنٓا يـزارج  sournessذفٛفـح ٔؽـزق نرحؼٛـزْاٚٔ .رـى ذحؼٛـز
ْـذِ انرـزاكٛة انغذائٛح  food compositionsزٌٔ انرؼٕع نهثسرزج  pasteurizationأٔ يعانجح حزارٚح أذزٖ ترحًٛغ يازج
غذائٛـح  foodstuffتٕاسـطح ذزكٛـة حًؼـ ٙيسٚهـش كٓـزتائٛـاً عثـز غشـاء (membrane acidic electrodialyzed )ED
/ٔ ،compositionأٔ إػافح أحًاع غٛز عؼٕٚح طانحح نألكم /ٔ ،edible inorganic acidsأٔ أيالحٓا انحًؼٛح انفهشٚح metal
 ،acid saltsنرشٔٚس لٛى يُرفؼح جساً نسرجح انحًٕػح ،يصالً زرجح حًٕػح  pHذثهغ  3,5أٔ ألمٔ ،تظفح ذاطح  3,2أٔ ألم ،حٛس ٚثهغ
انًحرٕٖ انكه ٙنهحًغ انعؼٕ٘  0,22 organic acidيـٕل نكم  1000غزاو يٍ انرزكٛة انغذائ food composition ٙأٔ ألم ،تحٛس
ٚكٌٕ فعاالً نرحس ٍٛانصثاخ عُس انررش ٍٚزٌٔ انرسثة ف ٙؽعى يز غٛز يزغٕب أٔ يٍ جٓح أذزٖ انرأشٛز تشكم عكس ٙعهٗ ذٕاص ؽعى
انرزاكٛة انغذائٛح انُاذجح.
عسز عُاطز انحًاٚح 22 :

7

عسز األشكال 2 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلى انثطاءج CG 0001482 :
[ ]45تاضيد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضلى لطاض انًىافمح عهً يُح انثطاءج 10/18588 :

 2011 /11تاضيد لطاض انًىافمح عهً يُح انثطاءج 2010/11/09 :
[ ]51انتصُيف انسوني :
Int. Cl.7: A61K 35/78; A61P 11/00
[ ]56انًطاجع :
- DATA BIOSIS `Online! BIOSCIDNCES
INFORMATION SERVICE, PHILADELPHIA,
PA, US; 1997
- DATABASE EMBASE `Online! ELSEVIER
;SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL
1986

[ ]21ضلى انطهة  :و خ خ/ب3818/2004/
[ ]22تاضيد تمسيى انطهة 2004/09/18 :
[ ]30األونىيح :
[ ]31ضلى األونىيح [ ]32تاضيد األونىيح [ ]33اسى انسونح
أنًاَيا
2003/09/19
10345343.1
[ ]72انًرتطعىٌ  -1 :فىنفجاَج شُايسض -2،فطاَك ضوَكيم-3،
جىضج ياكيًيهياٌ إَجههاضز -4،اونيفط شًيسخ
[ ]73يانك انثطاءج  :اَجههاضز اضظَيًيتم جي او تي اتش اَس كى .كي
جي ،neHeHzeozrHdeHN،61138 ،3 eHzrtHzrebzreH ،
أنًاَيا
انفاحص َ :ىف انُصثاٌ
[ ]74انىكيم  :سهيًاٌ اتطاهيى انعًاض
[ ]54ططيمح نتحضيط ذالصح يٍ أوضاق انهثالب
[ ]57انًهرص  :يتعهك االذتطاع انحاني تططيمح نتحضيط ذالصح يٍ أوضاق انهثالب تشتًم عهً انًكىٌ انفعال هيسيطاكىسيس  Cو-
هيسيطيٍ ،وترالصاخ يحضطج تىاسطح هصِ انعًهيح .وعهً شنك يىفط االذتطاع في انثسايح ذالصح أونً غُيح تـ  - هيسيطيٍ ،وتانتاني
يىفط ذالصح ثاَيح غُيح تهيسيطاكىسيس  .Cوفي ذطىج أذيطج ،يتى يعج انرالصتيٍ نهحصىل عهً ذالصح تها يحتىي هيسيطاكىسيس C
يحسز ويحتىي  - هيسيطيٍ يحسز.
عسز عُاصط انحًايح 9 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثراءج CG 0001483 :
[ ]45ذارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذرراع

رلى لرار انًىافمح عهى يُح انثراءج 10/18612 :

2011/11

ذارٌد لرار انًىافمح عهى يُح انثراءج 2010/11/09 :

[ ]51انرصٍُف انسونً:
[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب7190/2006/
;Int.Cl.7:C04B 12/00; C04B 28/36
[ ]22ذارٌد ذمسٌى انطهة 2006/11/11 :
C08G 75/10; C04B 12/00; C04B 28/00; C08G 75/00
[ ]30األونىٌح :
[ ]56انًراخع :
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
;]- WO 2003080533 A1 )NIPPON OIL CORP [JP
انٍاتاٌ
2005/11/14 2005-328824
IDOMCO CORP [JP] ; HASHIMOTO HIROSHI
[ ]72انًرررعىٌ  -1 :ذازاهٍرو كايٍُازيٌ -2 ،اسى َاكاذسىكا-3 ،
[JP] 06 March 2003.
ذسىذىيى كٍهارا -4 ،ذىشٍى يىرٌهٍرو
[ ]73يانك انثراءج ٍَ :ثىٌ اوٌم كىرتىرٌشٍ ،شركح ٌاتاٍَح-3 ،
َ 12اٌشً -شًٍثاشً  –1شىو،يٍُاذى -كٍى،طىكٍى ، 105-8412
انٍاتاٌ
انفاحص  :تُسر انثثٍرً
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ اتراهٍى انعًار
[ ]54طرق إلَراج يازج راتطح ذحرىي عهى كثرٌد يعسل ويازج ذحرىي عهٍه
[ ]57انًهرص ٌ :رعهك االذرراع انحانً ترىفٍر طرٌمح إلَراج يازج راتطح ذحرىي عهى كثرٌد يعسل نرعطى يماويح نالشرعال ،ولىج
يٍكاٍَكٍح ،ولسرج عهى يُع ذسرب انًاء ،ويماويح نهثكرٍرٌا انًؤكسسج نهكثرٌد يًرازج ،وانرً لس ذسررسو فً يُع ذسرب انفضالخ انًُسنٍح
وانصُاعٍح ،وتطرٌمح ،يع انرحكى انسهم ،إلَراج يازج ذحرىي عهى كثرٌد يعسل تاسررساو انًازج انراتطح .ذشرًم طرٌمح إَراج انًازج
انراتطح عهى ذطىاخ ذىفٍر يازج تازئح إلَراج انكثرٌد انًعسل ذركىٌ يٍ  100خسء تانىزٌ كثرٌد و 25 – 0,1خسء تانىزٌ  ENBوذهظ
انًازج انثازئح فً انحانح انًصهىرج عُس 120و 160 -و ،وعُسيا ذرراوح نسوخح انرهٍظ انًصهىر انُاذح عُس 140و تٍٍ  0,050و 3,0
تاسكال ثاٍَحٌ ،رى ذثرٌس انرهٍظ انًصهىر إنى زرخح حرارج ال ذسٌس عٍ 120و .ذشرًم طرٌمح إَراج يازج ذحرىي عهى كثرٌد يعسل تعس
ذحضٍر انًازج انراتطح عهى ذهظ  %50 - %10تانىزٌ يٍ انًازج انراتطح و  %90 - %50تانىزٌ  /ركاو عُس 120و 160 -و ،فً
حٍٍ ٌرى اإلتماء عهى نسوخح انًازج انراتطح عُس 140و تحٍث ذرراوح تٍٍ  0,050و  3,0تاسكال ثاٍَح وذثرٌس انرهٍظ انُاذح إنى زرخح
حرارج ال ذسٌس عُس 120و.
عسز عُاصر انحًاٌح 5 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقٌ اىثطاءج CG 0001484 :
[ ]45ذاضٝد اىْشط عِ ٍْح اىثطاءج 2011/09/30 :

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقٌ قطاض اىَ٘افقح عيٍْ ٚح اىثطاءج 10/18586 :

 2011 /11ذاضٝد قطاض اىَ٘افقح عيٍْ ٚح اىثطاءج 2010/11/09 :
[ ]51اىرصْٞف اىسٗى: ٜ
Int. Cl.7: C07D 239/46, 403/04, 409/04
[ ]56اىَطاجع :
;]- WO 03/066047 A )ASTRAZENECA AB [SE
;]BAXTER ANDREW [GB]; STEELE JOHN [GB
TEAGUE SIMO( 14 August 2003

[ ]21ضقٌ اىطية  ً :خ خ/ب8072/2007/
[ ]22ذاضٝد ذقس ٌٝاىطية 2007/04/04 :
[ ]30األٗى٘ٝح :
[ ]31ضقٌ األٗى٘ٝح [ ]32ذاضٝد األٗى٘ٝح [ ]33اسٌ اىسٗىح
أٍطٝنا
2006/04/12
60/744.676
[ ]72اىَررطعُ٘  -1 :زٝفس سرٞفاّ-2 ،ٜذَ٘ٞش ٜا .ٔٝجٞيزت-3 ،ٜ
مٞس جُ٘ ٕاضٝس -4 ،ذ٘س ٜس .ٜاج٘ٝاض -5 ،ذشاضىز ج.ٔٞ
جاضزّط
[ٍ ]73اىل اىثطاء ج :ساّ٘ف-ٜافْرٞس temremo 300 -
،2854-08807 ،ertCwmgromr ،Gtrvtrrom etarmprrC
ّ٘ٞجٞطس ، ٜأٍطٝنا
اىفاحص ّ٘ :ف اىْصثاُ
[ ]74اى٘مٞو  :سيَٞاُ اتطإ ٌٞاىعَاض
[ٍ ]54طمة أٍ ْ٘ٞتٞطَٞٝس ِٝتٔ اسرثساه ف ٜاىَ٘ظع 6 ،2 ِٞتَجَ٘عح تٖا اسرثساه أحاز ٛف ٜاىَ٘ظع 4
[ ]57اىَيرص ٝ :رعيق االذرطاع اىحاى ٜتَطمة اىصٞغح (،)I
1

R

HN
N
O

CH3

N

2

R

)(I

حٞس ذنُ٘  R2ٗ R1مَا ٕ٘ ٍ٘ظح فٕ ٜصٓ اى٘شٞقح ،أٗ ٍيح ٍقث٘ه صٞسالّٞاً ،أٗ ٕٞسضاخ أٗ شٗاتح ٍْٔ ،أٗ عقاض أ َّٗىٍ ٜقث٘ه صٞسالّٞاً ٍْٔ،
أٗ ٍيح ٍقث٘ه صٞسالّٞاً ،أٗ ٕٞسضاخ أٗ شٗاتح ىيعقاض األ َّٗى ،ٜأٗ ذطمٞثح صٞسالّٞح ذشرَو عي ٚمَٞح ٍؤشطج صٞسالّٞاً ٍِ ٗاحس أٗ أمصط ٍِ
ٍطمثاخ االذرطاع اىحاى ٜف ٜذيٞػ ٍع ٍازج حاٍيح ٍقث٘ىح صٞسالّٞاًٝٗ ،نُ٘ عثاضج عِ غطٝقح ىعالض ٍطٝط ٝعاّ ٍِ ٜاظططاب ذحسز ت٘اسطح
 PGD2تَا ف ٜشىل ،عي ٚسثٞو اىَصاه ال اىحصط ،اىَطض اىرحساسٍ( ٜصو اىرٖاب األّف اىرحساسٗ ،ٜاىرٖاب اىَيرحَح اىرحساسٗ ،ٜاىرٖاب
اىجيس االسرشطائٗ ،ٜاىطت٘ اىشعثٗ ٜاىحساسٞح ىألغصٝح)ٗ ،مصطج اىرالٝا اىثسْٝح اىشاٍيحٗ ،االظططاتاخ اىَصاحثح ىْشاغ اىرالٝا اىثسْٝح
اىشاٍيحٗ ،صسٍح اىع٘اضٗ ،اىعٞق اىشعثٗ ،ٜاالىرٖاب اىشُعثٗ ،ٜاىشطٗ ،ٙاإلمزَٝاٗ ،األٍطاض اىَصح٘تح تاىحنح (ٍصو اىرٖاب اىجيس
االسرشطائٗ ٜاىشطٗ ،)ٙاألٍطاض (ٍصو اىناذاضامدٗ ،اّفصاه اىشثنٞحٗ ،االىرٖابٗ ،اىري٘ز ٗاظططاتاخ اىًْ٘) اىر ٜذْشأ تشنو عطظّ ٜرٞجحً
ىيسي٘ك اىَصح٘ب تاىحنح (ٍصو اىرسش ٗاىعطب)ٗ ،االىرٖابٗ ،أٍطاض اإلّسساز اىطئ٘ ٛاىَزٍِٗ ،إصاتح إعازج اىرطٗٝح تفقط اىسًٗ ،اىسنرح
اىسٍاغٞح اى٘عائٞحٗ ،اىرٖاب اىَفاصو اىطٍٗاذ٘ٝس ٛاىَزٍِٗ ،اىرٖاب اىجْثحٗ ،اىرٖاب اىق٘ىُ٘ اىرقطحٍٗ ٜا شاتٔ شىل عِ غطٝق إعطاء
اىَطٝط اىَصم٘ض مَٞح ٍؤشطج صٞسالّٞاً ٍِ اىَطمة ٗفقاً ىالذرطاع اىحاى.ٜ
عسز عْاصط اىحَاٝح 6 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
[ ]11رقٌ اىثزاءج CG 0001485 :
[ ]45ذارٌد اىْشز عِ ٍْح اىثزاءج 2011/09/30:

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذرزاع

رقٌ قزار اىَىافقح عيى ٍْح اىثزاءج 11/20668 :

2011 /11

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب4177/2004/
[ ]22ذارٌد ذقسٌٌ اىطية 2004/12/29 :
[ ]30األوىىٌح :
[ ]33اسٌ اىسوىح
[ ]31رقٌ األوىىٌح [ ]32ذارٌد األوىىٌح
أٍزٌنا
2004/01/02
60/534.026
[ ]72اىَررزعىُ -1 :جىُ اف .سشوهٍ -2 ،ارك جً .جىز-3 ،
روتزخ او .هاجزذًٍ -4 ،اٌنو إيٍ .ىهو -5 ،اجاتٍىص مٍه .اجاتٍى
 -6 ،رٌرشارز تً .تاّو -7 ،ذشً-آي مٍى -8 ،اف .زٌفٍس حسٍِ
[ٍ ]73اىل اىثزاءجٌ :ىٍّفٍشِ ذنْىىىجٍش ،اه اه سً  -شزمح
اٍزٌنٍح 5555 ،ساُ فٍيٍة ،سىٌد  ،1950هىسرىُ،77056 ،
ذنساص ،اىىالٌاخ اىَرحسج االٍزٌنٍح
[ ]74اىىمٍو  :سعىز ٍحَس عيً اىشىاف

ذارٌد قزار اىَىافقح عيى ٍْح اىثزاءج 2011/01/30 :
[ ]51اىرصٍْف اىسوىً :
Int. Cl.7: C08F 2/34; C08F 2/38, C08F 4/06
[ ]56اىَزاجع :
- EP 1308464 A )BP CHEMICALS SNC [FR]( 7
May 2003
- WO 01/44323 A )UNIVATION TECH LLC
[US]( 21 June 2001
- US 6111034 A )GOODE MARK GREGORY
[US] ET AL( 29 August 2000
- WO 98/12231 A )MOBIL OIL CORP [US]( 26
March 1998
(- US 6335402 B1 )MIHAN SHAHRAM [DE] et al.
01 January 2002
- WO 99/61486 A )UNIVATION TECH LLC
[US]( 2 December 1999
اىفاحص  :عيً احَس اىَال

[ ]54طزٌقـح ىيرحنـُّـٌ تاىرصفٍـح فً ٍفـاعـالخ غاسٌح اىطـىر
[ ]57اىَيرص  :ذرعيق ذجسٍساخ االذرزاع اىزاهِ تقٍاص واىرحنٌ تاىنهزتاء اىسامْح فً ٍفاعو تيَزج غاسي اىطىر gas phase
 polymerization reactor.وعيى وجه اىرحسٌس ،ذرعيق اىرجسٍساخ تَزاقثح اىنهزتاء اىسامْح اىَْقىىح فً ٍْطقح ذعيٍق
entrainment zoneذاله تيَزج غاسٌح اىطىر ىرحسٌس تساٌح حىازز االّقطاع discontinuityىيَفاعو ٍثو اىرنرٍو chunking
واىرصفٍح  sheeting.وذرعيق اىرجسٍساخ مذىل تَزاقثح اىنهزتاء اىسامْح اىَْقىىح ىرحسٌس اىحاجح ىإلضافح اىفعاىح ىيَىاز اىَضافح ىيرىاصو
واىرً ذقيو فعاىٍح اىنهزتاء اىسامْح ىيَفاعو إىى اىحس األزّى وتذىل ذَْع حىازز االّقطاع.
عسز عْاصز اىحَاٌح 14 :

عسز األشناه 12 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
[ ]11على انثغاءج CG 0001486 :
[ ]45ذاعٌز انُشغ ػٍ يُخ انثغاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تغاءج اسرغاع

على لغاع انًىافمح ػهى يُخ انثغاءج 11/21589 :

2011 /11

ذاعٌز لغاع انًىافمح ػهى يُخ انثغاءج 2011/02/27 :
[ ]51انرصٍُف انضونً :
Int. CI. : C08F 210/00, 2/34, 210/16
[ ]56انًغاجغ :
- US 2003/0017354 A1 )BAYLEY et al.( 23
January 2003
- US 2003/0096128 A1 )FARLEY et al.( 22 March
2003

[ ]21على انطهة  :و خ ر/ب4792/2005/
[ ]22ذاعٌز ذمضٌى انطهة 2005/06/18 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31على األونىٌح [ ]32ذاعٌز األونىٌح [ ]33اؿى انضونح
أيغٌكا
2004/06/21
10/872.847
[ ]72انًشرغػىٌ  -1 :جًٍؾ او .فاعنً  -2 ،جىٌ اف .ؿؼول
[ ]73يانك انثغاءج ٌ :ىٍَفٍشٍ ذكُىنىجٍؼ ،ال ال ؿً 5555 ،ؿاٌ
فٍهٍة ،ؿىٌد  ،1950هٍىؿرٍ،77056 ،ذكـاؽ ،انىالٌاخ انًرذضج
األيغٌكٍح
انفادص  :اتغاهٍى انمغشً
[ ]74انىكٍم  :ؿؼىص يذًض ػهً انشىاف
[ ]54طغق ذـرشضو إلَراج تىنًٍغاخ يغ ذذكى تانرىػٌغ انرغكٍثً
[ ]57انًهشص  :انًهشص ٌرؼهك االسرغاع انغاهٍ تطغق methodsذـرشضو نهرذكى controllingتهؼوجح صهاعج melt viscosity
نًرؼضص أونفٍٍ  ،polyolefinونهرذكى ترىػٌغ يىًَغ إؿهايً comonomer distributionنًرؼضص أونفٍٍ  ،polyolefinونهذصىل
ػهى نؼوجح صهاعج melt viscosityيـرهضفح نًرؼضص أونفٍٍ  ،polyolefinتأغشٍح filmsيصُؼح يٍ يغكثاخ يرؼضص أونفٍٍ
polyolefinيٍ هظا انمثٍم .وذرضًٍ انطغق ياليـح يىًَغ أونفًٍُ olefin monomerويىًَغ إؿهايً وادض ػهى األلم يغ َظاو
دفاػي catalyst systemتىجىص يائغ لاتم نهركاثف ٌcondensable fluidشرًم ػهى هٍضعوكغتىٌ يشثغ saturated
hydrocarbonته طعاخ كغتىٌ ٌcarbonرغاوح ػضصها يٍ 2إنى 8.وٌرضًٍ انُظاو انذفاػي catalyst systemفً أدض
انرجـٍضاخ يكىٌ دفاػ يرانىؿًٍُ يٍ هفٍُىو hafnium metallocene catalyst component.
7

ػضص ػُاصغ انذًاٌح 13 :

ػضص األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001487 :
[ ]45تاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES
OF OF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقى قطاض انًٕافقح عهى يُح انثطاءج 10/19372 :

2011/11

تاضٌد قطاض انًٕافقح عهى يُح انثطاءج 2010/11/29 :
[ ]51انتصٍُف انسٔنً :
Int. Cl.7: H01H 71/02; H02B 1/06
[ ]56انًطاجع :
- DE 112647B )BUSCH JAEGER DUERENER
METALL( 29 March 1962

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب7901/2007/
[ ]22تاضٌد تقسٌى انطهة 2007/03/07 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]33اسى انسٔنح
[ ]31ضقى األٔنٌٕح [ ]32تاضٌد األٔنٌٕح
إٌطانٍا
2006/03/09
000123
[ ]72انًرتطع :فاتطٌعي فاتطٌعٌٕ
[ ]73يانك انثطاءج :تتٍسٍُٕ اغ .تً .اٌّ  ،فٍا يسٍُا-38 ،
 ،20154إطانٍا  -يٍالَٕ ،اٌطانٍا
انفاحص  :يصعة أحًس انفضانح
[ ]74انٕكٍم  :حسٍ انًال
[ ]54يعسج كٓطتائٍح شاخ جعء أيايً يعاز تشكٍهّ
[ ]57انًهرص  :يعسج كٓطتائٍح ( )1نهتطكٍة فً نٕحح يفاتٍح يعٔزج تهٕحح ٔفٍّ تحسز َافصج ضتاعٍح انعٔاٌا تًاياً ،تتضًٍ انًعسج
انكٓطتائٍح ( )1جسى (ٌ )2شثّ انصُسٔق يع جعء أيايً(ٔ )3انثاضظ يٍ انٕجّ ( )4نهجسى انًصكٕض ٔنّ تعس أٔل(ٌ )H1شثّ جاَة يٍ
انُافصج ضتاعٍح انعٔاٌا تحٍث أٌ انجعء األيايً (ًٌ )3كٍ إستقثانّ ذالل انُافصج انًصكٕضجٔ ،تتًٍع تًا ٌهً :انجعء األيايً (ٌٔ )3تضًٍ
عُصط يُاسة (ٔ )5انصي ًٌكٍ تحطٌكّ تجاِ انٕجّ ( )4نهجسى ( )2انصي ٌشثّ انصُسٔق العازج تشكٍم انجعء األيايً ( )3تتغٍٍط تعسْا
األٔل ( )H1انًصكٕض.
عسز عُاصط انحًاٌح 7 :

عسز األشكال 2 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاون ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ اﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

[ ]12تراءج استراع

[ ]11رقى انثراءج CG 0001488 :

رقى قرار انًىافقح عهى يُخ انثراءج 10/19855 :

[ ]45تارٌز انُشر عٍ يُخ انثراءج 2011/09/30 :
[ ]21رقى انطهة  :و خ ر/ب5561/2005/
[ ]22تارٌز تقضٌى انطهة 2005/12/20 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32تارٌز األونىٌح
2005/04/14
2005- 117411
2004/12/20
2004-367882

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THETHE
ARAB
STATES OF THE GULF
ARAB STATES OF THE GULF
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[ ]33اسى انضونح
انٍاتاٌ
انٍاتاٌ

تارٌز قرار انًىافقح عهى يُخ انثراءج 2010/12/25 :
[ ]51انتصٍُف انضونً :
;Int. CI. )2006.01(: H01H23/24; H01H9/16
H01H23/02; H01H21/02
[ ]56انًراجع :
- JP 2000-251582 A)JIMBO DENKI KK( 14
September 2000

[ ]72انًشترعىٌ  -1 :تشٍه كىاَج هسٍاو -2 ،هٍروهٍسا
اوكىَى -3 ،تىشٍٍىكً تاكً -4 ،ياسايً هاٌافىًٌَ -5 ،ى شٍُج
تشٍٍ
[ ]73يانك انثراءج  :ياتسىشٍتا إنكترٌك ووركس نًٍتض1048 ،
،اوزا-كاصويا ،كاصويا -شً ،اوساكا  ,انٍاتاٌ
انفادص  :اتراهٍى انعثىصي
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ انعًار
[ ]54يفتاح كهرتائً يسوص تشاشح عرض وأصاج يفتاح كهرتائً
[ ]57انًهشص ٌ :تعهق االستراع انذانً ت ًفتاح كهرتائً يسوص تشاشح عرض ٌشتًم عهى جسى رئٍسً نًفتاح كهرتائً ٌشتًم عهى جسى
أصاج ٌذتىي تضاسهه عهى أصاج تاليس يسصوجح انًسار؛ ويصضر يعًء ٌصضر ظىءاً يذضث عٍ غرٌق جهض كهرتائً ٌتىنض تٍٍ َقاغ تاليس
حُائٍح انًسار ألصاج انتاليس؛ و يقثط تشغٍم ٌتى تركٍثه عهى َذى يذىري عُض جاَة أيايً يٍ انجسى انرئٍسً نهًفتاح انكهرتائً،
وتذٍج ٌكىٌ تعض تعرض أقصر نًقثط انتشغٍم يطاتق تقرٌثا عهى األقم نثعض انجاَة األيايً يٍ انجسى انرئٍسً نهًفتاح انكهرتائً أو
أكثر يُه؛ و يُشىر ٌشتًم عهى جسئً عرض إلصضار انعىء يٍ انًصضر انًعًء إنى انشارج يٍ سالل أسطخ عرض يُه وجسئً تجًٍع
انعىء ،تهضف تىجٍه انعىء انًُثعج يٍ انًصضر انًعًء إنى أسطخ انعرض انشاصح تجسئً انعرض ،تذٍج ٌتى تىفٍر جسئً عرض عُض
غرفٍٍ يذىرٌٍٍ يتقاتهٍٍ يٍ يقثط انتشغٍم.
عضص عُاصر انذًاٌح 11 :

عضص األشكال 22 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]12تراءج اذتراع

رلى لرار انًىافمح عهً يُح انثراءج 11/21590 :

[ ]11رلى انثراءج CG 0001489 :
[ ]45تاريد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

2011 /11

تاريد لرار انًىافمح عهً يُح انثراءج 2011/02/27 :
[ ]51انتظُيف انسوني :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب4778/2005/
[ ]22تاريد تمسيى انطهة 2005/06/15 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونىيح :
- US 6539747 B2 )Minta et al.( 01 April 2003
[ ]31رلى األونىيح [ ]32تاريد األونىيح [ ]33اسى انسونح
أيريكا
2004/04/18
60/580.746
[ ]72انًرترعىٌ  -1 :زاَيم جيه .هاوريسس -2 ،جىٌ تي .ستىٌ
[ ]73يانك انثراءج  :اكسىٌ يىتيم اتستريى ريسيرتش كًثُي ،
ص.ب  ،2189هيىستٍ ،2489-77252 ،تكساش ،أيريكا
انفاحض  :اتراهيى انمرشي
[ ]74انىكيم  :سعىز يحًس عهي انشىاف
[ ]54وحسج طُاعيح إلَتاج انغاز انطثيعي انًسال تمسرج إَتاجيح لاتهح نهمياش.
[ ]57انًهرض  :وحسج طُاعيح إلَتاج انغاز انطثيعي انًسال تمسرج إَتاجيح لاتهح نهمياش SCALABLE CAPACITY
 LIQUEFIED NATURAL GAS PLANTانًهرض يتعهك االذتراع انراهٍ تىحساخ طُاعيح نًعانجح يائع هيسروكرتىَي
hydrocarbon fluid processing plant,طرق نتظًيى وحساخ طُاعيح نًعانجح يائع هيسروكرتىَي hydrocarbon fluid ,
طرق نتشغيم وحساخ طُاعيح نًعانجح يائع هيسروكرتىَي hydrocarbon fluidوطرق إلَتاج يىائع هيسروكرتىَيح hydrocarbon
fluidsتاسترساو وحساخ طُاعيح نًعانجح يائع هيسروكرتىَي hydrocarbon fluid.وعهً وجه انتحسيس ,تتعهك تعض تجسيساخ
االذتراع تىحساخ طُاعيح إلسانح انغاز انطثيعي natural gas liquefaction plant,طرق نتظًيى وحساخ طُاعيح إلسانح انغاز
انطثيعي  ,طرق نتشغيم وحساخ طُاعيح إلسانح انغاز انطثيعي وطرق إلَتاج غاز طثيعي يسال تاسترساو وحساخ طُاعيح إلسانح انغاز
انطثيعي .ويتضًٍ أحس انتجسيساخ وفماً نإلذتراع وحسج طُاعيح نًعانجح يائع هيسروكرتىَي hydrocarbon fluidsتتضًٍ يجًىعح
يٍ أَىاع وحساخ يعانجح زجهيح process unit module types,وتتضًٍ يجًىعح أَىاع وحساخ انًعانجح انسجهيح َىع أول عهً
األلم نىحسج يعانجح زجهيح first process unit module typeيتضًٍ وحسج يعانجح زجهيح أونً واحسج أو أكثر وَىع ثا ٌٍ نىحسج
يعانجح زجهيح process unit module type secondيتضًٍ وحستيٍ أو أكثر يٍ وحساخ انًعانجح انسجهيح انثاَيح انًسيجح
 integrated second process unit modulesحيث يتى تحسيس حجى وحسج واحسج عهً األلم يٍ وحساخ انًعانجح انسجهيح األونً
ووحسج واحسج عهً األلم يٍ وحساخ انًعانجح انسجهيح انثاَيح تثعاً نفعانيح انًعانجح انمظىي انجىهريح substantially maximum
processing efficiencyانراطح تكم يُها.
عسز عُاطر انحًايح 76 :

Int. CI.7: F25J 1/00, 3/00

عسز األشكال 8 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاون ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲاﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

[ ]12تراءج اذرراع

[ ]11رلى انثراءج CG 0001490 :

رلى لرار انًىافمح عهى يُح انثراءج 11/21809 :

[ ]45ذارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :
[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب8178/2007/
[ ]22ذارٌد ذمسٌى انطهة 2007/04/18 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح
102006019100.5

25/04/2006

THE ARAB STATES OF THE GULF

2011 /11

ذارٌد لرار انًىافمح عهى يُح انثراءج 2011/03/10 :
[ ]51انرصٍُف انسونً :

[ ]33اسى انسونح
أنًاٍَا

Int. Cl.7: C01B 3/02

[ ]56انًراجع :
- US20050288381 A1)PRAXAIR TECHNOLOGY
INC.( 29 December 2005

[ ]72انًرررعىٌ  -1 :جىزٌف شىارزهىتر -2،هارانس كهٍٍ-3،
زٌُى هٍٍُس -4،كرٌسرٍاٌ فرٌراج -5 ،سرٍفاَى اَىسٍُسي
[ ]73يانك انثراءج  :نٍُسي اكرُجسهشافد  ، .نٍىتىنسسرراسه ، 252
 80807يٍىَد ،أنًاٍَا
ازارتاشى
ت
َجسخ
[ ]74انىكٍم  :أحًس
انفاحص  :عثس هللا انرطٍة
[ ]54إَراج ترار انًاء انصازر فً أجهسج إعازج ذكىٌٍ انثرار
[ ]57انًهرص ٌ :رعهك اإلذرراع تطرٌمح نرىنٍس ترار ياء فً طرق إعازج ذكىٌٍ ترار انًاء انرً فٍها ٌىنس ذٍار ترار ياء أول واحس عهى
األلم ( )18وذٍار ترار ياء ثاًَ واحس عهى األلم ( ،)13وفٍها ٌسررسو ذٍار ترار انًاء األول (ترار ياء انطرٌمح) ( )18تانكايم فً طرٌمح
إعازج ذكىٌٍ ترار انًاء ،وتًٍُا ٌسررسو ذٍار ترار انًاء انثاًَ (ترار انًاء انصازر) ( )13ذارجٍا .وٌىنس ترار انًاء انصازر ( )13فحسة
تىاسطح ذثرٍر انًاء انًُسوع يُه انغاز وانًُسوع يُه انًعازٌ (انًاء انُمً) (.)1
عسز عُاصر انحًاٌح 9 :

عسز األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىجراءح CG 0001491 :
[ ]45تبرٌد اىْشر عِ ٍْح اىجراءح 2011/09/30 :

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

[ ]12ثراءح اذتراع

رقٌ قرار اىَىافقخ عيى ٍْح اىجراءح 11/22746 :

 2011 /11تبرٌد قرار اىَىافقخ عيى ٍْح اىجراءح 2011/03/27 :
[ ]51اىتصٍْف اىسوىً :
;Int. Cl. : C08L 23/08; C08L 23/04; F16L 47/00
C08L 23/00; F16L 47/00
[ ]56اىَراجع :
- EP 1359192 A )SOLVAY [BE]( 05 November
2003
- US 2005/154159 A1 )DESLAURIERS PAUL J
[US] et al.( 14 July 2005

[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة7135/2006/
[ ]22تبرٌد تقسٌٌ اىطيت 2006/10/31 :
[ ]30األوىىٌخ :
[ ]31رقٌ األوىىٌخ [ ]32تبرٌد األوىىٌخ [ ]33اضٌ اىسوىخ
أٍرٌنب
2005/11/02
11/264.900
[ ]72اىَرترعىُ  -1 :مٍْج ٌبّجٍ -2 ،بثٍى جً .ثىرُ -3 ،جٍه.
تىز الٍّر -4 ،مىٍىزًٌْ جبٌبراتٍِ -5 ،بٌنو زي .جْطٍِ -6 ،بمص
ثًٍ .بك زاٍّو -7 ،جىٌو اهٍ .برتٍِ -8 ،راجٍْسرا مٍه.
مرٌشْبضىاًٍ -9 ،ثبوه جٍه .زٌطيىرٌرز
[ٍ ]73بىل اىجراءح  :شٍفروُ فٍيٍجص مٍٍَنبه مَجًْ اه ثً ،ضنص
ثٍْص زراٌف،شا ووىسالّسز  ،77380 ، 10001تنطبش ،أٍرٌنب
اىفبحص  :ثْسر اىثجٍتً
[ ]74اىىمٍو  :ضعىز ٍحَس عيً اىشىاف
[ ]54ترامٍت ٍتعسزح اىْطق ٍِ ٍتعسزاد اإلثٍيٍِ  lntitllopt althliyhtlul pllalmtitlumوأّجىة ٍصْىع ٍْهب
[ ]57اىَيرص ٌ :تعيـق االذتـراع اى راهـِ ثترمٍـت ٍتعسز اىْطـق ٍـِ ٍتعسز اإلثٍيٍِ ٌحتىي عيى ٍنىٍِّ عيى األقو ٍِ ٍتعسز اإلثٍيٍِ،
حٍث ٌنىُ ىنو ٍنىُ تىزٌع أوزاُ جسٌئٍخ ال ٌسٌس عِ  ،5وٌنىُ ألحس اىَنىٍِّ وزُ جسٌئً أعيى ٍِ شىل ىيَنىُ اَذر ،وٌنىُ ىيَنىُ
األعيى وزّبً جسٌئٍبً قٍَخ وضٍط " "aال تقو عِ  0,35عْس اىتىفٍق ثبضترساً ٍعبزىخ مبرٌىٌ-بضىزا ٍع ٌ nطبوي صفراً.
7

عسز عْبصر اىحَبٌخ 19 :

عسز األشنبه 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]12ثراءح اذزراع

رقى قرار انًىافقخ عهً يُح انجراءح 11/22726 :

[ ]11رقى انجراءح CG 0001492 :
[ ]45ربرَد انُشر عٍ يُح انجراءح 2011/09/30 :

2011/16

ربرَد قرار انًىافقخ عهً يُح انجراءح 2011/03/27 :

[ ]51انزصُُف انسونٍ :
[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة5002/2005/
Int. Cl.7: C07C 2/70, 15/02, 39/04, 45/53, 49/10,
[ ]22ربرَد رقسَى انطهت 2005/08/07 :
409/08, 37/08
[ ]30األونىَخ :
[ ]56انًراخع :
[ ]31رقى األونىَخ [ ]32ربرَد األونىَخ [ ]33اضى انسونخ
- EP 0395360 A1 )SUMITOMO CHEMICAL
أيرَكب
2004/08/13
60/601.661
COMPANY, LIMITED( 31 October 1990
[ ]72انًرزرعىٌ  -1 :نُفٍُ زوروٌ -2 ،زكب خهبز -3 ،ضزىكص،
- EP 0719750 A1 )CHEVERON U.S.A. INC.( 03
خًُص ثٍ -4 ،.رشُُح ،خٍُ رشٍ ـ َب -5 ،ضزُكم يبَكم اَه-6 ،.
July 1996
ضًُث ،رشبنرز .او -7 ،.ثىكبَبٌ ،خىٌ اش -8 ،.روثُس ،خىٌ .ال9 ،
- US 4992606 B )MOBIL OIL CORP( 12 February
 ضزبَبد ،خىٌ اٌ -10 ،.ضبَزُُطُزجبٌ خىزَه خىازانىة1991
[ ]73يبنك انجراءح :اكطىٌ يىثُم كًُُكبل ثبرُزص اَك5200 ،.
- US 5371310 B )MOBIL OIL CORP( 06
 ،77520 ،eD tyrB ،eD rD awyaBركطبش ،انىالَبد
December 1994
انًزحسح األيرَكُخ
- US 5557024 )MOBIL OIL CORP( 17 September
[ ]74انىكُم  :ضعىز يحًس عهٍ انشىاف
1996
انفبحص َ :حٍ َبصر انجىصبفٍ
[ ]54عًهُـخ إلَزبج انفُىل ويثُــم إثُم كُزىٌ
[ ]57انًهرص َ :زعهـق االذزراع انراهـٍ ثعًهُـخ إلَزبج انفُُىل  phenolويُثُم إثُـم كُزىٌ  methyl ethyl ketoneرزضًـٍ ياليطخ
 contactingانجُسٍَ  benzeneيع عبيم أنكهخ يـٍ  C4 alkylating agent C4فٍ ظروف أنكهخ  alkylationثبضزرساو حفبز
َ catalystشزًم عهً زَىنُذ ثُزب  zeolite betaأو غرثبل خسَـئٍ ًَ molecular sieveزهك ًَطبً نحُىز األشعخ انطـُُُـخ X-ray
َ diffraction patternشــزًم عهً قُى قصىي نهًطبفخ  dانفبصهخ  d-spacingعُس 0.073.57 ،0.156.6 ،0.2512.4
و 0.073.42أَغطزروو  Angstromإلَزبج صجـُت يُصرف يـٍ رفبعم األنكهـخ َ alkylation effluentشزًم عهً ثٍ-ثُىرُم ثُسَـٍ
( sec-butylbenzeneثٍ َشـُر إنً ثبَـىٌ) .ثـى َزى أكطسح  oxidizingثٍ-ثُىرُم ثُسَـٍ  sec-butylbenzeneإلَزبج
هُسروثُروكطُس  hydroperoxideوَزى ح ّم  decomposingانهُـسروثُـروكطُـس  hydroperoxideإلَزبج انفُـىل  phenolويثُـم
إثُـم كُززىٌ .methyl ethyl ketone
عسز عُبصر انحًبَخ 45 :

عسز األشكبل 2 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥلـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــجﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001493 :
[ ]45تاضٌد انُشط ػٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقى قطاض انًىافقح ػهى يُح انثطاءج 11/22752 :

2011/11

تاضٌد قطاض انًىافقح ػهى يُح انثطاءج 2011/03/27 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :
;Int. Cl.7: C07C 2/30, 2/32, 11/02, 29/54; C07F 3/06
C08F 10/00, 110/02
[ ]56انًطاخغ :
- US 3252958 A )GIACHETTI E. et al.( 24 May
1966
- US 4361714 A )LANGER et al.( 30 November
1982
- US 5276220 A )SAMSEL et al.( 04 January 1994
انفاحص ٌ :حً َاصط انثىصافً

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب2160/2002/
[ ]22تاضٌد تقسٌى انطهة 2002/08/03 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31ضقى األونىٌح [ ]32تاضٌد األونىٌح [ ]33اؼى انسونح
أيطٌكا
2001/08/06
09/921.695
[ ]72انًرتطػىٌ  -1 :خىضج خىهاٌ تٍتط تطٌتىفٍؽك -2 ،ؼتٍفٍ
االٌ كىهٍٍ -3 ،فٍطَىٌ تشاضنع خثؽىٌ
[ ]73يانك انثطاءج  :اٍَىغ ٌىضوب نًٍتس تطٌتاٍَك هاوغ 1
فُؽثطاي ؼٍطكػ ،إي ؼً  2او ،نُسٌ ،تطٌطاٍَا
[ ]74انىكٍم  :انسكتىض حؽٍ انًال
[ ]54ططٌقح تفاػم تًُى انؽهؽهح
[ ]57انًهرص ٌ :ؼًم هصا االذتطاع ػهى إػساز ططٌقح نتحضٍط يُتداخ انكٍم ظَك تًُى انؽهؽهح ػٍ ططٌق تفاػم ًَى ؼهؽهح يحفع َنفا
اونٍفٍٍ ػهى ظَك انكٍم ،حٍث ٌحتىي َظاو انؼايم انحفاظ انصي ٌؼًم ػهى ًَى انؽهؽهح ػهى يطكة يؼقس ته يؼسٌ اَتقانً ٌُتًً ألحس
انًدًىػاخ يٍ  3إنى  ، 10أو يؼسٌ يٍ يؼازٌ انًدًىػح انطئٍؽٍح انثانثح ،أو يؼسٌ الَثاٍَس أو اكتٍٍُس ،ويُشظ يالئى اذتٍاضيًٌ .كٍ
أٌضا تحىٌم انًُتداخ إنى آنفا -اونٍفٍُاخ ػٍ ططٌق إظاحح يدًىػاخ االنكاٌالخ انتً تُى كًطكثاخ آنفا -اونٍفٍُاخ يٍ يُتح انؽهؽهح انتً
تًُى وهى انكٍم ظَك ،أو تحىٌهها إنى كحىالخ اتتسائٍح ،تتأكؽس يُتح انؽهؽهح انتً تًُى وهى انكٍم ظَك انُاتح نتكىٌٍ يطكثاخ انكىكؽٍس،
يغ اتثاع شنك تانتحهم انًائً نالنكىكؽٍساخ.
ػسز ػُاصط انحًاٌح  49 :ػسز األشكال 13 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثزاءج CG 0001494 :
[ ]45تارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذتزاع

رلى لزار انًوافمح عهى يُح انثزاءج 11/20137 :

2011 /11

تارٌد لزار انًوافمح عهى يُح انثزاءج 2011/01/22 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :
Int. Cl.7: C08F 20/16, C08F 20/56
[ ]56انًزاخع :
- US 5633329 A )HAEHNLE et al.( 27 May 1997

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب6126/2006/
[ ]22تارٌد تمسٌى انطهة 2006/04/19 :
[ ]30األونوٌح :
[ ]31رلى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
انًكتة األوروتً
2005/04/29
05103559.0
[ ]72انًرتزعوٌ  -1 :سًٍوٌ تزوختوٌ  -2 ،خارٌث إٌاٌ ٍَهور
 -3،اَتوًَ يوراٌ
[ ]73يانك انثزاءج  :سٍثا سثٍشانتً كًٍٍكانش هونسَح اَك ،
كهٍثٍكستزاسً ،4057 ، 141تاسم ،سوٌسزا
انفاحص  :عهً احًس انًال
[ ]74انوكٍم  :سهًٍاٌ اتزاهٍى انعًار
[ ]54إَتاج تونًٍزاخ فً يفاعم يرزوطً تانكايم
[ ]57انًهرص ٌ :تعهك االذتزاع انحانً تتوفٍز عًهٍح نتحضٍز تونًٍز تشتًم عهى انرطواخ انتانٍح -1 :انتغذٌح ترهٍظ يائً ٌتضًٍ
يوَويز غٍز يشثع ته يدًوعح إٌثٍهٍٍ واحسج أو ذهٍظ يوَويزاخ غٍز يشثعح ته يدًوعح إٌثٍهٍٍ واحسج وتازئ فً لًح انًفاعم،
 -2تهًزج انًوَويز غٍز انًشث ع انذي ٌوخس ته يدًوعح إٌثٍهٍٍ واحسج نتكوٌٍ ذهٍظ يائً ٌشثه اندم وانذي ٌتضًٍ انثونًٍز -3 ،ضغظ
انرهٍظ انًائً انذي ٌشثح اندم وانذي ٌتضًٍ انثونًٍز ٌعثز عٍ لاع انًفاعم تاسترساو غاس ذايم ،حٍث ٌكوٌ انًفاعم إيا يفاعم عًوزي
يرزوطً تانكايم نه ساوٌح ( )تٍٍ لطز انمًح ( )d1نهًفاعم واندسار انساذهً نهًفاعم ألم يٍ  ْ 90ونكُاا تكوٌ أكثز يٍ  ْ 45أو ٌتى
عًهه يٍ  2إنى  5أخشاء يرزوطٍح عًوزٌح يتصهح وانتً تكوٌ فوق تعضاا انثعض وٌكوٌ نكم يُاا ساوٌح تٍٍ انمطز انعهوي نهدشء
واندسار انداَثً نهدشء ألم يٍ  ْ 90ونكُاا تكوٌ أكثز يٍ . ْْ 45
عسز عُاصز انحًاٌح 8 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001495 :
[ ]45ذاضٚد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30:

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقى قطاض انًٕافقح عهٗ يُح انثطاءج 11/20141 :

2011 /11

ذاضٚد قطاض انًٕافقح عهٗ يُح انثطاءج 2011/01/22 :
[ ]51انرظُٛف انسٔن: ٙ
Int. Cl. : C07C 7/11; C07C 7/04; C07C 7/00
[ ]56انًطاخع :
- US 5811621 A )VAN DIJK C P( 22 September
1998

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب4351/2005/
[ ]22ذاضٚد ذقسٚى انطهة 2005/02/28 :
[ ]30األٔنٕٚح :
[ ]31ضقى األٔنٕٚح [ ]32ذاضٚد األٔنٕٚح [ ]33اسى انسٔنح
أيطٚكا
2003/07/02
10/884,659
[ ]72انًررطعٌٕ  -1 :خٛرشٕاٌ ْٕ -2 ،فٛدُسٚط ك .ّٛفٛطيا
[ ]73يانك انثطاءج  :كٛهٕج تطأٌ اَس ضٔخ  ،اَك601 ، .
خٛفٛطسٌٕ  ،ذكساغْٕ ، 77002سرٌٕ ،انٕالٚاخ انًرحسج
االيطٚكٛح
انفاحض  :عه ٙاحًس انًال
[ ]74انٕكٛم  :سهًٛاٌ اتطاْٛى انعًاض
[ ]54عًهٛح السررالص األٔنٛف ٍٛذحد ضغظ يُرفض
[ ]57انًهرض ٚ :رعهق االذرطاع انحان ٙتعًهٛح ٔٔحسج طُاعٛح السررالص األٔنٛف ٍٛذحد ضغظ يُرفض ٚٔ.رى ضغظ غاظ انرغصٚح ()300
ف ٙانضاغظ  ،304( ،)302ثى ٚقطط ()310ذحد ضغظ ذقطٛط اترسائٚٔ. ٙرى ذثطٚس انرٛاض انعهٕ٘ ()312ف ٙانًثطز (ٔ ،)318شنك ذحد
ضغظ ٚقم عٍ 30كدى/سى2 )430ضطم /تٕطح (2نركثٛف انرٛاضاخ انعهٕٚح تشكم خعئٚٔ. ٙرى عًم إضذداع ف ٙتطج انرقطٛط االترسائٙ
()310تاسررساو خعء عهٗ األقم يٍ َٕاذح انركثٛف ٔ)320(.تشكم إضافٚ ٙرى ذثطٚس انثراض انعهٕ٘ (ٔ)318ذكثٛفّ خعئٛاً ،ثى ذدطٖ
عًهٛح انرغصٚح تُٕاذح انركثٛف ()322إنٗ ٔحسج إظانح انًٛثاٌ ٚٔ)324(.رى ذثطٚس انثراض انًرثق ٙف ٙقطاع تاضز ( ،)328يع فظم انسائم
انُاذح عهٗ يطاحم (ٔ)330ذًسٚسِ 334( ،)331نرٕفٛط انثطٔزج ف ٙانقطاع انثاضز .كًا ذرى إعازج ذسٔٚط انثراض انًرًسز ()332يٍ انقطاع
انثاضز إنٗ ضاغظ غاظ انعًهٛح ٔ.تانُسثح نهرٛاضاخ انقاعسٚح 342( ،)338انُاذدح عٍ يُطقح انرقطٛط االترسائٔ ٙعٍ ٔحسج إظانح انًٛثاٌ،
فررى ذدعئرٓا إنٗ ذٛاضاخ يُاظطج ذركٌٕ تشكم أساس ٙيٍ اإلٚثٛهٔ ،)356( ٍٛاإلٚثاٌ (ٔ ،)358انثطٔتٛهٔ ،)364( ٍٛانثطٔتاٌ (،)366
ٔ)C5+ )348(.ٔ ،C4’s (346
7

عسز عُاطط انحًاٚح 24 :

عسز األشكال 9 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدول ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
[ ]11رقى انثزاءج CG 0001496 :
[ ]45تارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30:

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

[ ]12تزاءج اذتزاع

رقى قزار انًوافقح عهى يُح انثزاءج 11/20139 :

2011 /11

تارٌد قزار انًوافقح عهى يُح انثزاءج 2011/01/22 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :
;Int. Cl.7: C08F 2/00; C08F 2/34; C08F 10/00
B01J 8/20
[ ]56انًزاجع :
- EP 1012195 A )MONTELL TECHOLOGY
COMPANY BV; BASELL POLIOLEFINE
ITALIA S.P.A( 28 June 2000

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب4352/2005/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2005/02/28 :
[ ]30األونوٌح :
[ ]31رقى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
انًكتة األوروتً
2004/03/03
04100856.6
[ ]72انًرتزعوٌ  -1 :جاتزٌهً يً -2 ،ستٍفاَو تٍزتونًٍُ
[ ]73يانك انثزاءج  :تاسٌم تونً اونفٍٍ اص .تً .اٌّ، ،25 ،.فٍا
تٍزجونٍسً ،20124يٍالَو ،إٌطانٍا
انفاحص  :عهً احًس انًال
[ ]74انوكٍم  :سهًٍاٌ اتزاٍْى انعًار
[ ]54طزٌقح نهتحكى فً تسفق انثونًٍز فً عًهٍح انثهًزج
[ ]57انًهرص ٌ :تعهق االذتزاع انحانً تطزٌقح نهتحكى فً َسثح تسفق جسًٍاخ انثونًٍز انًتسفقح فً اتجاِ سفهً فً شكم يكثف زاذم
يفاعم تتى فٍّ تهًزج واحس أو أكثز يٍ انًوًَزاخ فً انطور انغاسي فً وجوز يحفِّش ته ًَزج ،وتكوٌ كثافح انًازج انصهثح )كجى يٍ انثونًٍز
نكم و 3يٍ انًفاعم انذي ٌوضع فٍّ انثونًٍز (أعهى يٍ 80%يٍ "انكثافح اإلجًانٍح نهًصثوب "يٍ انثونًٍز ،وتتًٍش انطزٌقح تأَّ تتى
تغذٌح انتٍار انسائم تاستًزار فً يفاعم انثهًزج تًعسل تسفق كتهً نهوحسج نسطح انًفاعم أعهى يٍ 30كجى/انساعح و2.
عسز عُاصز انحًاٌح 10 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلُ اٌثطاءج CG 0001497 :
[ ]45تاضٌد إٌشط عٓ ِٕح اٌثطاءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضلُ لطاض اٌّٛافمح عٍى ِٕح اٌثطاءج 11/22722 :

 2011 /11تاضٌد لطاض اٌّٛافمح عٍى ِٕح اٌثطاءج 2011/03/27 :

[ ]21ضلُ اٌطٍة  َ :خ خ/ب4242/2005/
[ ]22تاضٌد تمسٌُ اٌطٍة 2005/01/29 :
[ ]30األٌٌٛٚح :
[ ]31ضلُ األٌٌٛٚح [ ]32تاضٌد األٌٌٛٚح [ ]33اؼُ اٌسٌٚح
أِطٌىا
2004/01/21
10/762.056
[ ]72اٌّرتطع -1 : ْٛتٍس اتش .ؼٍّثاٌٛنِ -2 ،اضن إي .وٍطتٛن،
 -3اشٍش اَ .ؼٛذازٌاِ -4 ،اٌىً زي .جٕؽٓ -5 ،جٛي ايِ .اضتٍٓ،
ِ -6اثٍ ٛجً .ثٛضْ -7 ،وٍٕج ٌأج -8 ،ضاجٕسضا وٍٗ.
وطٌشٕاؼٛاًِِ -9 ،اوػ تًِ .ان زأًٍ -10 ،اٌٍٍعاتٍث اٌٗ .تٕٙاَ
[ِ ]73اٌه اٌثطاءج  :شٍفط ْٚفٍٍٍثػ وٍٍّىاي وّثًٕ اي تً،
،77380 ،sdS loohW shn ،exi DxsSn P xiS 10001
تىؽاغ ،اٌٛالٌاخ اٌّتحسج األِطٌىٍح
[ ]74اٌٛوًٍ  :ؼعٛز ِحّس عًٍ اٌشٛاف

[ ]51اٌتظٍٕف اٌس: ًٌٚ

7

Int. Cl. : C08F 210/16, 4/642

[ ]56اٌّطاجع :
- US 2003/088038 A1 )VAUGHAN GEORGE
ALAN et al.( 08 May 2003
- US 6391816 B1 )MCDANIEL MAX P et al.( 21
May 2002
- EP 0452920 A )MITSUI PETROCHEMICAL
INDUSTRIES, LTD; MITSUI CHEMICALS,
INC( 23 October 1991
- US 6143854 A )BAMBERGER et al.( 07
November 2000
- US 6608000 B1 )BAMBERGER ROBERT LEE
et al.( 19 August 2003
اٌفاحض ٌ :حً ٔاطط اٌثٛطافً
[ ]54حفاظ ثٕائً اٌّتاٌٛؼٍٓ ٌـُؽترسَ إلٔتـاج ضاتٕجاخ غشائٍح ٌٙا ِماِٚح تّعق إٌّٕسٚضف تاتجاٖ اٌَح جٍسج
[ ]57اٌٍّرض ٌ :تعٍك ٘صا االذتطاع تتطاوٍة حفاظاخ  catalyst compositionsتشتًّ عٍى ِطوة ِتاٌٛؼًٍٕ أٚي first
ِ ،metallocene compoundطوة ِتاٌٛؼًٍٕ ثأً  ،second metallocene compoundأوؽٍس طٍة ِعاٌج وٍٍّائٍاً
ٚ chemically-treated solid oxideاحس عٍى األلًِ ،طوة أٌ ٍَِٕٛٛعضٛي ٚ organoaluminumاحس عٍى األلًٌٚ .تعٍك ٘صا
االذتطاع أٌضاً تططق ٌتحضٍط ٚاؼترساَ تطاوٍة اٌحفاظاخ ِٚطوثاخ ِتعسز أٌٚفٍٓ  polyolefinsجسٌسجٚ .تعٚز اٌتطاوٍة ٚاٌططق
اٌّىشٛف عٕٙا فً ٘صا اٌثٍاْ تٌٍّٛطاخ ٚ polymersتٌٍّٛطاخ إؼٙاٍِح  ِٓ copolymersاإلثٍٍٍٓ  ethyleneشاخ زًٌٍ طٙاضج
ِٕ )MI( melt indexرفضِ ،ماِٚح طٙاضج ِ melt strengthطتفعحٚ ،ذٛاص تّعق تاتجاٖ اٌَح machine direction tear
( )MD tearجٍسج.
عسز عٕاطط اٌحّاٌح 35 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001498 :
[ ]45ذارٌز انُشز عٍ يُخ انثزاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تزاءج اسرزاع

رقى قزار انًىافقح عهى يُخ انثزاءج 11/221806 :

 2011 /11ذارٌز قزار انًىافقح عهى يُخ انثزاءج 2011/03/10 :
[ ]51انرصٍُف انضونً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ ر/ب5805/2006/
Int. Cl. : G01V 1/28
[ ]22ذارٌز ذقضٌى انطهة 2006/02/12 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30اِونىٌح :
- US4747054A )CHITTINENI ( 24 May 1988
[ ]31رقى اِونىٌح [ ]32ذارٌز اِونىٌح [ ]33اسى انضونح
- US5684754A )BYUN et al.( 04 November 1997
أيزٌكا
2005/02/12
11/056,640
- US 6798714B1)TRICKETT( 28 September 2004
[ ]72انًشرزعىٌ  -1 :رٌرشارص تً .انفىرص -2 ،هاري ال .يارذٍٍ
 -3 ،إي .فزٌضرٌك هٍزكُهىف
[ ]73يانك انثزاءج  :شٍفزوٌ ٌى.اص.اٌه .اَك ، .ياركد
اسرزٌد 555 ،ساٌ فزاَسٍسكى ،94105 ،كانٍفىرٍَا  ،انىالٌاخ
انًرذضج اِيزٌكٍح
انفادص  :يذًض عهً انجعفز
[ ]74انىكٍم  :سعىص يذًض عهً انشىاف
[ ]54طزٌقح وجهاس نرصذٍخ َسثً دقٍقً نسعح انثٍاَاخ انشنشانٍح نرأثٍزاخ يط ذشدشح عاصي
[ ]57انًهشص ٌ :رعهق االسرزاع انزاهٍ ترشوٌض طزٌقح وجهاس نرىصٍم آثار سنشانٍح يشانح انًط نسعح َسثٍح دقٍقٍح يٍ آثار سنشانٍح
يًطىطح .وذعىض انطزٌقح عٍ انرأثٍزاخ انًرفاوذح نرضاسم اَعكاص انذٍىص انُاذجح يٍ انرشدشح انعاصي .وذذضص عىايم انًط  وكذنك
أطٍاف اإلصسال نُثار انشنشانٍح انًًطىطح  .NMORثى أجزٌد ذقضٌزاخ ِطٍاف انًىٌجح انًًطىطح يٍ أطٍاف اإلصسال .ثى ذى انذصىل
عهى أطٍاف يىٌجح يشانح انًط .وذذضص عىايم ذصذٍخ انرشكٍم تذساب َسثح أطٍاف انًىٌجح يشانح انًط إنى أطٍاف انًىٌجح انًًطىطح
وذطثق عهى أطٍاف اإلصسال نُثار انًًطىطح نهىصىل إنى أطٍاف آثار يشانح انًط .وذذسة عىايم انرضرج نهسعاخ انُسثٍح انذقٍقٍح
تذساب َسثح ساصٍح سعح َسثٍح دقٍقٍح ِطٍاف يىٌجح يشانح انًط إنى ساصٍح سعح َسثٍح دقٍقٍح يقاتهح ِطٍاف يىجح دقٍقٍح يًطىطح.
وأسٍزاً ،ذطثق عىايم انرضرج نهسعح انُسثٍح انذقٍقٍح عهى أطٍاف اَثار انرً أسٌم يُها انًط نهىصىل إنى آثار سنشانٍح أسٌم يُها انًط
نسعح َسثٍح دقٍقٍح.
عضص عُاصز انذًاٌح 19 :

7

عضص اِشكال 9 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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[19] PATENT
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FOR
COOPERATION
FOR
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STATES OFCOUNCIL
THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثزاءج CG 0001499 :
[ ]45تارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/03 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذتزاع

رلى لزار انًىافمح عهى يُح انثزاءج 11/20166 :

1366/61

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب5250/2005/
[ ]22تارٌد تمسٌى انطهة 2005/10/10 :
[ ]72انًرتزعىٌ  -1 :كاسوهٍكى ياتسىساكً -2 ،هٍزوشً هاشٍا
 -3 ،شٍُسىكً فىكىكا
[ ]73يانك انثزاءج  :أساهً كاسً كًٍٍكانش كىرتىرٌشٍ ، 2-1 ،
ٌىراكى -شى  -1شىو  ،شٍىزا  -كى  ،طىكٍى، 0064 - 223 ،
طىكٍى ،انٍاتاٌ
[ ]74انىكٍم َ :اصز عهً كسسح

تارٌد لزار انًىافمح عهى يُح انثزاءج 2011/01/22 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :
Int. Cl.7: C08G 64/30; C08G 64/04
[ ]56انًزاخع :
- US 6429276 B1 )ASAHI KASEI KOGYO KK( 06
August 2002
- US 6320015 B1 )ASAHI KASEI KOGYO KK( 20
November 2001
- JP 7292097 A )ASAHI KASEI KOGYO KK( 07
November 1995
- CA 2168630 A )ASAHI KASEI KOGYO KK( 02
August 1997
- US 6265526 B1 )ASAHI KASEI KOGYO KK( 24
July 2001
انفاحص  :عهً احًس انًال

[ ]54طزٌمح يحسُح إلَتاج انكزتىَاخ األروياتٍح انًتعسزج
[ ]57انًهرص  :طزٌمح إلَتاج كزتىَاخ أروياتٍح يتعسزج تًعسل 1طٍ /ساعح أو أكثز عٍ طزٌك استعًال خهاس تهًزج تتسالظ يزشس نهثهم
وانذي ٌحتىي عهى غطاء يتضًٍ عهى َطاق تفاعم تهًزج ويرزج َ ،طاق تفاعم انثهًزج ٌتضًٍ عهى زنٍم يزشس  ،حٍث أٌ َطاق تفاعم
انثهًزج  ،انغطاء ٌحتىي عهى خشء عهىي و خشء سفهً يستسق انطزف  ،وحٍث أٌ خهاس انثهًزج ٌحتىي عهى انرصائص انتانٍح َ:-طاق
انفتح Aنه يمطع عزضً أفمً نهدشء انعهىي يٍ انغطاء : 0.7 -200يتز يزتع؛َسثح يساحح انفتحح Aإنى أزَى يساحح فتحح Bيتز
يزتع نهًمطع انعزضً نهًرزج : 20-1000؛ساوٌح Cتٍٍ اندسار انداَثً انًحٍطً انعهىي نهدشء انعهىي و انسطح انساذهً نهدسار
انًحٍطً انسفهً يٍ اندشء انسفهً يستسق انطزف  ،كًا تماص تشأٌ انًمطع انعزضً انزأسً نهغطاء : 120-165زرخح ؛و انطىل و
انًساحح انسطحٍح انرارخٍح انًحصهح نهسنٍم : 150-3000سى و 2-5000يتز يزتع  ،تعالثٍا .تىاسطح انطزٌمح وفما نالذتزاع انحانً ،
فإٌ انكز تىَاخ األروياتٍح انًتعسزج عانٍح اندىزج وعانٍح انفعانٍح وانتً ال تكىٌ فمظ تال نىٌ ونكُها أٌضا تتضًٍ عهى ذصائص يٍكاٍَكٍح
يًتاسج ًٌكٍ أٌ تُتح تثثاخ تًمٍاص تداري وتًعسل 1طٍ  /ساعح أو أكثز نفتزج سيٍُح تساوي انعسٌس يٍ آالف انساعاخ يثال  ،فتزج سيٍُح
تمسر 5000ساعح تسوٌ انتمهة فً انىسٌ انًىالري نهكزتىَاخ األروياتٍح انًتعسزج .
عسز عُاصز انحًاٌح 10 :

عسز األشكال 2 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًوافقح عهى يُح انثراءج 11/22740 :

[ ]11رقى انثراءج CG 0001500 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

 2011 /11تارٌد قرار انًوافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/27 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب2170/2002/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2002/08/14 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونوٌح :
- WO 99/55650 A1 )EXXON CHEMICAL
[ ]31رقى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح [ ]33اضى انسونح
PATENTS INC.( 04 November 1999
أيرٌكا
2002/07/15
10/196.530
- US 5714662 )VORA et al.( 03 February 1998
أيرٌكا
2001/08/31
09/943.695
- WO 01/62382 A2 )EXXONMOBIL CHEM
أيرٌكا
2001/12/31
60/345.666
PATENTS INC.( 30 August 2001
[ ]72انًرترعوٌ  -1 :يٍُكواٌ تشٍُج -2 ،زٌفٍس آر .نويجٍر ،جٍه
آر -3 ،ياٌكم تٍتر ٍَكونٍتً -4 ،جٍفري االٌ كاتٍٍ -5 ،جوٌ
رٌتشارز شوخ -6 ،جٍفري فٍهٍثص
[ ]73يانك انثراءج  :اكطوٌ يوتٍم كًٍٍكال تاتُتص اَك5200 ، .
 ،77520 ،eD tyrB ،eD rD awyaBتكطاش ،أيرٌكا
انفاحص  :تُسر انثثٍتً
[ ]74انوكٍم  :ضعوز يحًس عهً انشواف
[ ]54طرٌقح الزانح ثُائً يثٍم اثٍر يٍ تٍار اونٍفًٍُ
[ ]57انًهرص ٌ :تعهق االذتراع انراهٍ تطرٌقح إلزانح ثُائً يثٍم اثٍر يٍ تٍار أونٍفًٍُ .وتشًم انطرٌقح تقطٍر انتٍار األونٍفًٍُ تحٍث
ٌفصم ثُائً يثٍم االثٍر يٍ انتٍار األونٍفًٍُ يع انثروتاٌ .ويٍ ثى ًٌكٍ أٌ ٌقطر انتٍار األونٍفًٍُ تشكم إضافً نتسوٌس تٍار اثٍهٍٍ يٍ
زرجح تونًٍرٌح وتٍار تروتٍهٍٍ يٍ زرجح تونًٍرٌح ،تحٍث ٌحتوي كم تٍار عهى يا ال ٌسٌس عٍ حوانً  10جسء فً انًهٍوٌ وزَاً يٍ ثُائً
يثٍم اثٍر.
عسز عُاصر انحًاٌح37 :

Int. Cl.7: C07C 11/04, 11/06, 7/04

عسز األشكال 5 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001501 :
[ ]45تارَد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

[ ]12تزاءج اذتزاع

رقى قزار انًىافقح عهً يُح انثزاءج 11/22782 :

2011 /11

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب2966/2003/
[ ]22تارَد تقسَى انطهة 2003/10/12 :
[ ]30األونىَح :
[ ]31رقى األونىَح [ ]32تارَد األونىَح [ ]33اطى انسونح
أيزَكا
2002/10/18
60/419.408
أيزَكا
2003/01/08
10/338.601
[ ]72انًرتزعىٌ  -1 :جىطتٍُ نُىَارز كزَجز -2 ،جُفزٌ طكىخ
طًُث -3 ،كُث اتش .كتشهزَُ -4 ،كىالص تٍ .كىخ -5 ،جًُض آر.
التُز
[ ]73يانك انثزاءج  :اكظىٌ يىتُم كًُُكال تاتُتض اَك5200 ،.
 ،77520 ،iyaty B ،iya ya yaBveتكظاص ،أيزَكا
[ ]74انىكُم  :طعىز يحًس عهٍ انشىاف

تارَد قزار انًىافقح عهً يُح انثزاءج 2011/03/27 :
[ ]51انتظُُف انسونٍ :
Int. Cl7: C10G 2/00, 3/00; C07C 1/00, 51/00; B01J
8/38, 8/00
[ ]56انًزاجع :
- US 2847364 A )HIRSCH JOEL H( 12 August
1958
- WO 0185872 A )EXXONMOBIL CHEM
PATENTS INC( 15 November 2001
- US 3205275 A )JOHNSON PAUL H( 7
September 1965
- WO 9901219 A )EXXON CHI,ICAL PATENTS
INC( 14 January 1999
انفاحض  :فهس سوَس انًطُزٌ

[ ]54يفـاعالخ رافـعـح يتعـسزج يشوزج ترظ يزكشٌ إلرجاع انحفاس
[ ]57انًهرض َ :ىجه االذتزاع انزاهٍ َحى جهاس وعًهُح نتحىَم هُسروكزتىٌ .حُث َشتًم انجهاس عهً يا َهٍ :يجًىعح يٍ
انًفاعالخ انزافعحَ ،حتىٌ كم يُها عهً طزف أول َغذي إنُه حفاس ،طزف ثاٌ ًَكٍ يٍ ذالنه أٌ َرزج انحفاس وتشكم اذتُارٌ يحىر
يزكشٌ ًَتس تُُهًا .كًا َشتًم انجهاس عهً يُطق ح فظم تحتىٌ عهً يجًىعح يٍ انًساذم ،ال تقع أٌ يُها عهً طىل انًحاور انًزكشَح
نهًفاعالخ انزافعح ،وتشوز يُطقح انفظم يٍ أجم فظم انحفاس عٍ يُتجاخ تفاعم َجزي فٍ جهاس تحىَم انهُسروكزتىٌ .كًا تشوز
يجًىعح يٍ األعضاء انحارفحَ ،كىٌ كم يُها يتظالً يائعُاً يع انطزف انثاٍَ نًفاعم رافع ذاص ويسذم ذاص نًُطقح انفظم .كًا
َشتًم انجهاس عهً يُطقح الحتجاس انحفاس يشوزج الحتىاء انحفاس ،انًغذي إنً انًفاعالخ انزافعح .وَكىٌ ذظ إرجاع حفاس يتظالً يائعُاً يع
يُطقح انفظم ويُطقح احتجاس انحفاس.
عسز عُاطز انحًاَح 40 :

عسز األشكال 7 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB
STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىجزاءح CG 0001502 :
[ ]45تبرٌد اىْشز عِ ٍْح اىجزاءح 2011/09/30 :

[ ]12ثزاءح اذتزاع

رقٌ قزار اىَوافقخ عيى ٍْح اىجزاءح 11/22724 :

 2011 /11تبرٌد قزار اىَوافقخ عيى ٍْح اىجزاءح 2011/03/27 :

[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة4950/2005/
[ ]22تبرٌد تقسٌٌ اىطيت 2005/07/26 :
[ ]30األوىوٌخ :
[ ]31رقٌ األوىوٌخ [ ]32تبرٌد األوىوٌخ [ ]33اطٌ اىسوىخ
أٍزٌنب
2004/07/30
10/909.014
[ ]72اىَرتزعوُ  -1 :زوروُ ىٍفٍٍِّ -2 ،نوالص ثً .مود-3 ،
شوُ تشوّح فوّح -4 ،خوطً خوازاىوة طبّتٍظتٍجبُ
[ٍ ]73بىل اىجزاءح  :امظوُ ٍوثٍو مٍٍَنبه ثبتْتض اّل5200 ،.
 ،77520 ،eD tyrB ،eD rD awyaBتنظبص ،أٍزٌنب
[ ]74اىومٍو  :طعوز ٍحَس عيً اىشواف

[ ]51اىتصٍْف اىسوىً :
Int. Cl. : B01J 23/10, 29/85; C10G 3/00; C07C 1/20
[ ]56اىَزاخع :
- WO 03/074177 A )EXXONMOBIL CHEMICAL
PATENTS INC( 12 September 2003
- WO 98/29370 A )EXXON CHEMICAL
PATENTS INC( 09 July 1998
- WO 2004/018392 A )EXXONMOBIL
CHEMICAL PATENTS INC; CHISHOLM,
PAUL, N; COUTE, NICOLAS, P;( 04 March 2004
اىفبحص ٌ :حً ّبصز اىجوصبفً
7

[ ]54تحوٌـو اىَزمجبد اىَؤمظـدـخ إىى أوىفٍْبد
[ ]57اىَيرص ٌ :تعيق ٕذا االذتزاع ثعَيٍخ ىتحوٌو  convertingذبً تغذٌخ ٌحتوي عيى ٍزمت ٍؤمظح oxygenate-containing
 feedstockإىى أوىفٍِ  olefinواحس أو أمثز حٍث ٌـُالٍض ذبً اىتغذٌخ فً ٍْطقخ تفبعو ٍ reaction zoneع طجقخ ٍٍَعخ fluidized
 ٍِ bedتزمٍت حفبس زقبئقً ٌ catalyst composition particulateشتَو عيى غزثبه خشٌئــً  molecular sieveوأمظٍــس فيـش
 metal oxideواحس عيى األقو ٌَتص ثبًّ أمظٍس اىنزثوُ  carbon dioxideعْس زرخخ حزارح تجيغ  ً100ثَقسار ال ٌقو عِ 0,03
ٍيغٌ ٍِ 2ً/أمظٍــس اىفيـش  metal oxideوثذىل ٌتحوه خشء عيى األقو ٍِ ذبً اىتغذٌخ إىى تٍبر ٍْتح ٌ product streamشتَو عيى
أوىفٍِ  olefinواحس أو أمثز وتتزطت ٍبزح مزثوٍّـخ  carbonaceous materialعيى تزمٍـت اىحفبس إلّتبج تزمٍت حفـبس ٍنـوك
 .coked catalyst compositionوٌـُـفصو تزمٍت اىحفبس اىَنوك ٍِ تٍبر اىَْتح وٌـُقظٌ إىى خشء أوه وخشء ثب ٍُ عيى األقو .وٌـُـالٍض
اىدشء األوه ٍِ تزمٍـت اىحفبس اىَنوك ٍع وطط تدسٌـس  regeneration mediumفً ٍْطقخ تدسٌس  regeneration zoneفً
ظزوف إلساىخ خشء عيى األقو ٍِ اىَــبزح اىنزثوٍّخ ٍ carbonaceous materialـِ تزمٍــت اىحفــبس اىَنــوك وإّتـبج تزمٍت حفبس
ٍدـسَّز  ،regenerated catalyst compositionحٍث ٌـُـعبز تسوٌزٓ الحقبً إىى ٍْطقـخ اىتفبعو .مَب ٌـُـعبز تسوٌز اىدشء اىثبًّ ٍِ تزمٍت
اىحفبس اىَنوك إىى ٍْطقخ اىتفبعو ثسوُ ٍالٍظتٔ ثشن ٍو اثتسائً ٍع وطط تدسٌس.
عسز عْبصز اىحَبٌخ 20 :

عسز األشنبه 2 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انجزاءح CG0001503 :
[ ]45تبرٍد انُشز ػٍ يُح انجزاءح 2011/09/30 :

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

[ ]12ثزاءح اذتزاع

رقى قزار انًوافقخ ػهي يُح انجزاءح 11/22730 :

 2011 /11تبرٍد قزار انًوافقخ ػهي يُح انجزاءح 2011/03/27 :
[ ]51انتصَُف انسونٌ :

[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة3059/2003/
[ ]22تبرٍد تقسٍى انطهت 2003/11/30 :
[ ]56انًزاجغ :
[ ]30األونوٍخ :
- US 6121504 A )LATTNER JAMES R et al.( 19
[ ]31رقى األونوٍخ [ ]32تبرٍد األونوٍخ [ ]33اسى انسونخ
September 2000
أيزٍكب
2002/11/26
10/304.328
- US 6482998 B1 )LATTNER JAMES R et .al( 19
أيزٍكب
2002/12/31
60/437.698
September 2002
أيزٍكب
2003/04/22
10/421.012
- US 6166282 A )MILLER LAWRENCE W( 26
[ ]72انًرتزػوٌ  -1 :زٍفَس آر .نويجَز ،جَه آر -2 ،.كور اف .فبٌ
December 2000
اٍجًوَس -3 ،جًَس اتش .ثَتش ،جَه آر -4 ، .روَبنس جٌ .سَزل
- US 2877747 A )HAPPELL JOHN J( 17 March
[ ]73يبنك انجزاءح  :اكسوٌ يوثَم كًََكبل ثبتُتس اَك5200 ،.
1959
 ،sBxDT ,77520 ،eD tyrB ،eD rD awyaBأيزٍكب
انفبحص  :ثُسر انثجَتٌ
[ ]74انوكَم  :سؼوز يحًس ػهٌ انشواف
[ ]54يؼبنجخ تَبراد تغذٍخ تحتوً ػهي يزكجبد يؤكسجخ فٌ ػًهَخ تحوٍم يزكجبد يؤكسجخ اني اونفَُبد
[ ]57انًهرص ٍ :وجه هذا االذتزاع َحو ػًهَـخ إلسانخ انًهوثبد يٍ تَبر تغذٍخ ٍحتوً ػهي يزكت يؤكسج فٌ َظبو تفبػم تحَم يزكت
يؤكسج إني أونفٍَ .حَث ّ
تسرــٍ تَبراد انتغذٍخ انتٌ تحتوً ػهي انًزكجبد انًؤكسجخ انًسترسيخ فٌ ػًهَخ تحوٍم انًزكجبد انًؤكسجخ
إني أونفَُبد ،وانتٌ تحتوً ػهي يهوثبد ،نتشكَم تَبر ثربرً وتَبر سبئم .وٍجزى انتسرٍَ ثحَث تتواجس يؼظى انًواز انًهوثخ فٌ انتَبر
انسبئم .وٍتى فصم انتَبر انجربرً ػٍ انتَبر انسبئم ،وتتى ياليسخ انتَبر انجربرً انذً ت َّى فصهه يغ حفبس يٍ غزثبل جشٍئٌ يٍ أنويَُو
فسفبد فهشً نتشكَم يُتج أونفٌَُ .وًٍكٍ إجزاء ػًهَخ تسرٍَ تَبر انتغذٍخ وفصم انتَبر انجربرً فٌ يزحهخ واحسح أو أكثز.
ػسز ػُبصز انحًبٍخ 31 :

Int. Cl.7: C07C 1/20; B01J 8/18

ػسز األشكبل 2 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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OFFICEFOR
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COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انجزاءح CG 0001504 :
[ ]45ربرٌد انُشز عٍ يُح انجزاءح 2011/09/30:

[ ]12ثزاءح اذززاع

رقى قزار انًىافقخ عهى يُح انجزاءح 11/22744 :

2011 /11

[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة2458/2003/
[ ]22ربرٌد رقسٌى انطهت 2003/01/25 :
[ ]30األونىٌخ :
[ ]31رقى األونىٌخ [ ]32ربرٌد األونىٌخ [ ]33اطى انسونخ
أيزٌكب
2002/03/29
10/113.678
[ ]72انًرززعىٌ  -1 :اٌزٍٍ فبَظبَذ -2 ،فٍهٍت يٍض
[ ]73يبنك انجزاءح  :اكظىٌ يىثٍم كًٍٍكبل ثبرُزض اَك .ثبي واي
زراٌف ،ثبٌزىٌ  77520 ،5200ركظبص ،أيزٌكب
[ ]74انىكٍم  :طعىز يحًس عهً انشىاف

ربرٌد قزار انًىافقخ عهى يُح انجزاءح 2011/03/27 :
[ ]51انزصٍُف انسونً :
;Int. Cl. : B01J 29/84; B01J 29/85; C10G 3/00
;B01J 29/00; C10G 3/00; )IPC1-7(: B01J 29/82
B01J 29/85; B01J 33/00; C07C 1/20
[ ]56انًزاخع :
- WO 0180995 A )JANSSEN MARCEL J G
;OORSCHOT CORNELIUS W M VAN )BE( 01
November 2001
- WO 0074848 A )EXXON CHEMICAL
PATTENTS INC( 14 December 2000
انفبحص  :ثُسر انثجٍزً
7

[ ]54يعبندخ انحفبساد انحًضٍخ
[ ]57انًهرص ٌ :ىخه االذززاع انزاهـٍ َحى طزٌقـخ نزثـجٍذ غزاثٍم خشٌئٍخ يٍ أنىيٍُى فظفبد فهشي وحفبساد يشزقخ يُهب .وثبألذص،
ٌىخه االذززاع َحى طزٌقخ نًعبندـخ غزاثٍم خشٌئٍخ يٍ هذا انقجٍم ثًزكت واحس أو أكثز ٌحزىي عهى َززوخٍٍ نه قطز حزكً أكجز يٍ
يزىطظ حدى يظبو انغزثبل اندشٌئً انًُشظ وٌرزبر يٍ انفئخ انزً رزكىٌ يٍ أيٍُبد ،يزكجبد يرهطخ أحبزٌخ انحهقخ ،يزكجبد َززٌم
عضىٌخ ويربنٍظ اليزشاس هذا انًزكت كًٍٍبئٍبً و/أو فٍشٌبئٍبً عهى انغزثبل اندشٌئً .وًٌكٍ يح انًزكجبد ثظهىنخ قجم االطزرساو أو ذالنه
وثعس انزرشٌٍ .وٌىخه االذززاع كذنك َحى رشكٍم انغزثبل اندشٌئً فً صىرح حفبس يفٍس فً عًهٍـخ إلَزبج أونٍفٍٍ (أونٍفٍُبد) ،وثشكم
يفضم إثٍهٍٍ و/أو ثزوثٍهٍٍ ،يٍ ذبو رغذٌخ ،وثشكم يفضم ذبو رغذٌخ ٌحزىي عهى يزكت يؤكظح.
عسز عُبصز انحًبٌخ  41 :عسز األشكبل 3 :

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

46

نشرة براءات اإلختراع ـ 16

( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
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ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001505 :
[ ]45تارٌد انُشر ػٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًوافقح ػهى يُح انثراءج 11/22748 :

2011 /11

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب2172/2002/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2002/08/14 :
[ ]30األونوٌح :
[ ]31رقى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
أيرٌكا
2001/08/31
09/943.695
[ ]72انًرترػوٌ  -1 :زاٌ إي .هُسرٌكسٍ -2 ،يٍُكواٌ تشٍُج-3 ،
كٍث اتش .كتشهر -4 ،زٌفٍس آر .نويجٍر ،جٍه آر -5 ، .ياٌكم تٍتر
ٍَكونتً  -6، -جوٌ رٌتشارز شوخ -
[ ]73يانك انثراءج  :اكسوٌ يوتٍم كًٍٍكال تاتُتس اَك5200 ، - .
 ،77520 ،aBrtyvB ،rvBr yawyaBتكساس ،أيرٌكا
[ ]74انوكٍم  :سؼوز يحًس ػهً انشواف

تارٌد قرار انًوافقح ػهى يُح انثراءج 2011/03/27 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

Int. Cl.7: C07C 7/00, 7/04, 7/08

[ ]56انًراجغ :
- US 2610704 A )PATTERSON JOHN A.( 16
September 1952
- GB 1468104 A )SOCIETA` ITALIANA RESINE
S.I.R.S.P.A( 23 March 1977
- US 3134726 A )HOCHGRAF NORMAN N.( 26
May 1964
- GB 848927 A )BERGWERKSGESELLSCHAFT
HIBERNIA AKTIENGESELLSCHAFT( 21
September 1960
انفاحص  :تُسر انثثٍتً
[ ]54ػًهٍح الزانح يهوثاخ يٍ تٍار اونٍفًٍُ ػٍ طرٌق استرساو انتقطٍر االسترالصً
[ ]57انًهرص ٌ :تؼهق االذتراع انراهٍ تطرٌقح نتُقٍح أونٍفٍٍ ٌحتوي ػهى يهوثاخ يؤكسجح .وتتضًٍ انطرٌقح استرساو انتقطٍر
االسترالصً .وػـُس انظروف انًُاسثحًٌ ،ـكٍ استـرجاع أونٍفٍُاخ تحتوي ػهى يستوٌاخ يُرفضح جساً يٍ انًهوثاخ انًؤكسجح.
ػسز ػُاصر انحًاٌح 21 :

ػسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاونﻟﺪﻭﻝ
جمللـــس اﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ

[ ]11ضقى انثطاءج GC 0001506 :
[ ]45ذاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقى قطاض انًىافقح عهى يُح انثطاءج 11/21557 :

2011 /11

ذاضٌد قطاض انًىافقح عهى يُح انثطاءج 2011/02/21 :

[ ]51انرصٍُف انسونً :
[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب141/1999/
Int. Cl. : B01J 23/04, 21/08, 35/10; C07C 57/04,
[ ]22ذاضٌد ذقسٌى انطهة 1999/04/27 :
51/353, 51/347, 51/09, 67/343, 69/54
[ ]30األونىٌح :
[ ]56انًطاجع :
[ ]31ضقى األونىٌح [ ]32ذاضٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
- US 845070 A )MONTAG RUTH A( 04 July 1989
تطٌطاٍَا
1998/04/08
9807498,2
- US 4990662 A )HAGEN et al.( 05 February 1991
] ]72انًررطعىٌ  -1 :سايىٌم زٌفٍس جاكسىٌ -2 ,زٌفٍس ونٍاو
- US 3933888 A )SCHILAEFER FRANCIS W( 20
جىَسىٌ -3 ,جىٌ زٌفٍس سكىخ
January 1076
[ ]73يانك انثطاءج  :ايثٍطٌال كًٍٍكال اَسسرطٌع تً ال سً ,ايثٍطٌال
- EP 0227461 A )NIPPON CATALYTIC CHEM
كًٍٍكال هاوغ  ,يٍهثُك ,اغ زتهٍى  1تً  3جٍه ,نُسٌ  ,تطٌطاٍَا
IND( 01 July 1987
[ ]74انىكٍم  :حسٍ انًال
- YOO J S: APPLIED CATALYSIS A:
GENERAL Vol. 102, 1993, Pages 215-232,
XP002108650
انفاحص ٌ :حً َاصط انثىصافً
[ ]54إَراج أحًاض غٍط يشثعح أو إسرطاذها وحفاظاخ نها
[ ]57انًهرص  :اَراج أحًاض غٍط يشثعح تاإلٌثٍهٍٍ أو اسرطاذها تانرفاعم انحفعي نحًط أو اسرط انكاَىي  ,ذاصح تطوتٍىَاخ انًٍثٍم
يع انفىضيانسهٍس وحفاظ نها  ,حٍث ٌرضًٍ انحفاظ سٍهٍكا يسايٍح شاخ يساحح سطحٍح كثٍطج ذحرىي عهى يٍ  1إنى  %10تانىظٌ فهع
قهىي ذاصح سٍعٌىو (ٌعثط عُه تانفهع ) وته يطكثاخ عُصط يحىض واحس عهى األقم يُرقى يٍ انثىضوٌ وانًغُسٍىو واألنىيٍُىو
وانعضكىٍَىو وانهافٍُىو  ,وانًشرد فً يساو انسٍهٍكا انًصكىضج تًقساض تحٍث ٌحرىي انحفاظ عهى اجًانً يٍ  0,25إنى  2شضج جطايٍح يٍ
انعُصط انًحىض نكم  100يىل يٍ انسٍهٍكا.
7

عسز عُاصط انحًاٌح 13 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذرزاع

[ ]11رلى انثزاءج CG 0001507 :

رلى لزار انًىافمح عهً يُح انثزاءج 11/22464 :

[ ]45ذارَد انُشز عٍ يُح انثزاءج :

ذارَد لزار انًىافمح عهً يُح انثزاءج 2011/03/20 :
[ ]51انرصُُف انسونٍ :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب6763/2006/
Int. Cl. : G01F 1/66; G01F 1/66
[ ]22ذارَد ذمسَى انطهة 2006/08/12 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30األونىَح :
- GB 2266373 A )BRITISH GAS PLC [GB]( 27
[ ]31رلى األونىَح [ ]32ذارَد األونىَح [ ]33اطى انسونح
October 1993
تزَطاَُا
2005/08/13
0516752.3
تزَطاَُا
2006/07/28
0615120.3
[ ]72انًررزع  :طًُىٌ جىٌ روزس
[ ]73يانك انثزاءج  :فهىَُرُكض نًُرس  -شزكح تزَطاَُحَ ،ىَُد تٍ.
روس تُشَش طرُد ،يارنى تىذىو ،تُزكشٍ،اص ال  3HK ، 7اٌ زٌ،
تزَطاَُا
انفاحص  :اتزاهُى انعثىزٌ
[ ]74انىكُم  :طعىز يحًس عهٍ انشىاف
[ ]54لُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح عُس لسرج يُرفضح
[ ]57انًهرص َ :رعهك االذرزاع انزاهٍ تطزَمح نمُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح  ultrasonic flow measurementنمُاص
طزعح ذسفك  flow speedيائع  fluidفٍ يجزي  ،conduitحُث ذرضًٍ انطزَمح :ذشوَس جهاس نمُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح
َ ultrasonic flow meterشرًم عهً يعانج صغزٌ  ،microprocessorطاعح ذىلُد  ،clockسوجاً يٍ يحىالخ فىق صىذُح
ًَ ultrasonic transducersكٍ ذشغُهه تحُث َزطم إشاراخ  signalsعثز انًائع وَظرمثم اإلشاراخ انًزطهح transmitted
signals؛ ذحىَم جهاس لُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح يٍ حانح غُز فعانح  passive stateإنً حانح فعانح  active stateعُس
فرزاخ سيُُح ذماص تىاططح طاعح انرىلُد ،حُث َكىٌ يمسار انمسرج  powerانذٌ َظرههكه جهاس لُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح
فٍ انحانح غُز انفعانح ألم يٍ يمسار انمسرج انذٌ َظرههكه جهاس لُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح فٍ انحانح انفعانح؛ إَجاس زورج
نمُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح ultrasonic flow measurement cycle؛ وذحىَم جهاس لُاص انرسفك تانًىجاخ فىق
انصىذُح يٍ انحانح انفعانح إنً انحانح غُز انفعانح تعس إكًال زورج نمُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح .وَرعهك االذرزاع كذنك تجهاس
نمُاص انرسفك تانًىجاخ فىق انصىذُح نمُاص طزعح ذسفك يائع فٍ يجزي.
عسز عُاصز انحًاَح 19 :

7

عسز األشكال 4 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقٌ اىثطاءج CG 0001508 :
[ ]45ذاضٝد اىْشط ػِ ٍْح اىثطاءج 2011/09/30 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقٌ قطاض اىَ٘افقح ػيٍْ ٚح اىثطاءج 11/22759 :

 2011 /11ذاضٝد قطاض اىَ٘افقح ػيٍْ ٚح اىثطاءج 2011/03/27 :
[ ]51اىرصْٞف اىسٗى: ٜ

[ ]21ضقٌ اىطية  ً :خ خ/ب2872/2003/
[ ]22ذاضٝد ذقس ٌٝاىطية 2003/08/27 :
[ ]56اىَطاخغ :
[ ]30األٗى٘ٝح :
- ALESANDRO VOLONTERIO et al.
[ ]31ضقٌ األٗى٘ٝح [ ]32ذاضٝد األٗى٘ٝح [ ]33اؼٌ اىسٗىح
Solution/solid-phase Synthesis of Partially
أٍطٝنا
2002/09/06
60/408.704
Modified retro [NHCH)CF3(]-peptidyl
[ ]72اىَررطػُ٘  -1 :مطٝؽر٘ف ٍٞيُ٘ -2 ،شُ٘ ؼْٞح ى-3 ،ٜ
Hydroxamates Tetrahedron Letters 2001
تٞطّاضز اهٕٞ .طشث -4 ،ِٞشٞرطا تاؼناضاُ -5 ،ؼٞطج ىٞدط-6 ،
ٍٞشٞو ثٞط -7،ِٝخَٞػ ذ .ٜتاىَط -8 ،ف٘ - ٛى ْٔٞذطّٗح-9 ،
ٍٞشٞو خ .ٔٞخط -10 ،ِٝش٘ك الٗ -11 ،خَٞػ زتي .٘ٞخاّل-12 ،
خام٘غ ٝفٞػ خ٘ثٞط -13 ،مطٝؽر٘فط آ ٛتاٝي -14 ،ٜزاُ ٍنا،ٛ
 -15ماٍٞطُٗ تالك
[ٍ ]73اىن٘ اىثطاءج ٍٞ -1 :طك فطٗؼد مْسا اّس م٘  1959 ،اتط
ٗٗذط ؼرطٝد ،ؼ٘ٝد ٕٞ ،800يفامػ ،ت 3 ٜخ 3 ٔٞاُ ّ٘ ،2فا
ؼن٘ذٞا ،مْسا -2 ،أمؽٞػ فاضٍاؼ٘ذٞناىع اّل  180،مَٞثاه ٗا،ٛ
ؼاٗز ؼاُ فطاّؽٞؽن٘،94080 ،ماىٞف٘ضّٞا ،أٍطٝنا
اىفاحص ّ :س ٙاىثٖٞدٜ
[ ]74اى٘مٞو ّ :اصط ػي ٜمسؼح
[ٍ ]54ثثطاخ إّع ٌٝاىثطٗذٞاظ ماثٞثؽ ِٞؼٞؽرِٞ
[ ]57اىَيرص ٝ :رؼيق ٕصا االذرطاع تْ٘ع خسٝس ٍِ اىَطمثاخ اىر ٜذؼرثط ٍثثطاخ ىثطٗذٞاظ ؼٞؽر ،ِٞتَا ف ٜشىل ،ىنِ ىٞؽد ٍقرصطج ػي،ٚ
ٍثثطاخ ىيناثٞثؽْٞاخ  .B ٗ S ،L ،Kػيَا تأُ ٕصٓ اىَطمثاخ ذؼرثط ٍفٞسج ف ٜػالج أٍطاض ٝرطية فٖٞا ذثثٞط ذشطب اىؼظاًٍ ،ثو ٍؽاٍٞح
اىؼظاً.

Int. CI.7: C07D 213/89

ػسز ػْاصط اىحَاٝح 26 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001509 :
[ ]45تارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذتزاع

رقى قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 11/21831 :

 2011 /11تارٌد قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 2011/03/11 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب7745/2007/
Int. Cl. : G03H 1/26, 1/08/ 1/16
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2007/02/07 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30األونىٌح :
- HAGEN R et al.: "Photoaddressable Polymers
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
"For Optical Data Storage
أنًاٍَا
2006/02/09
102006005860.7
ADVANCED MATERIALS, WILEY VCH,
[ ]72انًرتزعىٌ  -1 :زٌتًار اتزهارز -2 ،جٍٍ -ياٌكم أسفىر-3 ،
WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 23, 3 December
ستٍفٍ فىنكٍُُج -4 ،ونفجاَج راٌسٌم -5 ،هارزي جىَجزياٌ-6 ،
2001
ستٍفٍ سكٍُسر -7 ،زويٍُك جٍم
[ ]73يانك انثزاءج  :تاٌز اَىفٍشٍ جً او تً اتش ،يٍزوَجزتالتش
 40225 ،1زسهسروف ،أنًاٍَا
انفاحص  :يصعة أحًس انفضانح
[ ]74انىكٍم َ :اصز عهً كسسح
[ ]54طزٌقح وجهاس إلَتاج هىنىجزاياخ استقطاب
[ ]57انًهرص ٌ :تعهق هذا اإلذتزاع تطزٌقح وجهاس إلَتاج هىنىجزاياخ إستقطاب وإسترسايها طثقاً نهذا اإلذتزاع كراسَاخ تٍاَاخ أو
عُاصز تأيٍٍ أو عُاصز تطزٌقح حٍىزٌح ألجم انقٍاو تانىظائف انثصزٌح انتقهٍسٌح.
عسز عُاصز انحًاٌح 04 :

7

عسز األشكال 03 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001510 :
[ ]45ذارَد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تراءج اذرراع

رقى قرار انًىافقح عهً يُح انثراءج 11/21111 :

 2011 /11ذارَد قرار انًىافقح عهً يُح انثراءج 2011/02/07 :
[ ]51انرصُُف انسونٍ :
;Int. Cl.7: B01J 23/44; B01J 23/52 ;B01J 37/025
C07C 67/055
[ ]56انًراخع :
(- US 6849243 B1 )HAGEMEYER ALFRED et al.
01 February 2005

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب6075/2006/
[ ]22ذارَد ذقسَى انطهة 2006/04/10 :
[ ]30األونىَح :
[ ]31رقى األونىَح [ ]32ذارَد األونىَح [ ]33اضى انسونح
أيرَكا
2005/04/25
11/137,180
[ ]72انًرررعىٌ  -1 :ياضاو ذاكاَايا -2 ،خُفرٌ ال .تىَك-3 ،
خًُص إٌ .رَكىضك -4 ،كىخٍ هاراَ -5 ،ىتىَىكٍ اوٌ -6 ،ذاو
واَح -7 ،زٍَ إٌ .رَُس -8 ،خُفرٌ ضٍ .ترَكر
[ ]73يانك انثراءج  :ضُالَـُـس إَرـرَاشُىَال كـىرتىرَشٍ1601 ،
وَطد ال تٍ خُـه فرَىاٌ ،ذكطاش  ، 75234زاالش ،انىالَاخ
انًرحسج االيرَكُح
انفاحص  :عهٍ احًس انًال
[ ]74انىكُم َ :اصر عهٍ كسضح
[ ]54ذركُثح طثقُح وعًهُاخ نرحضُر واضررساو انرركُثح
[ ]57انًهرص َ :رعهق االذرراع ترطىَر ذركُثح طثقُح ًَكٍ اضررسايها فٍ عًهُاخ عسَسج .ذشًم انرركُثح نة زاذهٍ يثم نة
كىرزَرَد ( )cordieriteوطثقح ذارخُح ذشًم أكطُس غُر عضىٌ يقاوو نهحرارج ،يكىٌ نُفٍ ويازج راتطح غُر عضىَح.
ًَكٍ أٌ ذكىٌ طثقح األكطُس غُر انعضىٌ انًقاوو نهحرارج هٍ أنىيُُا ( ،)aluminaزَركىَُا ( ،)zirconiaذُراَُا (،)titania
إند .تًُُا ًَكٍ أٌ َكىٌ انًكىٌ انهُفٍ هى أنُاف ذُراَُا ( ،)titania fibersأنُاف ضهُكا ( ،)silica fibersأنُاف كرتىٌ
( ، (،)carbon fibersإندًَ .كٍ أٌ ذكىٌ انًازج انراتطح نألكطُس غُر انعضىٌ هٍ أنىيُُا ( ،)aluminaضهُكا (،( )silica
أَضا أٌ ذحرىٌ انطثقح عهً فهساخ ذحفُسَح ( ( )catalytic metalsيثم شهة ()gold
زَركىَُا ( ،)zirconiaإندًَ .كٍ
ً
وتالذٍُ ( )platinumتاإلضافح إنً يىاز ذعسَم أذري .ذحضر انرركُثح انطثقُح ترغهُف انهة انساذهٍ يع يالط َشًم األكطُس غُر

انعضىٌ انًقاوو نهحرارج ،يكىٌ نُفٍ ،يصسر أونٍ نًازج راتطح غُر عضىَح وعايم رتظ عضىٌ يثم كحىل عسَس فُُُم
ًَ ،( )polyvinyl( alcoholكٍ اضررساو انرركُثح فٍ عًهُاخ ذحىَم هُسروكرتىٌ ( )hydrocarbonعسَسج يرضًُح إَراج
أضُراخ فُُُم ()vinyl acetate

عسز عُاصر انحًاَح 28 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــجﺍ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11رقى انثراءج CG 0001511 :
[ ]45ذارَد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تراءج اذرراع

رقى قرار انًىافقح عهً يُح انثراءج 11/22777 :

 2011 /11ذارَد قرار انًىافقح عهً يُح انثراءج 2011/03/27 :
[ ]51انرصُُف انسونٍ :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب1994/2002/
[ ]22ذارَد ذقسَى انطهة 2002/05/14 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونىَح :
- EP 1078637 A )PFIZER PROD INC( 28
[ ]31رقى األونىَح [ ]32ذارَد األونىَح [ ]33اضى انسونح
February 2001
أيرَكا
2001/05/14
60/290.861
- WO 9935131 A )PFIZER PROD INC; BROOKS
[ ]72انًرررعىٌ  -1 :تُرر روترخ روش -2 ،زَفُس افرَد تىجم،
PAIGE ROANNE PALMER 9US0; COE
 -3جهٍُ روترخ وَهُايس
JOTHAM WADSW( 15 July 1999
[ ]73يانك انثراءج  :فاَسر تروزكرص اَك  ،اَطررٌ تىَُد
روز ،06340،كىَُكرُكىخ ،أيرَكا
انفاحص  :إتراهُى عثسهللا انًانكٍ
[ ]74انىكُم َ :اصر عهٍ كسضح
[ ]54أيالح ذرذراخ يٍ  -5,8,14ثالثً أزا رتاعً زائري [ -]40,9-20,11-1-3-10ضساضً زَكا -3,5,7,9,211 -تُراٍَ وذركُثاخ
زوائُح يٍ شنك
[ ]57انًهرص َ :رعهق اإلذرراع انحانً تأيالح ذرذراخ ( )tartrate saltsيٍ  -5,8,14ثالثٍ أزا رتاعٍ زائرٌ ] -[9,40 11,20_1_3
ضساضٍ زَكا -3,5,7,9 )11( 2 -تُراٍَ نهصُغح (:)I

Int. Cl.7: A61K 31/495

وذركُثاخ زوائُح يٍ شنكَ .رعهق اإلذرراع انحانً تانرحسَس تانًهح  Lذرذراخ ( ،)L-tartrate saltوإضافُا تاألشكال انًرعسزج انًررهفح
نهًهح  -Lذرذراخ ،يرضًُح إثٍُُ يٍ األشكال انًرعسزج اناليائُح انًًُسج (َشار إنُهًا هُا تأَهًا انشكهٍُ (أ) و(ب)) وشكم يرعسز هُسراخ
(َ( ،)hydrate polymorphشار إنُه هُا انشكم (ج)) .إضافُاَ ،رعهق اإلذرراع انحانً أَضا تانًهح  -Dذرذراخ
( )D-tartrate saltيٍ  -5,8,14ثالثٍ أزا رتاعٍ زائرٌ ]  -[9,40 11,20_1_3ضساضٍ زَكا -3,5,7,9 )11( 2 -تُراٍَ واألشكال
انًرعسزج انًررهفح يُه؛ تاإلضافح إنً انًهح  -L،Dذرذراخ يٍ شنك وأشكانه انًرعسزج ،ويهح انًُسو -ذرذراخ ( )meso-tartrateيٍ شنك
و أشكانح انًعرسيه
عسز عُاصر انحًاَح 15 :

عسز األشكال 11 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاون ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲاﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001512 :
[ ]45ذارٝد اىْشر عِ ٍْح اىثراءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذرراع

رقٌ قرار اىَ٘افقح عيٍْ ٚح اىثراءج 11/22766 :

2011 /11

ذارٝد قرار اىَ٘افقح عيٍْ ٚح اىثراءج 2011/03/27 :
[ ]51اىرصْٞف اىسٗى: ٜ

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب3846/2004/
[ ]22ذارٝد ذقس ٌٝاىطية 2004/09/28 :
[ ]56اىَراجع :
[ ]30األٗى٘ٝح :
- WO 01/90106 A )Price David Anthony; Pfizer
[ ]33اسٌ اىسٗىح
[ ]31رقٌ األٗى٘ٝح [ ]32ذارٝد األٗى٘ٝح
Ltd )GB(( 29 November 2001
ترٝطاّٞا
2003/10/03
0323236,0
- WO 00/38680 A )Edwards martin Paul; Pfizer
ترٝطاّٞا
2003/10/27
0325020,6
Ltd )GB(( 06 July 2000
ترٝطاّٞا
19/08/2004
0418566.6
[ ]72اىَرررع  :ت٘ه اّرّ٘ ٜاسرثو
[ٍ ]73اىل اىثراءج  :فاٝسر اّل  235 ،اٝسد  42اُ ز ٛأسررٝد،
ّ٘ٝ٘ٞ ،10017رك ،اى٘الٝاخ اىَرحسج األٍرٝنٞح
اىفاحص ّ :س ٙاىثٖٞجٜ
[ ]74اى٘مٞو ّ :اصر عي ٜمسسح
[ٍ ]54شرقاخ ذرٗتاُ
[ ]57اىَيرص ٝ :رعيق اإلذرراع اىحاى ٜتَرمثاخ ( ٍِ )compoundsاىصٞغح (:)I

Int. CI.7: C07D471/04

حٞث ٝنُ٘ َٕ R2ٗ R1ا مَا ذحسز ْٕا أعالٓ.
إُ اىَرمثاخ ٍِ اإلذرراع اىحاى ٕٚ ٜع٘اٍو ضثظ ( ،)modulatorsذص٘صا ٍضازاخ ( ،)antagonistsىْشاط اىَسرقثالخ مَ٘ٞمِٞ
(ٝ .CCR5 )chemokineج٘ز أُ ذنُ٘ ع٘اٍو ضثظ اىَسرقثو ّ CCR5افعح ف ٜعالج أٍراض ٗحاالخ إىرٖاتٞح ٍرْ٘عحٗ ،ف ٜعالج
عسٗ ٙتسثة ٗ HIVفٞرٗساخ إرذجاعٞح (ٍ )retrovirusesرذثطح تٔ جْٞٞا.
عسز عْاصر اىحَاٝح 24:

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥلـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11عقٌ اىثغاءج CG 0001513 :
[ ]45ذاعٌز اىْشغ عِ ٍْخ اىثغاءج 2011/09/30 :

[ ]12تغاءج اسرغاع

عقٌ قغاع اىَىافقح عيى ٍْخ اىثغاءج 11/22736 :

 2011 /11ذاعٌز قغاع اىَىافقح عيى ٍْخ اىثغاءج 2011/03/27 :
[ ]51اىرصٍْف اىضوىً :
Int. Cl. : C07D 263/20, 263/22, 207/26, 185/10,
401/04, 413/04, 413/06; A61K 31/4015, 31/4166,
31/433, 31/4439; A61P 3/06
[ ]56اىَغاجع :
- US 6380430 B1 )GANTE H et al.( 30 April 2002
- WO 0242291 A1 )CHEVEUIL O et al.( 30 May
2002
- WO 0038724 A1 )SEARLE & CO G D et al.( 06
July 2000

[ ]21عقٌ اىطية  ً :خ ر/ب4858/2005/
[ ]22ذاعٌز ذقضٌٌ اىطية 2005/06/29 :
[ ]30األوىىٌح :
[ ]31عقٌ األوىىٌح [ ]32ذاعٌز األوىىٌح [ ]33اسٌ اىضوىح
أٍغٌنا
2004/07/02
60/585.274
أٍغٌنا
2005/01/21
60/646.103
[ ]72اىَشرغعىُ  -1 :جاٌيً إي .ذاٌيىعّ -2 ،اػٌا قغٌشً-3 ،
ػهٍجٍاُ ىى -4 ،ماٍٍغوُ جٍه .سٍَث -5 ،مغٌسرىفغ أف.
ثىٍثسىُ -6 ،جىاُ اًّ .اتىىٍراّى -7 ،مٍاوىٍِ صٌْج -8 ،تٍرغ جٍه.
سٍْنيٍغ -9 ،أٍجض عيً -10 ،جىىٍاُ أٌه .هْد
[ٍ ]73اىل اىثغاءجٍٍ :ـغك آّض مـى  ،إّـل  126 ، -إٌسد ىٍْنىىـِ
أفٍْـٍىٍّ ،ىجٍغسً  ،07065عاهىاي ،أٍغٌنا
اىفادص ٍ :اجض إتغاهٌٍ اىغف ٍّق
[ ]74اىىمٍو ّ :اصغ عيً مضسح
[ٍ ]54ثثطاخ GTEC
[ ]57اىَيشص ٌ :رعيق هظا اإلسرغاع تَغمثاخ ( )compoundsىها األتٍْح ٍِ اىصٍغح ٍ ،Iرضَْح أٍالح (ٍ )saltsقثىىح صوائٍا ٍِ
اىَغمثاخ ( ،)compoundsوهً ٍثثطاخ  ،)CETP inhibitors( CETPوٍفٍضج ىؼٌاصج  -HDLمىىسرغوه )HDL-
( ،cholesterolىشفض  -LDLمىىسرغوه ( ،)LDL-cholesterolوىَعاىجح أو ٍْع اىرصية اىعصٍضي:
7

B

X
R5

Z

C

N

(R)2C

Y

R2
I

فً اىَغمثاخ ( ٍِ )compoundsاىصٍغح ٌ ،Iنىُ  Bأو  R2هى ٍجَىعح فٍْو ( )phenylاىرً ىهاا تاضٌو أعٌاو أوعثاى (،)ortho aryl
صائااغي ٍغاااٌغ ( ،)heterocyclicصائااغي ٍغاااٌغ تْااؼو ( )benzoheterocyclicأو اىنٍااو صائااغي تْااؼو ( ،)benzocycloalkylوٍىضااع
واداااض آساااغ عياااى اىذيقاااح ( )ringطاخ  5أعضااااء ىاااه تاااضٌو أعوٍااااذً ( ،)aromaticصائاااغي ٍغااااٌغ ( ،)heterocyclicاىنٍاااو صائاااغي
( ،)cycloalkylصائااغي ٍغاااٌغ تْااؼو ( )benzoheterocyclicأو اىنٍااو صائااغي تْااؼو (ٍ )benzocycloalkylرصااو ٍثاةااغج تاىذيقااح
( )ringأو ٍغذثط تاىذيقح ( ٍِ )ringساله .-CH2-
عضص عْاصغ اىذَاٌح 13 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

(19) PATENT
OFFICE
OF THE
[19] PATENT
OFFICE
OF THE
COOPERATION
COUNCL
FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THETHE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاون ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲاﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
جمللـــس

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001514 :
[ ]45ذارٌد انُطز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

[ ]12تزاءج اذرزاع

رقى قزار انًٕافقح عهى يُح انثزاءج 11/22775 :

1166 /61

ذارٌد قزار انًٕافقح عهى يُح انثزاءج 2011/03/27 :
[ ]51انرصٍُف انسٔنً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب4531/2005/
Int. Cl. : A61K 39/395
[ ]22ذارٌد ذقسٌى انطهة 2005/04/10 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30األٔنٌٕح :
;- WO 94/25067 A )CYTEL CORPORATION
[ ]31رقى األٔنٌٕح [ ]32ذارٌد األٔنٌٕح [ ]33اسى انسٔنح
CHESNUT, ROBERT, W; POLLEY
انًكرة األٔرٔتً
2004/04/13
04008722.3
MARGARET, J; PAULSON, J( 10 November
[ ]72انًررزعٌٕ ٌ -1 :فٕ جزأص -2 ،جاكٌٕش ًْثز -3 ،يٍزاَسا
1994
جاَسٍ  -يٕنٍُار -4 ،زٔرٔثً كهُج -5 ،تٕل تارٌٍ -6 ،آًَ
سرٍزٌ -7 ،يارذٍٍ فاٌ فٕجد -8 ،كاي  -جَٕار اسرثٍُزٔش -9،
جاٌ فاٌ زي ٌُٔكم -10 ،اٌزْارز كٕترشكً -11 ،تٍد ضراٌُز-12 ،
تايٍال اسرزٌٍ -13 ،فزاَك رٌثزس
[ ]73يانك انثزاءج  :اف ْٕفًاٌ – الرٔش اٌّ جً124 ،
جزٌُشاذزسرزاسً ،سً اذص  4070تاسل ،سٌٕسزا
انفاحص  :إتزاٍْى عثسهللا انًانكً
[ ]74انٕكٍم َ :اصز عهً كسسح
[ ]54يضازاخ أجساو يضازج  - P-سهكرٍٍ
[ ]57انًهرص ٌ :رعهق ْذا اإلذرزاع تًضازاخ أجساو يضازج -P-سهكرٍٍ ( ،ٔ )anti-P-selectin antibodiesتانرحسٌس ،تًضازاخ
أجساو يضازج -P-سهكرٍٍ ( ٔ )anti-P-selectin antibodiesأضكال يررهفح يُٓا انرً ذحرٕي عهى جشء  Fcيطرق يٍ يصسر ازيً
ٔال ذزتظ انعايم انًكًم ( .)complement Clq factor Clqإٌ يضازاخ األجساو ْذِ نٓا ذصائص جسٌسج ٔيثركزج ذفٍس انًزضى
انًصاتٍٍ تًزض فقز زو يٕضعً جزح فً طزف أٔ تًزض سزٌاًَ طزفً إَسسازي ()PAOD/CLI
عسز عُاصز انحًاٌح 16 :

7

عسز األضكال 6 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001515 :
[ ]45ذارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تزاءج اذرزاع

رقى قزار انًوافقح عهى يُح انثزاءج 11/22755 :

 2011 /11ذارٌد قزار انًوافقح عهى يُح انثزاءج 2011/03/27 :

[ ]51انرصٍُف انسونً :
[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب5124/2005/
Int. Cl. : C07C 27/02, 29/128, 31/20, 68/06, 69/96
[ ]22ذارٌد ذقسٌى انطهة 2005/09/07 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]72انًررزعوٌ  -1 :هٍزوشً هاشٍا  -2 ،ياساهٍزو ذوجو
- EP 1174406 A1 )ASAHI KASEI KABUSHIKI
[ ]73يانك انثزاءج  :أساهً كاسً كًٍٍكانش كورتورٌشٍ ، 2-1 ،
KAISHA OSAKA-SHI( 23 January 2002
ٌوراكو -شو  -1شوو  ،شٍوزا  -كو  ،0064-223 ،انٍاتاٌ  -طوكٍو،
انٍاتاٌ
انفاحص ٌ :حً َاصز انثوصافً
[ ]74انوكٍم َ :اصز عهً كسسح
[ ]54طزٌقح إلَراج كزتوَاخ ثاًَ أنكٍم وزاٌول
[ ]57انًهرص ٌ :رعهق هذا االذرزاع طزٌقح إلَراج كزتوَاخ ثُائً انكٍم و زاٌول  ،ذرضًٍ (أ) إجزاء ذفاعم اسرزج اَرقانٍح تٍٍ كزتوَاخ
حهقٍح وكحول أنٍفاذً أحازي انرًٍؤ فً وجوز حفاس اسرزج اَرقانٍح وتذنك ٌرى انحصول عهى ذهٍظ ذفاعم ٌحروي عهى كزتوَاخ ثُائً أنكٍم
و زاٌول يُرج( ،ب) سحة سائم ٌحروي عهى كزتوَاخ ثُائً انكٍم يٍ ذهٍظ انرفاعم  ،يرثوعاً تفصم كزتوَاخ ثُائً األنكٍم يٍ انسائم
انًحروي عهى كزتوَاخ ثُائً األنكٍم ،و (ج)سحة سائم ٌحروي عهى زاٌول يٍ ذهٍظ انرفاعم انًذكور ،يرثوعاً تفصم انساٌول يٍ انسائم
انًحروي عهى انساٌول ،حٍث ٌرى إجزاء انرطواخ (ب) و (ج) انًذكورج إيا تانرزذٍة أو فً َفس انوقد ،وحٍث انكزتوَاخ انحهقٍح ذحروي
عهى أثٍز حهقً تًقسار يٍ  0,1إنى  3000جشء فً انًهٍوٌ تانوسٌ ،وكزتوَاخ ثُائً األنكٍم انًُرجح ذحروي عهى أثٍز كزتوٌ تًقسار ال
ٌشٌس عٍ  10000جشء فً انًهٍوٌ تانوسٌ.
7

عسز عُاصز انحًاٌح 8 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلن الثراءج CG 0001516 :
[ ]45ذارٌد الٌشر عي هٌح الثراءج 2011/09/30 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذرراع

رلن لرار الوىافمح على هٌح الثراءج 11/22793 :

 2011 /11ذارٌد لرار الوىافمح على هٌح الثراءج 2011/03/27 :
[ ]51الرصٌٍف السولً :

[ ]21رلن الطلة  :م خ خ/ب5074/2005/
[ ]22ذارٌد ذمسٌن الطلة 2005/08/24 :
[ ]56الوراخع :
[ ]30األولىٌح :
- Expert Opinion On Investigational Drugs 2004
[ ]31رلن األولىٌح [ ]32ذارٌد األولىٌح [ ]33اسن السولح
United Kingdom, 2004, Vol.13, No.1, pages 1-19
أهرٌىا
2004/08/26
60/605.086
[ ]72الورررعىى  -1 :لـً أًسرو فاًه -2 ،خٌٍدروًح خٍي وىي،
 -3تاي  -تاي وىًح -4 ،هٍشٍلً تٍش ذراى  -زٌىب -5 ،خٍري
خٍالىى هٌٍح -6 ،هٍرشٍل زٌفٍس ًاهثى -7 ،هىًـح شٍي -8 ،هاسىى
أالى تٍرٌش -9 ،لـً خٍا
[ ]73هاله الثراءج  :فـاٌـسر إًـه 235 ،إٌسد  42اى زي إسررٌد
ًٍ ،10017ىٌـىرن ،الىالٌاخ الورحسج األهرٌىٍح
الفاحص  :إتراهٍن عثسهللا الوالىً
[ ]74الىوٍل ً :اصر علً وسسح
[ ]54هروثاخ أهٌٍى أرٌل هغاٌر ًمٍح إًاًرٍىهرٌا ووثثطاخ وٌٍاز تروذٍي
[ ]57الولرص ٌ :رعلك اإلذرراع الحالً توروة ًمً إًاًرٍىهرٌا ( )enantiomerically pure compoundهي الصٍغح (:)I

Int. Cl.7: C07D 241/20

تاإلضافح إلى طرق لرصٌٍعها وإسررساهها .إى الوروثاخ الوفضلح هً هثثطاخ لىٌح لىٌٍاز تروذٍي ،)c-Met protein kinase( c-Met
وذىىى هفٍسج فً عالج إضطراتاخ ًوى غٍر طثٍعً لرلٍح ،هثل السرطاًاخ.
عسز عٌاصر الحواٌح 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
[ ]11رقى انثراءج CG 0001517 :
[ ]45ذاريد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/03:

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

[ ]12تراءج اذرراع

رقى قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 11/22785 :

1366 /61

ذاريد قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/27 :
[ ]51انرصُيف انسوني :
;Int. Cl.7: C07C 51/25; C07C 45/35; C07C 51/16
C07C5 1/16; C07C 45/00
[ ]56انًراجع :
- WO 01/96270 A )BASK
AKTIENGESELLSCHAFT; MACHHAMMER,
OTTO; SCHINDLER, GOETZ-PETER;TEN( 20
December 2001

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب4717/2005/
[ ]22ذاريد ذقسيى انطهة 2005/05/29 :
[ ]30األونىيح :
[ ]33اسى انسونح
[ ]31رقى األونىيح [ ]32ذاريد األونىيح
أيريكا
2004/07/01
60/584469
أنًاَيا
2004/07/01 102004032129.9
أنًاَيا
2005/03/18 102005013039.9
أيريكا
2005/03/18
60/662804
[ ]72انًرررعىٌ  -1 :جىذس-تيرر اسشيُسنر -2 ،كهىش هيكهر-3 ،
أوذى ياشهاير -4 ،كريسرىف أزايي -5 ،يارذيٍ زاياذريم
[ ]73يانك انثراءج  :تي أيه اش اف آكـرـُجسهشافد ،67056 ،
نـىزويجشافيٍ ،أنًاَيا
انفاحص  :تُسر انثثيري
[ ]74انىكيم َ:اصر عهي كسسح
[ ]54ذحضير أكرونيٍ أو حًض أكريهيك أو ذهيظ يُهًا يٍ تروتاٌ
[ ]57انًهرص  :يرعهق اإلذرراع انحاني تعًهيح ()processنرحضير أكرونيٍ ()acroleinأو حًض أكريهيك ()acrylic acidأو ذهيظ
يُهًا يٍ تروتاٌ ( ،)propaneوانري فيها ذسال هسرجح انثروتاٌ ()propaneإترسائيا ذحد ذحفيس غير يرًاثم نيعطي تروتيٍ
( ، )propeneذسال انًكىَاخ انثاَىيح ويرضع ذهيظ انغاز انًرثقي انًشرًم عهى تروتاٌ ()propaneوتروتيٍ ( ،)propeneألكسسج
جسئيح يحفسج تسرجح غير يرًاثهح إنى أكرونيٍ ()acroleinأو حًض أكريهيك ()acrylic acidأو ذهيظ يُهًا كًُرج يسرهسف ،يسال
انًُرج انًسرهسف يٍ ذهيظ غاز انًُرج ويعاز ذسوير انغاز انًررهف انثاقي انًشرًم عهى زيازج يٍ األوكسجيٍ ()oxygenوتروتاٌ
()propaneغير يرحىل ،إنى إزانح هسرجح تروتاٌ ()propaneتطريقح تحيث يرحىل جسئيا عهى األقم انثروتاٌ ()propaneاآلذر
انًهقى إنى إزانح انهسرجح ذحد شروط إزانح هسرجح عُس َقطح إعازج انرسوير.
عسز عُاصر انحًايح 41 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]12تراءج اذرراع

[ ]11رقى انثراءج CG0001518 :

رقى قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 11/21878 :

[ ]45ذاريد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :
[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب4649/2005/
[ ]22ذاريد ذقسيى انطهة 2005/05/11 :
[ ]30األونىيح :
[ ]31رقى األونىيح [ ]32ذاريد األونىيح
60/584.469
102004032129.9

2004/07/01
2004/07/01

THE ARAB STATES OF THE GULF
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ذاريد قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 2001/03/11 :
[ ]51انرصُيف انسوني :

[ ]33اضى انسونح
أيريكا
أنًاَيا

Int. CI.7: C07C 57/05

[ ]56انًراجع :
- DE 10313209 A1 )BASF AG( 04 March 2004

[ ]72انًرررعىٌ  -1 :يارذٍ زاياذريم -2 ،كالوش جىشيى
يىنراَجم -3 ،آريٍ زيفُثاذر -4 ،كهىز هيشهر -5 ،أونريد هايىٌ
[ ]73يانك انثراءج  :تي أيه اش اف آكـرـُجطهشافد ،67056 -
نـىزويجشافيٍ ،أنًاَيا
[ ]74انىكيم َ :اصر عهي كسضح

انفاحص  :اتراهيى انقرشي
[ ]54ذحضير حًض أكريهيك تأكطسج انطثقح انغازيح انًحفسج جسئياً تشكم غير يرجاَص نهثروتيهيٍ
[ ]57انًهرص  :يرعهق االذرراع تطريقح نرحضير حًض األكريهيك تىاضطح األكطسج انجسئيح ثُائيح انًرحهح نهطثقح انغازيح نهثروتيهيٍ
انًحفسج تشكم غير يرجاَص ،انري تها يكىٌ يصسر انثروتيهيٍ انًطررسو هى إزانح هسرجح انثروتاٌ انطاتق وانري تها ذعًم يرحهح األكطسج
األونى ترحىيم انثروتيهيٍ تشكم يحسوز وذعاز حهقح انثروتاٌ غير انًرحىل وانثروتيهيٍ انًىجىزيٍ في ذهيط غاز انًُرج نًرحهح األكطسج
انجسئيح انثاَيح تانفعم في عًهيح إزانح هسرجح انثروتاٌ انطاتقح.
عسز عُاصر انحًايح 41 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11رلُ اٌثزاءج CG 0001519 :
[ ]45ذارَد إٌشز عٓ ِٕح اٌثزاءج 2011/09/30 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذرزاع

رلُ لزار اٌّىافمح عًٍ ِٕح اٌثزاءج 11/22789 :

2011 /11

ذارَد لزار اٌّىافمح عًٍ ِٕح اٌثزاءج 2011/03/27 :

[ ]51اٌرصُٕف اٌسوٌٍ :
[ ]21رلُ اٌطٍة  َ :خ خ/ب4935/2005/
;Int. Cl.7: C07C 68/06; 69/96, 68/08; B01D 3/00
[ ]22ذارَد ذمسَُ اٌطٍة 2005/07/24 :
C07B 61/00
] [72اٌّررزعىْ  -1 :شُٕظىوً فىوىوا -2 ،واسوهُىى
[ ]56اٌّزاخع :
ِاذظىساوً -3 ،هُزوشً هاشُا
- JP 4-100824 A )Asahi Chemical Industry Co.,
[ِ ]73اٌه اٌثزاءج  :أطاهً واطاي وُُّىاٌش وىرتىرَشٓ،1-2 ،
Ltd( 02 April 1992
َارووى  -شى  -1شىًِ ،شُىزا  -وى ، 8440-100 ،طىوُى ،اٌُاتاْ
- WO 91/9832 A1 )Asahi Chemical Industry Co.,
[ ]74اٌىوًُ ٔ :اصز عٍٍ وسطح
Ltd( 11 July 1991
- JP 2003-516376 A )General Electric Co( 13 May
2003
اٌفاحص  :فهس سوَس اٌّطُزٌ
[ ]54طزَمح صٕاعُحإلٔراج وزتىٔاخ أروِاذُح
[ ]57اٌٍّرص  :هسف هذا االذرزاع هى ذىفُز ألخً حاٌح ِٓ وزتىٔاخ أروِاذُح ِٕردح تاطرّزار وِحرىَح عًٍ ثأٍ أرًَ وزتىٔاخ وّٕرح
رئُظٍ عٓ طزَك أذذ أٌىًُ أرًَ وزتىٔاخ وّازج أوٌُح  ،واٌرٍ َّىٓ اٌحصىي عٍُها عٓ طزَك ذفاعً األطرزج اٌثُُٕح تُٓ ثأٍ أٌىًُ
وزتىٔاخ وِزوة أوي هُسرووظٍ أروِاذٍ  ،تاطرعّاي عّىز ذمطُز ِظرّز وِرعسز اٌّزاحً وفٍ وخىز اٌعاًِ اٌحفاس  ،وتإطرّزار َرُ
ذغذَح اٌّازج األوٌُح زاذً عّىز اٌرمطُز اٌّظرّز وِرعسز اٌّزاحً  ،عٍُّح ِعُٕح ذّىٓ ِٓ إٔراج ثأٍ أرًَ وزتىٔاخ تإٔرمائُح عاٌُح
وتإٔراخُح عاٌُح وتثثاخ عثز فرزج سُِٕح طىٍَح عًٍ ٔطـاق صٕاعٍ ال َمً عٓ  1طٓ  /طاعح .
عًٍ اٌزغُ ِٓ وخىز اٌعسَس ِٓ االلرزاحاخ اٌّرٕىعح تشأْ عٍُّاخ إٔراج اٌىزتىٔاخ األروِاذُح عٓ طزَك طزَمح اٌرمطُز اٌرفااعٍٍ  ،فإٔهاا
خُّعاً ذّد عًٍ ٔطـاق صغُز وذالي فرـزج ذشغًُ صغُزج زاذً اٌّررثـز  ،و ٌُض هٕان وشف عٓ عٍُّح ٔىعُح أو خهاس َّىٓ ِآ االٔرااج
اٌىثُز تّمُاص صٕاعٍ  .وفماً ٌالذرزاع اٌحاٌٍ  ،فمس ذُ ذاىفُز عّاىز ذمطُاز ِظارّز وِرعاسز اٌّزاحاً ِحاسز  ،وأَتاا فماس ذاُ ذاىفُز عٍُّاح
ٔىعُح ِحسزج ذّىٓ ِٓ إٔراج ثأٍ أرًَ وزتىٔاخ تإٔرمائُح عاٌُح وتإٔراخُح عاٌُح تٕحى ثاتاد عثاز فرازج سُِٕاح ِّراسج وتّمُااص صإاعٍ ال
َمً عٓ  1طٓ  /طاعح ِٓ أٌىًُ أرًَ وزتىٔاخ .
عسز عٕاصز اٌحّاَح 31 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION
COUNCL
FOR
[19] PATENT
OFFICE
OF THE
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﻜﺘﺐ
][19
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لـــــدول
جمللـــس التعــاون
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001520 :
[ ]45تاضٌد انُشط ػٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقى قطاض انًٕافقح ػهى يُح انثطاءج 11/22781 :

2011 /11

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب7579/2007/
[ ]22تاضٌد تقسٌى انطهة 2007/01/09 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]33اسى انسٔنح
[ ]31ضقى األٔنٌٕح [ ]32تاضٌد األٔنٌٕح
انٍاتاٌ
2006/01/10
2006-002711
[ ]72انًرتطػٌٕ ٍْ -1 :طٔشً ْاتشٍا -2 ،شُسٕكً فٕكٕكا-3 ،
كاظٍْٔكٕ ياتسٕظاكًٍْ -4 ،طَٕٔضي يٍاخً
[ ]73يانك انثطاءج  :أساًْ كاساي كًٍٍكانع كٕضتٕضٌشٍ ،1-2 ،
ٌٕضاكٕ-تشٕ  -1تشٕو ،كٍٕزا-كٕ - 8440-100 ،طٕكٍٕ ،انٍاتاٌ
[ ]74انٕكٍم  :تاطط ػهً كسسح

تاضٌد قطاض انًٕافقح ػهى يُح انثطاءج 2011/03/27 :
[ ]51انتظٍُف انسٔنً :
Int. Cl.7: C07C 27/02, 29/128, 29/80, 31/20, 68/06,
69/96; B01D 3/14, 3/16, 3/22, 3/32; C07B 61/00
[ ]56انًطاخغ :
- WO 00/51954 A1 )ASAHI CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD( 08 September 2000
- JP 2004-131394 A )ASAHI KASEI
CHEMICALS CORP( 30 April 2004
- JP 9-183744 A )ASAHI CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD( 26 July 1997
- JP 9-183744 A )ASAHI CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD( 15 July 1997
انفاحض  :فٓس ظٌٔس انًطٍطي

[ ]54ػًهٍح طُاػٍح إلَتاج زإٌل تُقاء ػانً
[ ]57انًهرض ٌٕ :فط اال ذتطاع انحانً خٓاظ ذاص ٔػًهٍح ذاطح إلَتاج زإٌل ػانً انُقاء تأذص كطتَٕاخ زائطٌح ٔكحٕل أنٍفاتً أحازي
انتًٍّ كًٕاز تازئح ،تهقٍى تاستًطاض نهًٕاز انثازئح فً ػًٕز تقطٍط يستًط يتؼسز انًطاحم  Aيٕخٕز تّ حفاظ ،إخطاء تقطٍط َشظ فً انؼًٕز
 ،Aسحة تاستًطاض ذهٍظ تفاػم يُرفض زضخح انغهٍاٌ ٌ ATحتٕي ػهى ثُائً انكٍم كطتَٕاخ َاتدح ٔانكحٕل األنٍفاتً أحازي انتًٍّ يٍ
قسى ػهٕي نهؼًٕز  Aفً شكم غاظي ،سحة تاستًطاض ذهٍظ تفاػم يطتفغ زضخح انغهٍاٌ ٌ ABحتٕي ػهى زإٌل َاتح يٍ قسى سفهً
نهؼًٕز  Aفً شكم سائم ،تهقٍى تاستًطاض نرهٍظ انتفاػم يطتفغ زضخح انغهٍاٌ  ABفً ػًٕز تقطٍط يستًط يتؼسز انًطاحم  ،Cفظم
تانتقطٍط نًازج نٓا زضخح غهٍاٌ أقم يٍ انسإٌل انًٕخٕز فً ذهٍظ انتفاػم  ABيطتفغ زضخح انغهٍاٌ كًكٌٕ قًح ػًٕز /ٔ CTأٔ يكٌٕ
حظح خاَثٍح  CSتحٍث َحظم ػهى يكٌٕ قاع ػًٕز  ،CBتهقٍى تاستًطاض نًكٌٕ قاع انؼًٕز  CBفً ػًٕز تقطٍط يستًط يتؼسز انًطاحم
ٔ ،Eانحظٕل ػهى انسإٌل كًكٌٕ حظح خاَثٍح  ESيٍ يرطج حظح خاَثٍح نؼًٕز انتقطٍط انًستًط يتؼسز انًطاحم  .Eػالٔج ػهى شنك،
فإَّ ْسف نصنك أٌ ٌتٕافط خٓاظ طُاػً ذاص ٔػًهٍح إَتاج طُاػً ذاطح غٍط تاْظح انت كهفح ٔ ،ػهى سثٍم انًثالًٌ ،كُُا يٍ انحظٕل
ػهى انسإٌل ػانً انُقاء تكًٍح ال تقم ػٍ  1طٍ /ساػح تسضخح ثاتتح نفتطج ظيٍُح طٌٕهح (يثال ،ال تقم ػٍ  1000ساػحٌ ،فضم ال تقم ػٍ
 3000ساػحٌ ،فضم أكثط ال تقم ػٍ  5000ساػح)ًٌ .كٍ انحظٕل ػهى ْصِ األْساف تاسترساو ػًٕز تقطٍط يتؼسز انًطاحم  Eنّ تُاء
ذاص ،يغ سحة يكٌٕ سائم يٍ يرطج انحظح انداَثٍح ،انصي ٌطكة ػُس قاع طٍٍُح انًسذُح انتً نٓا تُاء ذاص انًطكة فً قطاع
ترظٍة ػًٕز انتقطٍط يتؼسز انًطاحم انًستًط .E
ػسز ػُاطط انحًاٌح 29 :

ػسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
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[ ]11عقٌ اىثغاءج CG 0001521 :
[ ]45ذاعٝز اىْشغ ػِ ٍْخ اىثغاءج 2011/09/30 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تغاءج اسرغاع

عقٌ قغاع اىَ٘افقح ػيٍْ ٚخ اىثغاءج 11/21802 :

 2011 /11ذاعٝز قغاع اىَ٘افقح ػيٍْ ٚخ اىثغاءج 2011/03/10 :
[ ]51اىرصْٞف اىضٗى: ٜ

[ ]21عقٌ اىطية  ً :خ ر/ب7392/2006/
[ ]22ذاعٝز ذقض ٌٝاىطية 2006/12/13 :
[ ]56اىَغاجغ :
[ ]30األٗى٘ٝح :
(- US 6190542B1)Hydrocarbon Technologies, Inc.
[ ]31عقٌ األٗى٘ٝح [ ]32ذاعٝز األٗى٘ٝح [ ]33اسٌ اىضٗىح
20 February 2001
أٍغٝنا
16/12/2005
11/303,426
[ ]72اىَشرغػُ٘  -1 :تغٗؽ عْ٘ٝىضػ -2 ،صاعٗش فاعشٞض
[ٍ ]73اىل اىثغاءج  :شٞفغُٗ .٘ٝاؽ.ا .ٔٝاّل 555 ، .شاعع
ٍاعمد ،ساُ فغاّسٞسن٘ ،94105 ،ماىٞف٘عّٞا ،أٍغٝنا
اىفادص  :ػثض هللا اىشطٞة
[ ]74اى٘مٞو  :سؼ٘ص ٍذَض ػي ٜاىش٘اف
[ ]54ػَيٞح ىرذسّ٘ ِٞػٞح ػٝد شقٞو تاسرشضاً ذغمٞة دفاػ عصغ ٜػاى ٜاىْشاط
[ ]57اىَيشص ٝ :رؼيق ٕظا االسرغاع تْظاً ذفاػو عصغح جضٝض ىيرذ٘ٝو اىٖٞضعٗج ْٜٞاىناٍو ىَاصج ٍرشيفح دٞس ٝسَخ ترضٗٝغ اىذفاػ،
اىؼٝد اىظ ٛىٌ ٝرذ٘هٗ ،اىؼٝد اىَرذ٘ه ف ٜص٘عج ٍؼٝج ٍر٘اصو ساله اىَفاػو تأمَئ تضُٗ دجؼ ٕظا اىَؼٝجٝٗ .رٌ فصو ٕظا اىَؼٝج
تشنو جؼئ ٜت ِٞاىَفاػالخ إلػاىح اىَْرجاخ ٗغاػ اىٖٞضعٗجٍ ِٞغ اىسَاح ىيؼٝد اىظ ٛىٌ ٝرذ٘ه ٗاىذفاػ اىغصغ ٜتأُ ٘ٝاصال ذضفقَٖا فٜ
اىَفاػو اىالدق اىراى .ٜشٌ ٝرٌ ذذ٘ٝو جؼء ٍِ اىؼٝد اىظ ٛىٌ ٝرذ٘ه إىٕٞ ٚضعٗمغتّ٘اخ ٍْشفضح صعجح اىغيٞاُ ٍَا ٝن ُِّ٘ ٍغج أسغٍ ٙؼٝجاً
ٍِ اىؼٝد اىظ ٛىٌ ٝرذ٘ه ،اىَْرجاخ ،اىٖٞضعٗجٗ ِٞاىذفاػ اىغصغَٝٗ .ٜنِ دضٗز ٍؼاىجح ٕٞضعٗجْٞٞح إضافٞح فٍ ٜفاػالخ أسغٍَ ٙا
ٝذ٘ه اىؼٝد تاىناٍوَٝٗ .نِ إضافح اىَؼٝض ٍِ اىؼٝد ػْض ٍضسو ذٞاع اىرغظٝح ت ِٞاىَغادو تشنو ٍذرَو ٍغ اىغصغحٗ .تضالً ٍِ طىل َٝنِ
ذذ٘ٝو اىؼٝد تشنو جؼئٕٗ ٜظا ٝرغك دفاػ ٍغمؼ تضعجح ػاىٞح ف ٜاىؼٝد اىظ ٛىٌ ٝرذ٘ه َٝنِ إػاصج ذضٗٝغٓ ٍثاشغج إى ٚاىَفاػو األٗه.

Int. Cl.7: C10G65/02, 65/00

ػضص ػْاصغ اىذَاٝح  20 :ػضص األشناه 6 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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][19

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001522 :
[ ]45ذارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذرراع

رقى قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 11/22783 :

2011 /11

ذارٌد قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/27 :

[ ]51انرصٍُف انسونً :
[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب7734/2007/
Int. Cl.7: C07C 233/65, 233/66, 233/66, 233/73,
[ ]22ذارٌد ذقسٌى انطهة 2007/02/06 :
;213/40, 213/61, 213/81, 213/82, 213/16, 239/28
[ ]30األونىٌح :
C07F 7/08; A61K 31/166, 31/455, 31/4402, 31/4409,
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح [ ]33اضى انسونح
31/506
انًكرة األوروتً
2006/02/07
06101370.2
[ ]56انًراجع :
[ ]72انًرررعىٌ  -1 :هىنجر كىهٍ -2 ،وٌرَر يىنر -3 ،ضٍرٌم
;]- WO 2005/100298 A )MERK & CO INC [US
ياوجٍص -4 ،تاذرٌسٌى ياذً -5 ،فٍهٍة فهٍجر -6 ،ثىياش نىتٍرز7 ،
ALI AMJAD [US]; BOHN JOANN [US]; DENG
 أورٌهٍا كىَد -QIAOLIN [US( 27 October 2005
[ ]73يانك انثراءج  :اف هىفـًاٌ  -ال روظ اٌه جً124 ،
جرٌُـساذرضرراضً ،ضً اذع ، 4070 -تـازل ،ضىٌطرا
انفاحص  :فهس زوٌس انًطٍري
[ ]74انىكٍم َ :اصر عهً كسضح
[ ]54يشرقاخ تُسايٍس وأرٌٍ يغاٌر
[ ]57انًهرص ٌ :رعهق االذرراع انحانً تًركثاخ ( )compoundsيٍ انصٍغح :I
1

R

O

N CH (CH ) R 2
2
2 n

5

R

4

R

D
A

B

حٍث ٌكىٌ  D ،B ،A ،R5 ،R4 ،R2 ،R1و nهى كًا ذحدسز ،وتدميح ( )saltsيقثىندح زوايٍدا يُده ،تعًهٍداخ ()processes
نرحضدددٍرها ،تاضدددررسايها كمزوٌدددح ( )pharmaceuticalsوترركٍثددداخ زوايٍدددح ()pharmaceutical compositions
ذحرىٌها.
عسز عُاصر انحًاٌح 14 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
[ ]11رقى انجزاءح CG 0001523 :
[ ]45ربرٌص انُشز عٍ يُر انجزاءح 2011/09/30 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثزاءح اضززاع

رقى قزار انًىافقخ عهى يُر انجزاءح 11/22771 :

2011 /11

[ ]21رقى انطهت  :و د ش/ة4510/2005/
[ ]22ربرٌص رقعٌى انطهت 2005/04/04 :
[ ]30األونىٌخ :
[ ]33اطى انعونخ
[ ]31رقى األونىٌخ [ ]32ربرٌص األونىٌخ
2004/050457
انًكزت األوروثً
2004/04/06
[ ]72انًطززعىٌ  -1 :كىثب ،صىفً -2 ،ثىَكهٍذ ،أنٍٍ فٍهٍت-3 ،
خبَظٍُش ،فزاَض إظوارظ - 4 ،طًٍىٍَذ ٌ ،فبٌ رًٌُ فٍزظٌُبَع-5 ،
شىٌُزدش  ،ثزوَى
[ ]73يبنك انجزاءح  :خبَظٍ فبريبطىرٍكب اٌ فً  ،رىرَهىرظٍىج
 ،30ثً -2340 -ثٍزص ،ثهدٍكب
[ ]74انىكٍم َ :بصز عهً كعطخ

ربرٌص قزار انًىافقخ عهى يُر انجزاءح 2011/03/27 :
[ ]51انزصٍُف انعونً :

In. Cl7: C07D 471/10

[ ]56انًزاخع :
- US 6169097 B1 )JANSSENS et. al.( 2 January
2001
- US 6197772 B1 )JANSSENS et. al.( 6 March 2001

انفبزص  :إثزاهٍى عجعهللا انًبنكً
[ ]54يشزقبد يظزجعنخ يٍ ثبًَ أسا -أطجٍزو  ]5,5[ -أوَعٌكبٌ وإطزطعايهب كًثجطبد ٍَزوكٍٍٍُ
[ ]57انًهطص ٌ :زعهق هذا االضززاع ثًشزقبد ثبًَ أسا – اطجٍزو] – [5,5أوَعٌكبٌ يظزجعنخ نهب فبعهٍخ يثجطخ نهٍُزوكٍٍٍُ ،وثصفخ ضبصخ
فبعهٍخ يثجطخ ثبنُظجخ إنى  ،NK1فبعهٍخ يزسعح يثجطخ نكم يٍ  ،NK2 / NK1فبعهٍخ يزسعح يثجطخ نكم يٍ  ،NK3 / NK1فبعهٍخ
يزسعح يثجطخ نكم يٍ  NK3 /NK2 / NK1رسعٍزهى ،رزكٍجبد يزعًُخ عهٍهى وإطزطعايهى كعواء ،وثصفخ ضبصخ نعالج و /أو انىقبٌخ
يٍ اَفصبو انشطصٍخ ،انقئ ،انقهق واإلكزئبة ،ظاء األيعبء انًثبرح ( ،)IBSإظطزاثبد اإلٌقبع انقهجً ،اإلكاليظٍب (انزشُح انُفبطً)،
اإلطزدبثخ نألنى ،األنى ،وثصفخ ضبصخ أنى األزشبء وأنى إعزالل األعصبة ،انزهبة انجُكزٌبص ،انزهبة عصجً انًُشأ ،انزثى ،يزض اإلَظعاظ
انزئىي انًشيٍ ( )COPDوإظطزاثبد انزجىل يثم طهض انجىل.
وقع ٌزى رًثٍم انًزكجبد انًطبثقخ نالضززاع ثبنصٍغخ انعبيخ (:)I

ورزعًٍ أٌعب ً عهى أيالذ انسًط أو انقبععح انًقجىنخ صٍعالٍَب ً يُهى ،األشكبل األٌشويزٌخ انًدظًخ كًٍٍبئٍب ً يُهى ،انشكم  -Nأوكظٍع
يُهى واألظوٌخ يُهى ،زٍث ٌزى رعزٌف خًٍع انًظزجعالد كًب فً عُصز انسًبٌخ .1
ععظ عُبصز انسًبٌخ 16 :

مالحظة :يجوز 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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لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
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[ ]11رقٌ اىجزاءح CG 0001524 :
[ ]45ربريد اىْشز عِ ٍْح اىجزاءح 2011/09/30 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثزاءح اذززاع

رقٌ قزار اىَىافقخ عيً ٍْح اىجزاءح 11/22764 :

 2011 /11ربريد قزار اىَىافقخ عيً ٍْح اىجزاءح 2011/03/27 :
[ ]51اىزصْيف اىسوىي :

[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة2796/2003/
[ ]22ربريد رقسيٌ اىطيت 2003/07/23 :
[ ]56اىَزاجع :
[ ]30األوىىيخ :
- WO 00 34265 A )SEPRACOR INC.( 15 June
[ ]31رقٌ األوىىيخ [ ]32ربريد األوىىيخ [ ]33اطٌ اىسوىخ
2000
أٍزينب
2002/07/25
60/398.711
- US 596572 A )WILLIAM Y. ELLIS et al.( 12
[ ]72اىَرززعىُ  -1 :جىييَىّذ جيزوً اٍيو جىرجيض-2 ،
October 1999
ثىيجْذ هيزف جيِ جىسيف -3 ،فيْيذ ٍبرك جبطزىُ -4 ،فيزّيز
- WO 9937635 A )SMITHKLINE BEECHAM
زاّيو اف جيه -5 ،فبُ جيظزيو جىسيف فزاّض اىيشاثيثب -6 ،زينزاُ
PLC( 29 July 1999
ىىراّض فزاّظيض ثزّبزيذ -7 ،اوز س ،فزاّل مزيظزىفز
[ٍ ]73بىل اىجزاءح :جبّظِ فبرٍبطىرينب اُ في  ،رىرّهىرظيىج
 ،30ثي -2340-ثيزص ،ثيجينب
اىفبحص ّ :سي اىجهيجي
[ ]74اىىميو ّ :بصز عيي مسطخ
[ٍ ]54ثجطبد ىيَينزوثبد اىفطزيخ
[ ]57اىَيرص  :يزعيق هذا االذززاع ثَشزقبد مىيْىىيِ جسيسح ٍظزجسىخ وفقب ىيصيغخ اىعبٍخ ( ) Iaو اىصيغخ ( ) Ib

Int. CI.7: C0D4 01/12

و أٍالحهب اىَقجىىخ صيسىيب اىْبرجخ عِ إظبفخ حَط أو قبعسح  ،و األشنبه األيشوٍيزيخ اىَجظَخ ميَيبئيب  ،و األشنبه اىزىرىٍزيخ و
أشنبه األمبطيس اىْيززوجيْيخ أشنبه ُ – أمظيس ٍْهب  .و رفيس اىَنجبد ٍىظىع اىحَبيخ فً عالج أٍزاض اىجنزيزيب اىفطزيخ ثصفخ ذبصخ
ريل األٍزاض اىْبشئخ عِ اىزيزيب اىفطزيخ اىَظججخ ىيَزض ٍثو Mycobacterium tuberlculosis, M. bovis, M. avium and
 . M. marinumثصفخ ذبصخ يزعيق االذززاع ثَزمجبد اىزي فيهب  ،مو ٍظزقو عِ األذز.
 r , q , p , R8 , R7 , R6 , R5, R4, R3 , R 2 , R1مَب طجق رعزيفهب ثبىىصف اىنبٍو .يزعيق االذززاع أيعب ثززميت يزعَِ ٍبزح
حبٍيخ ٍقجىىخ صيسىيب و معْصز ّشطٍ ،قسار ٍؤثز عالجيب ٍِ ٍزمجبد االذززاع  ،و أطزعَبه ٍزمجبد أو رزميجبد االذززاع فً صْع زواء
ىعالج أٍزاض ٍينزوثبد فطزيخ و عَييبد ىزحعيز ٍزمجبد االذززاع.
عسز عْبصز اىحَبيخ 46 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11عقى انثغاءج CG 0001525 :
[ ]45ذاعٌز انُطغ عٍ يُخ انثغاءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF
[]12

تغاءج اسرغاع

2011 /11

[ ]21عقى انطهة  :و خ ر/ب2123/2002/
[ ]22ذاعٌز ذقضٌى انطهة 2002/07/09 :
[ ]30األونوٌح :
[ ]33اسى انضونح
[ ]32ذاعٌز األونوٌح
[ ]31عقى األونوٌح
انًكرة االوعوتً
10/07/2001
01116812,7
[ ]72انًشرغعوٌ  -1 :ذوعسرٍٍ ْوفًاٌ -2 ،االٌ جوٌ ًٍَو-3،
اَضعي سالٌد -4 ،تٍغي فاَكاٌ -5 ،عوتغخ فٍُك
[ ]73يانك انثغاءج :اف ْوفًاٌ -ال عوش اٌّ جً124 ،
جغٌُؼاسغسرغاسً ،سً اذص  4070تاػل ،سوٌسغا
[ ]74انوكٍم َ :اصغ عهً كضسح

عقى قغاع انًوافقح عهى يُخ انثغاءج 11/22769 :
ذاعٌز قغاع انًوافقح عهى يُخ انثغاءج 2011/03/27 :
[ ]51انرصٍُف انضونً :

Int. Cl.7: A61K 31/435, 25/28

[ ]56انًغاجع :
- US 6225316 B1 )BOES MICHAEL et al.( 1 May
2001
- EP 1103545 A )HOFFMANN LA ROCHE( 30
May 2001
- EP 1103546 A )HOFFMANN LA ROCHE( 30
May 2001
- EP 1035115 A )HOFFMANN LA ROCHE( 13
September 2000
- US 4745123 A )BUTLER DONALD E et al.( 17
May 1988
- US 5607957 A )HIPSKIND PHILIP A( 04 March
1997
;- WO 0125219 A )GLAXO GROUP LTD
GIOVANNINI RICCARDO )IT(; ST DENIS
YVES )IT(; ALV( 12 April 2001
- EP 0721778 A )PFIZER( 17 July 1996
- WO 0152844 A )VINK ROBERT; NIMMO
((ALAN JOHN )AU(; UNIV JAMES COOK )AU
26 July 2001
انفادص  :إتغاٍْى عثضهللا انًانكً
[ ]54إسرشضاو يضاصاخ نهًسرقثم  1-KNيٍ أجم يعانجح إصاتح انًز ،انُشاع انطوكً أو انعصة
[ ]57انًهشص ٌ :رعهق اإلسرغاع انذانى تإسرشضاو يضاص انًسرقثم  ،NK-1إسرٍاعٌا فى ذونٍفح يع يهخ يغُسٍوو ( ،)magnesium saltنعالج و/أو يُع إصاتح
انًز ،انُشاع انطوكى أو انعصة ،دٍث ٌكوٌ يضاص انًسرقثم  NK-1انًظكوع ْو يغكة يٍ انصٍغح انعايح:

دٍث ذكوٌ يعاَى  R4 ،R3 ،R2' ،R2 ،R1 ،Rيوضذح فى انًواصفح وأيالح إضافح انذًض ( )acid addition saltsانًقثونح صوائٍا وانعقاقٍغ األونٍح
( )prodrugsيٍ طنك سواء تًفغصِ أو فى ذونٍفح يع يهخ يغُسٍوو .يثال عهى ْظا ْو إسرشضاو  -bis-3،5(-Nثالثى فهوعويثٍم -تُؼٌم)  -N-يثٍم -4(-6-يثٍم-
تٍثغاػٌٌٍ -1-م) -o-4-ذونٍمٍَ -كوذٍُايٍض.
N-)3,5-bis-trifluoromethyl-benzyl(-N-methyl-6-)4-methyl-piperazin-1-yl(-4-o-tolylٌ .Nicotinamideرعهق اإلسرغاع أٌضا ترغكٍثح صوائٍح ذطرًم عهى يضاصاخ نًسرقثم  NK-1وادضج أو أكثغ ،إسرٍاعٌا فى إذذاص يع يهخ يغُسٍوو ،وياصج يسوغح
( )excipientيقثونح صوائٍا نعالج و/أو يُع إصاتح انًز ،انُشاع انطوكً او انعصة.

عضص عُاصغ انذًاٌح18 :

عضص األضكال3 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رلى انثزاءج CG 0001526 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذرزاع

[ ]45ذارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

رلى لزار انًىافمح عهى يُح انثزاءج 11/22773 :

 2011 /11ذارٌد لزار انًىافمح عهى يُح انثزاءج 2011/03/27 :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب4432/2005/
[ ]22ذارٌد ذمسٌى انطهة 2005/03/16 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
أيزٌكا
2004/03/23
60/555.623
[ ]72انًررزعىٌ  -1 :ياٌكم آروٌ تزوزًَ -2 ،كارٌٍ جٍٍ كىفًاٌ
[ ]73يانك انثزاءج  :فاٌشر تزوزكرس اَك  ،اٌسرزٌ تىٌُد روز،
 ،06340كىٍَكرٍكىخ ،أيزٌكا
[ ]74انىكٍم َ :اصز عهً كسسح
[ ]54يزكثاخ إًٌٍساسول نعالج أيزاض اإلَحالل انعصثً
[ ]57انًهرص ٌ :رعهك االذرزاع تًزكثاخ انصٍغح (:)I

[ ]51انرصٍُف انسونً :

In. Cl.7: C07D233/88

[ ]56انًزاجع :
;- WO 02/10141 A )PFIZER PRODUCTS INC
AHLIJANIAN, MICHAEL, KIRK; COOPER,
CHRISTOPHER, B( 07 February 2002
;- WO 00/49037 A )ELI LILLY AND COMPANY
DODGE, JEFFREY, ALAN; LUGAR,
CHARLES, WILLIS, I( 24 August 2000
انفاحص  :إتزاهٍى عثسهللا انًانكً

وانرً تها  R7 ،R6 ،R4 ،R3 ،R2 ،R1و  Aكًا هى يىضحٍٍ يزكثاخ انصٍغح  Iنها ذأثٍز يُع ذكىٌٍ تثرٍس ٌ -Aβرعهك اإلذرزاع أٌضا ترزكٍثاخ
صٍسنٍح وطزق نعالج أيزاض وأعزاض ،عهى سثٍم انًثال ،يزض اإلَحالل انعصثً و /أو األعزاض انعصثٍح ،يثم ،يزض أنشهاًٌز ،فً انحٍىاٌ
انثسًٌ انذي ٌشرًم عهى يزكثاخ انصٍغح (.)I

عسز عُاصز انحًاٌح 20 :

مالحظة :يجوز 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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ﻠﺲ ﺍ
[ ]11رقٌ اىجزاءح CG 0001527 :
[ ]45تبرٌخ اىْشز عِ ٍْح اىجزاءح 2011/09/30 :

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

[ ]12ثزاءح اختزاع

رقٌ قزار اىَىافقخ عيى ٍْح اىجزاءح 11/21882 :

2011/11

[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة7906/2007/
[ ]22تبرٌخ تقذٌٌ اىطيت 2007/03/10 :
[ ]30األوىىٌخ :
[ ]31رقٌ األوىىٌخ [ ]32تبرٌخ األوىىٌخ [ ]33اطٌ اىذوىخ
أٍزٌنب
2006/03/09
11/372.490
[ ]72اىَختزعىُ  -1 :ثزٌْل ،دٌفٍذ إٌبُ -2 ،هٍجِْ ،فٍيهيَىص
هىثزتض ثبوىىص ٍبرٌب
[ٍ ]73بىل اىجزاءح ٍٍ :زطل اوىً او جً جبس اٌه اص  .اطجالّبدٌِ
 ، 50مىثْهبجٍِ دي مً  1263-اىذاَّبرك.
[ ]74اىىمٍو ّ :بصز عيً مذطخ

تبرٌخ قزار اىَىافقخ عيى ٍْح اىجزاءح 2011/03/11 :
[ ]51اىتصٍْف اىذوىً :

Int. Cl.7: E21B 33/13

[ ]56اىَزاجع :
(- US 3 456 504 A )BOMBARDIERI CAURINO C
22 July 1969
- GB 2 397 599 A )SCHLUMBERGER
HOLDINGS [VG]( 28 July 2004
- US 3 153 449 A )LEBOURG MAURICE P( 20
October 1964
- US 3 174 547 A )FIELDS ROGER Q( 23 March
1965
- US 5 195 588 A )DAVE YOGESH S [US]( 23
March 1993
]- US 6 371 221 B1 )HARRIGAN EDWARD [US
et al.( 16 April 2002
اىفبحص ٍ :صعت أحَذ اىفضبىخ

[ٍ ]54جَىعخ ىيقطع فً أّجىة ثئز
[ ]57اىَيخص ٌ :تعيق االختزاع ثَجَىعخ ( )assemblyىيقطع فً أّجىة ثئز ( )well tubularتشَو اىَجَىعخ:
جظممٌ أداح رسٍظممً ()main tool body( )18؛عضممى أوه ( )1وعضممى نممبُ (ٌ ،)3نممىُ اىعضممىٌِ ٍتممزاثطٍِ ومالهَممب ىهَممب ٍ ممىر قممبثالُ
ىيذوراُ حىىه؛ ٍ زك (ٍ )moterتصو ٍع اىعضى األوه اىَذمىر( ،)1اىعضى األوه اىَذمىر ىه جمشء(ٍ )16هٍم ىيتعشمٍق اىقمبمع ٍمع أّجمىة
اىجئمز ( )well tubularاىَمذمىر . .إُ اىعضمى اىامبًّ اىَمذمىر (ٌ )3نمىُ ٍتصمال ٍمع جظمٌ األداح اىزسٍظمً ()main tool body( )18
ثىاططخ وصيخ احتنبمٍخ ( )7 ،9 ،18وٌنىُ اىعضمىٌِ ٍتمزاثطٍِ ثىاطمطخ حمشوس ث ٍما أُ اىعمشً اىَطجمق ٍمِ عضمى اىَ مزك اىَمذمىر ()5
عيى اىعضى األوه اىَذمىر (ٌ )1ىفز إساحخ ٍزمشٌخ ىيعضى األوه اىَذمىر ( )1ىيتعشٍق اىقبمع ٍع أّجىة اىجئز (.)well tubular
عذد عْبصز اى َبٌخ 7 :

عذد األشنبه 6 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001528 :
[ ]45تارٍد اىْشر ػِ ٍْح اىثراءج 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذتراع

رقٌ قرار اىَوافقح ػيي ٍْح اىثراءج 11/21880 :

2011/11

تارٍد قرار اىَوافقح ػيي ٍْح اىثراءج 2011/03/11 :
[ ]51اىتصَْف اىسوىٌ :

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب9241/2007/
[ ]22تارٍد تقسٌٍ اىطية 2007/10/20 :
[ ]56اىَراجغ :
[ ]30األوىوٍح :
(- US 4466821 A )IRWIN GEORGE W [US] et al.
[ ]31رقٌ األوىوٍح [ ]32تارٍد األوىوٍح [ ]33اسٌ اىسوىح
21 August 1984
أٍرٍنا
2006/10/13
11/581.139
- US 3561941 A )DAHMS FRANCIS A( 09
[ ]72اىَرترع  :تاوه تٌٍ .وهر
February 1971
[ٍ ]73اىل اىثراءج  :أوٍْـز – ترومواً جـالس مـوّتـَْـر إّل ، .وُ
ٍَشَو أوٍْز واً ،تَرسثَرؽ ،أوهاٍو  ،2999-43551اىـوالٍاخ
اىَتحسج االٍرٍنَح
اىفاحص ٍ :صؼة أحَس اىفضاىح
[ ]74اىومَو ّ :اصر ػيٌ مسسح
[ّ ]54ظاً ٍصس ٍِ أجو قواىة اى ُغفو ىَامَْح تشنَو اَُّح اىزجاجَح
ُ
[ ]57اىَيرص ٍ :تؼيق االذتراع اىحاىٌ تْظاً ٍصس ( ٍِ )baffle systemأجو قواىة غفو ( )blank moldىَامَْح تشنَو اَُّح
اىزجاجَحٍ ،تضَِ ػَوز زوراُ ( )shaftأوه (ٍ )30رمثاً ىيحرمح فٌ اتجآ ٍحورٓ وىيسوراُ حوه ٍحورٍٓ .رمة شراع اىَصس (ٍ )38غ
ػَوز اىسوراُ األوه وٍؼيق ٍشؼة ( ٍِ )60( )manifoldشراع اىَصسٍ .ؼيق ػسز ٍِ حَاالخ اىَصس ( ٍِ )82 ،80 ،78اىَشؼة
( ،)manifoldوتوصو ٍتقاطؼح تََْا أشرع ٍتأرجحح ( )124 ،108 ،106تَِ حَاالخ اىَصس ىَؼازىح اىقوى اىَطثقح تواسطح حَاالخ
اىَصس ػيي قواىة اى ُغفو ( )blankىَامَْح تشنَو اَُّح اىزجاجَح.
ٍوجددس ػَددوز زوراُ ( )42ثدداٌّ تجددوار ػَددوز اىددسوراُ ( )shaftاألوه وٍَتددس شراع اىتوصددَو ( )44تددَِ ػَددوز اىددسوراُ ( )shaftاىثدداٌّ
واىَشؼة (ٍ .)manifoldشنو شراع اىَصس ،اىَشؼة ( )manifoldوشراع اىتوصَو وصيح تحرك حَداالخ اىَصدس تدَِ ٍوأدغ أوه فدو
قواىة اى ُغفو ( )blankو ٍوأغ ثاُ ٍثتؼدس ػدِ قواىدة اى ُغفدو ( .)blankإُ وأدغ األشرع اىَتأرجحدح تدَِ اىَشدؼة ( )manifoldوشراع
اىتوصَو وصيح تحرك حَاالخ اىَصس تَِ ٍوأدغ أوه فدو قواىدة اى ُغفدو ( )blankو ٍوأدغ ثداُ ٍثتؼدس ػدِ قواىدة اى ُغفدو ( .)blankإُ
وأددغ األشرع اىَتأرجحددح تددَِ اىَشددؼة ( )manifoldاىَصددس ىنتيددح ت مددو ( )50وتؼشددَق شراع اىتوصددَو تجددوار ػَددوز اىددسوراُ ()shaft
اىثاٌّ ىتسػٌَ شراع اىتوصَو أثْاء حرمح شراع اىتوصَو ػيي ػَوز اىسوراُ ( )shaftاىثاٌّ.
ػسز ػْاصر اىحَاٍح 11 :

Int. Cl.7: CO3B 9/16, 9/193, 9/36

ػسز األشناه 9 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001529 :
[ ]45ذاريد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/03:

[ ]12تزاءج اذرزاع

رقى قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 11/22734 :

1366/61

ذاريد قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 2011/03/27 :

[ ]51انرصُيف انسوني :
[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب8889/2007/
Int. Cl. : C07D493/04, A61K31/425, A61K35/00
[ ]22ذاريد ذقسيى انطهة 2007/08/14 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30األونىيح :
;]- EP 1428826 A2 )NOVARTIS AG [CH
[ ]31رقى األونىيح [ ]32ذاريد األونىيح [ ]33اسى انسونح
NOVARTIS PHARMA GMBH [AT]( 16 June
انًكرة األوروتي
2006/08/16
06119043.5
2004
[ ]72انًررزعىٌ  -1 :ايزَسد كىسرزس  -2، -يايكم يىذش -3، -
- WO 02/14323 A2 )SQUIBB BRISTOL MYERS
فزاَك سرىواسز
;]CO [US]; DIMARCO JOHN D [US
[ ]73يانك انثزاءج َ :ىفارذيس ايه جي ،essasisthiiL 35 ،
GOUFOUTAS JACK Z [U( 21 February 2002
 ،lhiLB ،4056سىيسزا
انفاحص  :ياجس إتزاهيى انزفيّق
[ ]74انىكيم  :سعىز يحًس عهي انشىاف
[ ]54أشكال تهىريح يٍ ايثثيهىٌ  lواسررسايها في إَراج يسرحضزاخ صيسنيح
[ ]57انًهرص  :يرعهق هذا االذرزاع تاشكال تهىريح يٍ ايثثيهىٌ B
7

عسز عُاصز انحًايح 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]12تراءج اذرراع

رلُ لرار اٌّىافمح ػٍى ِٕح اٌثراءج 11/22738 :

[ ]11رلُ اٌثراءج CG 0001530 :
[ ]45ذارٌد إٌشر ػٓ ِٕح اٌثراءج 2011/09/30 :

 1166 /61ذارٌد لرار اٌّىافمح ػٍى ِٕح اٌثراءج 2011/03/27 :
[ ]51اٌرصٍٕف اٌسوًٌ :
Int. Cl. : C07D 209/10, A61K 31/404, A61P 35/00
[ ]56اٌّراجغ :
;]- WO 2005/013976 A )ESTEVE LABOR DR [ES
MERCE VIDAL RAMON [ES]; CODONY
SOLER XAVIER [ES]( 17 February 2005
- US 2003/195244 A1 )HSIEH HSTING-PANG
[TW] et al.( 16 October 2003
- WO 00/66554 A )AMERICAN HOME PROD
[US]; LIGAND PHARM INC [US]; ULLRICH
JOHN W [US]; F( 09 November 2000

[ ]21رلُ اٌطٍة  َ :خ خ/ب7662/2007/
[ ]22ذارٌد ذمسٌُ اٌطٍة 2007/01/24 :
[ ]30األوٌىٌح :
[ ]31رلُ األوٌىٌح [ ]32ذارٌد األوٌىٌح [ ]33اصُ اٌسوٌح
أِرٌىا
2006/01/24
60/761.637
[ ]72اٌّرررػىْ  -1 :جىصً إزوارزو ٌىتٍز -2 ،جٍفري االْ
زوزج -3 ،ورٌضرٍاْ اٌٍىضأسر والرن -4 ،ذٍّىثً اٌفى
رٌرشارزصىْ -5 ،وٍىٌ-ىٔج ٌى  -6،صىىخ االْ جىٔز -7 ،ذشارٌز
وٌٍٍز ٌىجار -8 ،ترٌاْ صرٍفٓ ِىهًٌٍٕ -9 ،ج وىٔج ًٌ-10 ،
ثىِاس جىْ تٍٍضش
[ِ ]73اٌه اٌثراءج  :اًٌٍ ًٌٍٍ أس وّثًٕ  -شروح اِرٌىٍحًٌٍٍ ،
وىرتىرٌد صٕرر ،صٍرً او إٔسٌأاتىٌٍش  ،46285والٌح إٔسٌأا،
اٌىالٌاخ اٌّرحسج األِرٌىٍح
اٌفاحص ِ :اجس إتراهٍُ اٌرفٍّك
[ ]74اٌىوًٍ  :صؼىز ِحّس ػًٍ اٌشىاف
[ِٕ ]54ظّاخ االٔسوي صٍفىٔاٍِس ٌّضرمثالخ اٌثروجضرٍروْ
[ ]57اٌٍّرص ِ :روثاخ اٌصٍغح I
R4
R3
R5

S(O)n

R2
N

N

7

R6

R1
R8 R7
حٍث  1=nأو  2و ، R7، R6، R5، R4، R3، R2،R1و  R8وّا ذُ وصفهُ هٕا،و ذُ ذضٍّٓ ذحضٍرهُ ،ذروٍثاذهُ اٌصٍسٌٍح و طرق
اصررساِهُ
ػسز ػٕاصر اٌحّاٌح 15 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICE
OF THE
COOPERATION
COUNCL
FOR
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقن الثراءج CG 0001531 :
[ ]45تارٌز الٌشر عي هٌخ الثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج استراع

رقن قرار الووافقح على هٌخ الثراءج 11/21587 :

 2011 /11تارٌز قرار الووافقح على هٌخ الثراءج 2011/02/27 :

[ ]21رقن الطلة  :م خ ر/ب4657/2005/
[ ]22تارٌز تقضٌن الطلة 2005/05/14 :
[ ]30األولوٌح :
[ ]31رقن األولوٌح [ ]32تارٌز األولوٌح [ ]33اسن الضولح
الونتة األورتً
2004/05/17
04076446.6
[ ]72الوشترعوى  -1 :فاى هاتثٍجاش مٍسٍل -2،هاري هنارثً-3 ،
روهاى هوتٍرتو اًا هارٌا هٍجٍرش -4 ،جوصفرٌضو ارًولضو هٌرٌنو
ًوٌجٍي
[ ]73هالل الثراءج  :ساتل تولً إثٍلٌٍس تً .فً،1 tatPtPtooP ،.
 ،DRTTTKS ،RK 6135هولٌضا
[ ]74الومٍل  :سلٍواى إتراهٍن العوار

[ ]51التصٌٍف الضولً :

Int. Cl.7: C08F 210/00

[ ]56الوراجع :
- US 6465586 B2 )MCDANIEL MAX P et al.( 15
October 2002
(- US 6174981 B1 )COUTANT WILLIAM R et al.
16 January 2001
- US 6204346 B1 )MCDANIEL MAX P et al.( 20
March 2001
- US 6201077 B1 )MCDANIEL MAX P et al.( 13
March 2001
- EP 0909769 A )PHILIPS PETROLEUM CO( 21
April 1999
- EP 0848021 A )PHILIPS PETROLEUM CO( 17
June 1998
- US 5527867 A )BERGMEISTER JOSEPH J( 18
June 1996
- US 5274056 A )MCDANIEL MAX P et al.( 28
December 1993
الفادص  :اتراهٍن القرشً

[ ]54عولٍح لتذضٍر تولٍور اٌثٍلٍي هشترك
[ ]57الولشص ٌ :تعلق االستراع الذالً تعولٍح لتذضٍر تولٍور هشترك هي اإلٌثٍلٍي عي طرٌق تلورج اإلٌثٍلٍي وألفا أولٍفٍي وادض على
األقل فً وجوص هذفّر ٌذتوي على النروم وهاصج هشففح .وفً الشطوج األولى تتن تلورج اإلٌثٍلٍي و/أو الثروتٍلٍي واستٍارٌا ألفا أولٍفٍي
ٌشتول على ها ٌترواح تٍي 3و  12طرج مرتوى فً وجوص هذفِّس ٌذتوي على النروم فً هاصج هشففح ساهلح وفً عضم وجوص هاصج هع ِّسزج
تذتوي على هجووعح ألنٍل ،وفً سطوج ثاًٍح ،وتعض إًتاج  2-650جرام هي الثولٍور لنل جرام هي الوذفِّس فً الشطوج األولى ،تذضث
تلورج اإلٌثٍلٍي واأللفا أولٍفٍي فً وجوص هع ِّسز ٌذتوي على هجووعح ألنٍل.
عضص عٌاصر الذواٌح 8 :

مالحظة :يجوز 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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][19مكــتب
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بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

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

ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقٌ قطاض اىَوافقح عيي ٍْح اىثطاءج 11/21586 :

[ ]11ضقٌ اىثطاءج CG 0001532 :
[ ]45تاضٍد اىْشط عِ ٍْح اىثطاءج 2011/09/30 :
[ ]21ضقٌ اىطية  ً :خ خ/ب4672/2005/
[ ]22تاضٍد تقسٌٍ اىطية 2005/05/18 :
[ ]30األوىوٍح :
[ ]31ضقٌ األوىوٍح [ ]32تاضٍد األوىوٍح
ZAP05/1588
ZAP04/3895

2005/02/23
2004/05/20

 1166 /61تاضٍد قطاض اىَوافقح عيي ٍْح اىثطاءج 2011/02/27 :
[ ]51اىتظَْف اىسوىٌ :

[ ]33اسٌ اىسوىح

جْوب أفطٍقَا
جْوب أفطٍقَا

[ ]72اىَرتطعوُ  -1 :جاضٍج زٍفس هْتيٌ شاو -2 ،زٍسَوّس
جوهاُ ميوض
[ٍ ]73اىل اىثطاءج  :شى تتطوىَوً اوٍو اّس جاظ موضتوضٍشِ اف
ساوث افطٍنا (تٌ تٌ واً) ىََتس  ،توضتس ووز سنوٍط 2 ،فوٍط ،
زوك ضوز ،8002 ،مَة تاوُ ،جْوب أفطٍقَا
[ ]74اىومَو  :سيََاُ اتطاهٌَ اىعَاض

7

Int. Cl. : F28B 9/06

[ ]56اىَطاجع :
- PATENT ABSTRACTS of JAPAN Vol. 2002,
No. 12, 12 December 2002 - & JP 2002 221395 A
)EBARA CORP( 09 August 2002
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 2000,
No. 25 - & JP 2001 228288 A )TOSHIPA CORP(,
24 August 2001
- PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Vol. 1998,
No. 08, 30 June 1998- & JP 10061411 A
)TOSHIPA CORP( 03 March 1998
اىفاحض  :اتطاهٌَ اىقطشٌ

[ ]54وحسج تثطٍس تاىَاء ىَجَوعح ىتحوٍو اىغاظ اىطثَعٌ
[ ]57اىَيرض ٍ :تعيق االذتطاع تططٍقح تثطٍس ىَجَوعح ىتحوٍو اىغاظ اىطثَعٌ .وتشتَو اىططٍقح عيي ذطواخ تسوٍط ٍاء اىثحط فٌ زائطج
تثطٍس أوىي ٍفتوحح؛ وٍالٍسح ٍاء اىثحط ٍع ٍثازه حطاضً الٍتظاص اىحطاضج؛ وتثطٍس ٍاء اىثحط ٍِ اىتسفق اىراضج ٍِ اىَثازه اىحطاضً؛
وتسوٍط ٍاء عصب فٌ زائطج تثطٍس حاَّح ٍغيقح؛ وٍالٍسح اىَاء اىعصب ٍع اىَثازه اىحطاضً ىفقس اىحطاضج.شنو ()1
عسز عْاطط اىحَاٍح 7 :

عسز األشناه 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001533 :
[ ]45تاريد اىْشر ػِ ٍْح اىثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذتراع

رقٌ قرار اىَوافقح ػيى ٍْح اىثراءج 11/21585 :

2011/11

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب4786/2005/
[ ]22تاريد تقسيٌ اىطية 2005/06/15 :
[ ]30األوىويح :
[ ]31رقٌ األوىويح [ ]32تاريد األوىويح [ ]33اضٌ اىسوىح
أٍرينا
2004/06/16
10/869,598
[ ]72اىَرترػوُ  -1 :جيَي ياو -2 ،زيْيص موك -3 ،ويسىي آر.
مواىس -4 ،اّتوّي تي .ايتوُ
[ٍ ]73اىل اىثراءج  :موّوموفيييثص موٍثاّي htro 600 ،
 ،droth A orhtDتنطاش  ،77079هيوضتِ ،أٍرينا
[ ]74اىوميو  :ضييَاُ اتراهيٌ اىؼَار

تاريد قرار اىَوافقح ػيى ٍْح اىثراءج 2011/02/22 :
[ ]51اىتصْيف اىسوىي :

7

Int. Cl. : F25J 1/00, 3/00

[ ]56اىَراجغ :
- US 6460350 B2 )Johnson et al.( 08 October 2002
- US 6112549 A )Yao et al.( 05 September 2000
- US 6564579 B1 )McCartney( 20 May 2003
- US 5515681 A )Housnmand( 01 April 1997
- US 5755114 A )Foglletta( 28 May 1998
- US 5139458 A )Llu et al.( 18 August 1992
- US 4548629 A )Chiu( 22 October 1985
- EP 0520307 B1 )Llu( 28 February 1996
- WO 9527179 A1 )Dubar( 12 October 1995
اىفاحص  :اتراهيٌ اىقرشي

[ّ ]54ظاً غاز طثيؼي ٍطاه يتَيس تشنو ٍؼسز ىوضييح تَسز ترتيْيح
[ ]57اىَيرص  :يتؼيق االذتراع اىحاىي تْظاً إضاىح غاز طثيؼي LNGيطترسً وضييح تَسز ترتيْيح ىتحويو اىضغظ اىسائس في تيار يغية
ػييه اىَيثاُ إىى شغو يطترسً في ٍوضغ آذر زاذو ّظاً اإلضاىح .وتشنو أضاضي ،يتٌ اضترساً وضييح اىتَسز اىترتيْيح ىضغظ اىَثرز
اىَطترسً في زورج اىتثريس اىواحسج ػيى األقو زاذو ّظاً اإلضاىح.شنو ()1
ػسز ػْاصر اىحَايح 60 :

ػسز األشناه 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]12تغاءج استغاع

عقى قغاع انًىافقح عهى يُخ انثغاءج 11/22732 :

[ ]11عقى انثغاءج CG 0001534 :
[ ]45تاعٌز انُشغ عٍ يُخ انثغاءج 2011/09/30 :
[ ]21عقى انطهة  :و خ ر/ب7578/2007/
[ ]22تاعٌز تقضٌى انطهة 2007/01/09 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31عقى األونىٌح [ ]32تاعٌز األونىٌح
PCT/US2006/000588

2006/01/10

 2011/11تاعٌز قغاع انًىافقح عهى يُخ انثغاءج 2011/03/27 :
[ ]51انتصٍُف انضونً :

[ ]33اؿى انضونح
انًكتة انضونً

[ ]72انًشتغعىٌ َ -1 :اوٌىكً يىعوكاٌ -2 ،ىوٌتشً هاعا-3 ،
ٌىشٍهٍغو ؿىٌضا -4 ،اَضي هاٌـهىَج تـىٌى
[ ]73يانك انثغاءج  :اكـىٌ يىتٍم كًٍٍكال تاتُتؾ اَك5200 ،.
 ،77520 ،eD tyrB ،eD rD awyaBتكـاؽ ،أيغٌكا
[ ]74انىكٍم  :ؿعىص يذًض عهً انشىاف

Int. Cl.7: B60C1/00; B32B25/08

[ ]56انًغاجع :
- US5633065 A )MATSUKURA et al.( 27 May
1997

انفادص  :فهض ػوٌض انًطٍغي
[ ]54نضٌُح عقائقٍح يٍ تغكٍة تىنًٍغي دغاعي انتهضٌ نها َفاطٌح يُشفضح نههىاء وإطاع يًهىء تانهىاء انًضغىط ٌـتشضو انهضٌُح
انغقائقٍح كثطاَح صاسهٍح
[ ]57انًهشص ٌ :تعهق هظا االستغاع تهضٌُح عقائقٍح  )C( laminateيٍ تغكٍة تىنًٍغي دغاعي انتهضٌ thermoplastic polymer
 compositionتشتًم عهى :تغكٍة عاتُجً دغاعي انتهضٌ  )A( thermoplastic resin compositionنه يعايم نُفاط انهىاء air
 permeation coefficientال ٌؼٌض عٍ  12-10×10ؿى.3ؿى/ؿى.2ثاٍَح.ؿى ػئثق  ،cc•cm/cm2•sec•cmHgيشكـَّـم عهى شكم
عقائق يع تغكٍة تىنًٍغي دغاعي انتهضٌ  )B( thermoplastic polymer compositionنه نؼوجح نهصهاعج melt viscosity
تتغاوح يـٍ  500إنـى  2000تاؿكال.ثاٍَح ويعايـم ٌُـغ  Young's modulusعُض صعجح دغاعج انغغفح ٌتغاوح يٍ  1إنى 400
يٍغاتاؿكال  ،MegaPascalدٍـث تتـغاوح ؿًاكـح طثقـح يـٍ انتغكٍـة انغاتُجـً دـغاعي انتهـضٌ ( )Aيٍ  0,05إنى  10يٍكغويتـغ وال
ٌؼٌـض يعايـم َفـاط انهـىاء نهضٌُـح انغقائقٍح ( )Cعـٍ  12-10×20ؿى.3ؿى/ؿى.2ثاٍَح.ؿى ػئثق ،وٌتعهق تإطـاع يًهىء تانهىاء انًضغىط
ٌ pneumatic tireـتشضو انهضٌُح انغقائقٍح ( )Cانـاتقح كثطاَح صاسهٍح .inner liner
عضص عُاصغ انذًاٌح 20 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىثزاءج CG 0001535 :
[ ]45ذارٌد اىْشز ػِ ٍْح اىثزاءج 2011/09/03 :

[ ]12تزاءج اذرزاع

رقٌ قزار اىَىافقح ػيى ٍْح اىثزاءج 11/22715 :

1366/61

ذارٌد قزار اىَىافقح ػيى ٍْح اىثزاءج 2011/03/26 :

[ ]51اىرصٍْف اىسوىً :
[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب6213/2006/
;(Int. Cl.7: C07D 301/ 03) 2006.01(, 301/10) 2006.01
[ ]22ذارٌد ذقسٌٌ اىطية 2006/05/03 :
)B01J 23/00) 2006.01(, 21/00) 2006.01(, 20/00
[ ]30األوىىٌح :
(2006.01(, 27/224) 2006.01
[ ]31رقٌ األوىىٌح [ ]32ذارٌد األوىىٌح [ ]33اسٌ اىسوىح
[ ]56اىَزاجغ :
أٍزٌنا
2005/05/09
11/124.645
- US 3518206 A )SOWARDS et al.( 30 June 1970
[ ]72اىَررزع  :سٍزجىي تاك
- US 6147027 A )MIYAKE et al.( 14 November
[ٍ ]73اىل اىثزاءج  :زي اص ىٍشٌْشفٍزوٌزذىّجسجسيشافد اً تً
2000
أذش أّس مى 3مٍه جً  ،ىٍْثاذشثالذش ٍ ، 6ىّشٍِ  ،زي ، ،80333 -
- US 6143057 A )BULOW et al.( 07 November
ٍىّشٍِ ،أىَاٍّا
2000
[ ]74اىىمٍو  :أحَس ّجسخ تاسارتاشى
- US 6288008 B1 )MATSUMOTO( 11 September
2001
- US 6267932 B1)NILSSON( 31 July 2001
- US 5629258 A )SUESS et al.( 13 May 1997
- US 4803189 A )SWARS( 07 February 1989
- US 3966646 A )NOAKES et al.( 29 June 1976
- US 6750173 B2 )RIZKALLA et al.( 15 June 2004
اىفاحص  :تْسر اىثثٍرً
[ ]54إػازج ذزمٍة قشزج ّاّىٍرزٌح ىسطح ّاقو ٍِ االىىٍٍْا (أمسٍس االىىٍٍْىً) وػىاٍو حفاسج إلّراج أمسٍساخ اىنٍِ
[ ]57اىَيرص ّ :اقو ،وػاٍو حفاس ٍفٍس المسسج اإلثٍيٍِ إىى أمسٍس اإلثٍيٍِ واىذي ٌسرؼَو اىْاقو .وٌرنىُ اىْاقو ٍِ زػاٍح صيثح ٍقاوٍح
ىيحزارج ذاٍيح ٍثو اىفا اىىٍٍْا وىه سطح ٌظهز ته ٍجَىػح ٍِ ّرؤاخ قشزج ّاّىٍرزٌح ذثزس ىيرارج ٍِ اىسطح وتها مٍَح فؼاىح حفاسج
ٍِ اىفضح ػيٍها.
ػسز ػْاصز اىحَاٌح 21 :

ػسز األشناه 6 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION
COUNCL
FOR FOR
COOPERATION
COUNCIL
THE THE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس

[ ]11رقى انثراءج CG 0001536 :
[ ]45ذاريد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذرراع

رقى قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 11/21815 :

2011/11

ذاريد قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/10 :
[ ]51انرظُيف انسوني :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب6046/2006/
[ ]22ذاريد ذقسيى انطهة 2006/04/04 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونىيح :
- US 5825024 A )CHEVRON U.S.A INC.( 20
[ ]31رقى األونىيح [ ]32ذاريد األونىيح [ ]33اسى انسونح
October 1998
أيريكا
2005/04/27
11/115,792
- US 5659169 A )WESTER ATLAS
[ ]72انًرررع  :زتهيى .انٍ جيهكريسد
INTERNATIONAL, INC( 19 August 1997
[ ]73يانك انثراءج  :تيكر هاجيس اَكىرتىريرس،أيسك نيٍ ،سىيد
 ،1200,3900هيىسرٍ ،ص.ب ، 77210-4740 ،4740 .ذكساش
 ،انىالياخ انًرحسج األيريكيح
انفاحض  :يحًس عهي انجعفر
[ ]74انىكيم  :ساتا و شركاهى  .ذي .او .تي
[ ]54طريقح وجهاز نًؤشر كثافح انركىيٍ انًحسُح تاسررساو يعساخ َيىذروٌ َثضيح
[ ]57انًهرض  :يرعهق االذرراع تًظسر َيىذروٌ َثضي يسررسو في أزاج نرسجيم انكثافح شاخ ثالثح كىاشف أو أكثر .ويًكٍ شنك يٍ
ذعىيض انرغيراخ في انًظسر ويعطي قياساخ إضافيح ذسررسو نعًم ذظحيحاخ في ثقة انحفر و /أو ذظحيحاخ نهرغهيف.
Int. Cl.7: G01V 5/10

عسز عُاطر انحًايح  19 :عسز األشكال 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001537 :
[ ]45تارَد انُشز ػٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

[ ]12تزاءج اذتزاع

رقى قزار انًىافقح ػهً يُح انثزاءج 11/21817 :

2011/11

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب6678/2006/
[ ]22تارَد تقسَى انطهة 2006/07/26 :
[ ]72انًرتزع  :يحًس تٍ ػثسانزحًٍ تٍ يحًس انرًُس
[ ]73يانك انثزاءج  :يحًس تٍ ػثسانزحًٍ تٍ يحًس انرًُس ,
ص.ب  ,11578انزَاع  ,75151انًًهكح انؼزتُح انسؼىزَح

تارَد قزار انًىافقح ػهً يُح انثزاءج 2011/03/10 :
[ ]51انتظُُف انسونٍ :
Int. Cl. : G08B 13/08, 21/08, 23/00
[ ]56انًزاجغ :
- US 5473310 A )JOSEPH Y.KO( 05 December
1995
- US 20030234728 A1 )JOSEPH Y. KO( 25
December 2003
- GB 2396237 A )KEITH ROYSTON GIBBS( 16
June 2004
انفاحض  :يحًس ػهٍ انجؼفز
7

[ ]54جهاس وطزَقح نإلَذار تتىاجس أطفال فٍ يىقغ
[ ]57انًهرض َ :تأنف انجهاس يٍ أرتؼح حساساخ نهحزكح ػهً األقم ,اثُاٌ يُها ػهً يستىي ارتفاع انشرض انثانغ واثُاٌ ػهً يستىي
ارتفاع انطفم ,ػُس يزور شرض تانغ يٍ انحساس األول ثى انثاٍَ َؼًم انجهاس انًزتثط تانحساساخ ػهً تشغُم ػساز تؼسز انثانغٍُ فٍ
انًىقغ وَتى إنغاء ػًم جهاس اإلَ ذار وكذنك إتطال انؼس نؼساز األطفال فٍ تهك انهحظح ,ػُس زذىل طفم نهًىقغ َقىو انحساساٌ انثانث وانزاتغ
تؼس ػسز األطفال فٍ انًىقغ ,وفٍ حال أٌ ػسز انثانغٍُ فٍ انًىقغ َساوٌ طفزاً ,وػسز األطفال أكثز يٍ انظفزَ ,ظسر انجهاس إَذاراً
يسًىػاً.
ػسز ػُاطز انحًاَح 6 :

ػسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاون ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲاﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001538 :
[ ]45ذارٌد انُشر ػٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذرراع

رقى قرار انًىافقح ػهى يُح انثراءج 11/22466 :

2011/11

ذارٌد قرار انًىافقح ػهى يُح انثراءج 2011/03/20 :
[ ]51انرصٍُف انسونً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب5959/2006/
Int. Cl. : G06G 7/48; G06G 7/00
[ ]22ذارٌد ذقسٌى انطهة 2006/03/15 :
[ ]56انًراجغ :
[ ]30األونىٌح :
- US2005/0172699A1 )HU Lin- Ying et al.( 11
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
August 2005
أيرٌكا
2005/03/15
60/662.416
- US 2005/0133261A )SCHLUMBERGER
أيرٌكا
2005/03/15
60/662.414
TECHNOLOGY CORPORATION( 23 January
[ ]72انًرررػىٌ  -1 :حًسي اٌه .شهثً -2 ،تاذرٌك جًٍُ-3 ،
2005
سىَج اذش .نً
[ ]73يانك انثراءج  :شٍفروٌ ٌى.اش.اٌه .اَك 555 ، .ياركد
سررٌد ،فراَسٍسكى  ، 94105 ،كانٍفىرٍَا  ،انىالٌاخ انًرحسج
األيرٌكٍح
انفاحص  :اتراهٍى انؼثىزي
[ ]74انىكٍم  :سؼىز يحًس ػهً انشىاف
[ ]54طرٌقح ثاترح وجهاز نحم زوال غٍر ذطٍح ػهى شكم  Sتاسررساو ذىارزيٍاخ ٍَىذٍ-رافسىٌ يؼسّنح
[ ]57انًهرص ٌ :ـس ِّوز االذرـراع انـراهـٍ جهـاز وطرٌقح نحم زانح غٍر ذطٍح ػهى شكم F= ( non-linear S-shaped function S
( )f)Sذًثم ذاصٍح  property S Sفـً َظاو فٍسٌائً  ،physical systemيثم ذشثـُّـغ  saturationفً يحاكاج يكًٍ reservoir
 .simulationوٌرى ذطثٍق ذكرار نٍُىذٍ  )T( Newton iterationػهى انسانح  )F)S(( functionػُس  Svنرحسٌس قًٍح ذكرارٌح
 )Sv+1( iterative valueذانٍح .ويٍ ثى ٌرى ذحسٌس إشا يا كاَد Sv+1ذقغ ػهى انجاَة انًقاتم نُقطح االَقالب )Sc( inflection point
يٍ  .Svوإشا كاَد  Sv+1ذقغ ػهى انجاَة انًقاتم نُقطح االَقالب يٍ ٌ ،Svرى ضثظ  Sv+1إنى  ،S1وهى يا ًٌثم ذقسٌر جسٌس يؼسَّل
 .modified new estimateوٌفضم ضثظ انرقسٌر انجسٌس انًؼسَّل  ، S1،modified new estimateإيا إنى َقطح االَقالب
 ،Sc ،inflection pointأو إنى قًٍح يرىسطح  average valueذقغ تٍٍ Svو  ،Sv+1أي .)Sv+1 + Sv( 5 . 0 = S 1 ،وٌرى ذكرار
انرطىاخ انساتقح إنى أٌ ذصثح  Sv+1ضًٍ يؼٍار انرقارب convergence criteriaانًحسز يسثقا .وتاإلضافح إنى شنك ،ذـىصـف
ذىارزيٍاخ حم  solution algorithmsنهرسفق  flowثُائً انطىر  two-phaseوثالثً األطىار  three-phaseيغ ذأثٍر انجاشتٍح
األرضٍح  gravityوانضغظ انشؼري .capillary pressure
ػسز ػُاصر انحًاٌح 13 :

7

ػسز األشكال 24 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES
OF OF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثراءج CG 0001539 :
[ ]45ذارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30:

[ ]12تراءج اذرراع

رلى لرار انًىافمح عهى يُح انثراءج 11/21909 :

2011/11

ذارٌد لرار انًىافمح عهى يُح انثراءج 2011/03/12 :
[ ]51انرصٍُف انسونً :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب1381/2001/
[ ]22ذارٌد ذمسٌى انطهة 2001/05/21 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونىٌح :
- WO 1999/28212 A1 )ROTHMANS
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح [ ]33اصى انسونح
INTERNATIONAL LTD [GB]; PARKER
ترٌطاٍَا
2000/03/23
0012469.3
MICHAEL PATRICK [GB] ( 10 June 1999
[ ]72انًرررع  :اَسرو جىَاثاٌ تراي
[ ]73يانك انثراءج  :ترٌرش ايٍرٌكاٌ ذىتاكى (اَفضرًُرش) نًٍرس ،
جهىب هاوس  1 ،ووذر صررٌد ،زتهٍى صً  2آر  3ال اٌه ،نُسٌ،
ترٌطاٍَا
انفاحص  :يصعة أحًس انفضانح
[ ]74انىكٍم  :صهًٍاٌ اتراهٍى انعًار
[ ]54ذغهٍف نًىاز ذسذٍٍ
[ ]57انًهرص ٌ :رعهك اإلذرراع ترغهٍف نًىاز ذسذٍٍ وٌرضًٍ شنك انرغهٍف َطاق يحكى حىل عثىج يىاز انرسذٍٍ ونىح ذغهٍف يىضىع
إنى انرارج يٍ شنك انُطاق .وًٌكٍ ذصىر نىح انرغهٍف تإعرثار أَه ٌىفر وصائم ال ًٌكٍ تسوَها حسوز انفرح األول نهُطاق زوٌ أٌ ٌرى
ذًزٌك يازج انرغهٍف أو إَرزاعها جزئٍاً أو كهٍاً.
عسز عُاصر انحًاٌح 19 :

Int. Cl.7: B65D 75/58, 85/10

عسز األشكال 7 :

مالحظة :يجوز 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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STATES
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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001540 :
[ ]45ذارَد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30:

[ ]12تراءج اذرراع

رقى قرار انًىافقح عهً يُح انثراءج 11/21905 :

2011 /11

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب2154/2002/
[ ]22ذارَد ذقسَى انطهة 2002/07/31 :
[ ]30األونىَح :
[ ]31رقى األونىَح [ ]32ذارَد األونىَح [ ]33اسى انسونح
أيرَكا
2001/08/01
60/309,388
أيرَكا
2001/08/01
60/309.435
أيرَكا
2001/10/30
10/011,841
[ ]72انًرررعىٌ  -1 :جًُس اٌ .فُجالر -2 ،ترَاٌ إٌ .ذىكر-3 ،
اف .كُهٍ سد .ذشارنس
[ ]73يانك انثراءج  :تراوٌ آَس ونُايسىٌ ذىتاكى
كىرتىرَشٍ 1500،تراوٌ اَس ونُايسىٌ ذاور نىَسفُهٍ ،كُُراكٍ
، 40202انىالَاخ انًرحسِ االيرَكُح
[ ]74انىكُم  :سهًُاٌ اتراهُى انعًار

ذارَد قرار انًىافقح عهً يُح انثراءج 2011/03/12 :
[ ]51انرصُُف انسونٍ :

7

Int. Cl. : A24D 3/12

[ ]56انًراجع :
- BE 647803 A )FLAMAND( 12 November 1964
(- US 2815760 A )THEO SCHREUS HANS et al.
10 December 1957
- US 3280823 A )ABRAHAM BAVLEY et al.( 25
October 1966
- US 4 033 361 A )HORSEWELL HENRY
GEORGE et al.( 05 July 1977
- US 3716500 A )LITZINGER E( 13 February
1973
(- GB 878457 A )AREND JACOB VAN BUUREN
27 September 1961
انفاحص  :يصعة أحًس انفضانح

[ ]54يرشح فهرر سُجارِ
[ ]57انًهرص َ :رعهق االذرراع انحانٍ تًرشح ( فهرر ) سجائر َحرىٌ عهً يرشح يرعسز االقساو َرفض يٍ يسرىي يكىَاخ زذاٌ
يسثقح انرحسَسَ .ركىٌ انًرشح يٍ سسازج يرشحُح نُفُح يىضىعح عهً انطرف انفًٍ نهسُجارج  ،قسى يحرىٌ عهً يازج يازج اَرقائُح ،
وقسى يحرىٌ عهً يازج يازج عايح .وذقىو انًازج انًازج االَرقائُح يثم يصسر راذُُج فُُىنٍ فىريانسَهاَسٌ شٌ وظُفح سطحُح
تًجًىعاخ وظُفُح ايُُُح رئُسُح وثاَىَح  ،تازانح يكىَاخ زذاٌ ذاصح يٍ زذاٌ انرثغ .وعهً َحى يفضم ذكىٌ انًازج انًازج انعايح ،
يثم فحى َثاذٍ يُشط  ،قازرج عهً ايرساز يعسل يٍ يركثاخ كًُُائُح تسوٌ زرجح عانُح يٍ انُىعُح .ويٍ انُاحُح انرركُثُح  ،ذكىٌ
انسسازج انًرشحُح انهُفُح  ،وانقسى انًاز االَرقائٍ وانقسى انًاز انعاو يرحسج يحىرَاً يصطفح تانررازاف .
عسز عُاصر انحًاَح 31 :

عسز األشكال 8 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001541 :
[ ]45ذاضٚد انُشط ػٍ يُح انثطاءج 2011/09/30:

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقى قطاض انًٕافقح ػهٗ يُح انثطاءج 11/21907 :

2011 /11

ذاضٚد قطاض انًٕافقح ػهٗ يُح انثطاءج 2011/03/12 :
[ ]51انرصُٛف انسٔن: ٙ
Int. Cl.7: E21B 43/27; E21B 43/25
[ ]56انًطاجغ :
- WO 0129369 A )SCHLUMBERGER
TECHNOLOGY CORP( 26 April 2001

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب2388/2002/
[ ]22ذاضٚد ذقسٚى انطهة 2002/12/14 :
[ ]30األٔنٕٚح :
[ ]31ضقى األٔنٕٚح [ ]32ذاضٚد األٔنٕٚح [ ]33اسى انسٔنح
أيطٚكا
2001/12/21
60/343,145
أيطٚكا
2002/09/20
10/065,144
[ ]72انًررطػٌٕ  -1 :فطاَك اف .ذشاَج -2 ،زٚاَكٕ٘ فٕ
[ ]73يانكٕ انثطاءج  -1 :شهًثٛطجط ذكُٕنٕج ٙت .ٙف ،.ٙتطاكسرطاخ
 2514،83-89ج ّٛج ،ٙش٘ ْٛج ْٕ ،نُسا
انفاحص  :يصؼة أحًس انفضانح
[ ]74انٕكٛم  :سهًٛاٌ اتطاْٛى انؼًاض
[َ ]54ظاو يائغ جسٚس شٔ نزٔجح ػكسٛح قاتهح نهرحكى فٓٛا
[ ]57انًهرص ٚ :رؼهق االذرطاع انحانٗ تططٚقح نًؼانجح ذزاٌ ْٛسضٔكطتَٕاخ ذحد أضض َّٗ  ،حٛث ذكٌٕ ْصِ انططٚقح يشرًهح ػهٗ ذحقٛق
ياليسح انركٕ ٍٚاألضض َّٗ تًائغ يؼانجح ٚكٌٕ يشرًالً ػهٗ يحهٕل يائ َّٗ ٔ ،حًض ٔ ،يازج يرفضح نهرٕذط انسطح َّٗ ذؼًم كؼايم ُيك ٌَّٕ
نهٓالو أٔ نهجم ٔذركٌٕ تصفح أساسٛح يٍ إٚطٔسٛم أيٛسٔ تطٔتٛم تٛرا ( ٍٛٚأٔ أٖ َظٛط نـّ ُيؼانج تانثطٔذَٕاخ  /أٔ يُزٔع انثطٔذَٕاخ أٔ
سٍ نسضجح انحطاضج .
يهح يٍ أيالحّ ) ٔ .قس ٚشرًم يائغ انًؼانجح تاإلضافح نًا ذقسو ػهٗ كحٕل ػازٖ يُرفض نرحقٛق ثثاخ ُيح َّ
ػسز ػُاصط انحًاٚح 7 :

ػسز األشكال 8 :

مالحظة :يجوز 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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][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
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[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
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STATES
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لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001542 :
[ ]45تارٌد اىْشر ػِ ٍْح اىثراءج 2011/09/03 :

[ ]12تراءج اذتراع

رقٌ قرار اىَىافقح ػيى ٍْح اىثراءج 11/21788 :

1366/61

تارٌد قرار اىَىافقح ػيى ٍْح اىثراءج 2011/03/10 :
[ ]51اىتظٍْف اىسوىً :

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب3713/2004/
[ ]22تارٌد تقسٌٌ اىطية 2004/08/08 :
[ ]56اىَراجغ :
[ ]30األوىىٌح :
& - US 2001-231078 A )NIPPON TELEGRAPH
[ ]31رقٌ األوىىٌح [ ]32تارٌد األوىىٌح [ ]33اسٌ اىسوىح
TELEPHONE CORP( 24 August 2001
أستراىٍا
2003/08/08
2003904167
- US 5040175 A )TUCH et al.( 13 August 1991
[ ]72اىَرترػىُ  -1 :زوّاىس ٍىراي تٍراسً -2 ،أشيٍه جيٍِ
مىٌل
[ٍ ]73اىل اىثراءج  :ميٍثساه إّتٍجراتٍس سٍستَز تً تً واي
ىٍَتس ,5007 12 ،تارك تٍرٌس  ،تاوزٌِ ،جْىب استراىٍا ،أستراىٍا
اىفاحض ٍ :حَس ػيً اىجؼفر
[ ]74اىىمٍو  :سيٍَاُ اتراهٌٍ اىؼَار
[ّ ]54ظاً شثناخ االتظاه اىهىائً واسترساً اىثروتىمىالخ مَنرراخ أوتىٍاتٍنٍح
[ ]57اىَيرض ٌ :تؼيق االذتراع اىحاىً تْظاً 10شثنح اتظاالخ اىرازٌى اىَترززج واىثروتىمىه ٌسَح تْثر اىثٍاّاخ ىتظثح ٍشارمح
تىاسطح األزواخ A, Bضَِ اىشثنح .االذتراع تشنو ذاص ٍفٍس ػْسٍا تنىُ األزواخ ذارج ٍؼسه اإلرساه ىنو ٍْها.اىشثنح 10تتضَِ
استرساً أزواخ اىَؼٍس  40اىىاقؼح تٍِ األزواخ A, Bىتسٌر ّقو اىثٍاّاخ فً اىشثنح ،االذتراع أٌضاً ٌقسً إلزارج ّقو اىثٍاّاخ تىجىز
تضارتاخ تٍِ إرساالخ اىثٍاّاخ اىَتضارتح.
ػسز ػْاطر اىحَاٌح 43 :

Int. Cl.7: H04B 7/14

ػسز األشناه 5 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

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

اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا

[ ]11رقى انجراءح CG 0001543 :
[ ]45تبريد انُشر ػٍ يُح انجراءح 2011/09/30 :

[ ]12ثراءح اذتراع

رقى قرار انًىافقخ ػهى يُح انجراءح 11/21790 :

 2011 /11تبريد قرار انًىافقخ ػهى يُح انجراءح 2011/03/10 :

[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة5068/2005/
[ ]22تبريد تقسيى انطهت 2005/08/23 :
[ ]72انًرترػىٌ  -1 :زاٌ فيُيُدٍ -2 ،خىٌ خيفرز -3 ،كريس
خيفيُس -4 ،خبَيسبٌ رافيتشبَسراٌ
[ ]73يبنك انجراءح  :شهًجيرخر هىنسَدس نيًتس ،ص.ة،71.
كرايدًىير تشبيجرز روز تبوٌ ،تىرتىال ،ثريطبَيب
[ ]74انىكيم  :سهيًبٌ اثراهيى انؼًبر

[ ]51انتظُيف انسوني :

7

Int. Cl. : G06G 7/48

[ ]56انًراخغ :
- WO 2005001661 A2 )SCHLUMBERGER
TECHNOLOGY CORP( 06 January 2005
- EP 1355245 A1 )ABB RES LTD( 22 October
2003
- WO 2005091096 A1 )SCHLUMBERGER
HOLDINGS LTD( 29 September 2005
- US 20020103630 A1 )SCHLUMBERGER
TECHNOLOGY CORP( 01 August 2002
انفبحض  :يحًس ػهي اندؼفر
[ ]54طريقخ انُظبو و أزواد حفظ انجرَبيح نهحسبة وػرع ثيبَبد انتكهفخ و انسيٍ آنيبً في َظبو ثريديخ ترطيظ اآلثبر ثبسترساو ثريديخ
يحبكبح يىَتي كبرنى
[ ]57انًهرض  :يتؼهق االذتراع (انطريقخ) ثتىنيس وػرع زيٍ وثيبَبد كهفخ تًثم انسيٍ وانكهفخ إلتًبو يدًىػخ يٍ أَشطخ حقىل انُفظ
شاد انؼالقخ استدبثخ إنى يدًىػخ يٍ انُتبئح انهُسسيخ يتضًُبً هُسسخ ثقت ثئر .وتتأنف يقبييس انحفر يٍ انرطىاد انتبنيخ:
 تدًيغ يدًىػخ يٍ ثيبَبد انسيٍ ويدًىػخ يٍ ثيبَبد انكهفخ اػتًبزاً ػهى َتبئح هُسسيخ استدبثخ إنى يدًىػخ يٍ ًَبشج األَشطخ و تىنيس نجيبَبد انسيٍ وثيبَبد نهكهفخ يجيُخ ثجيبَبد انسيٍ وثيبَبد انكهفخ انتي تًثم انسيٍ وانتكهفخ إلتًبو يدًىػخ أَشطخ انحقم انُفطيشاد انؼالقخ.

وانؼرع يتضًٍ ػرع ثبألرقبو وانرسىو.

ػسز ػُبطر انحًبيخ 45 :

ػسز األشكبل 57 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انجطاءح CG 0001544 :
[ ]45ربضٌد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/09/30 :

[ ]12ثطاءح اذزطاع

ضقى قطاض انًىافقخ عهى يُح انجطاءح 11/21792 :

2011/11

[ ]21ضقى انطهت  :و د خ/ة5395/2005/
[ ]22ربضٌد رقسٌى انطهت 2005/11/19 :
[ ]30األونىٌخ :
[ ]31ضقى األونىٌخ [ ]32ربضٌد األونىٌخ [ ]33اسى انسونخ
انًكزت األوضوثً
2004/11/18
04105894.2
[ ]72انًرزطعىٌ  -1 :جىهبٌ انكسبَسض جىضزوٌ زٌىاض -2 ،إضٌك
كٍطسذ كىضٍَهٍسٍ -3 ،يبضرٍٍ جٍطاضز ضًٌُ ثىسًب
[ ]73يبنك انجطاءح  :شم اَزطَبشٍىَبل ضٌسٍطرش يبرشبثٍج ثً.
فً ،.كبضٌم فبٌ ثٍىنُسرآلٌ  ،30شي هٍج ،ارش آض  ،2596هىنُسا
[ ]74انىكٍم  :سهًٍبٌ اثطاهٍى انعًبض

ربضٌد قطاض انًىافقخ عهى يُح انجطاءح 2011/03/10 :
[ ]51انزصٍُف انسونً :

Int. Cl.7: E21B 33/14

[ ]56انًطاجع :
- US 4936386 A )COLANGELO et al. ( 26 June
1990
- US 2004/16884 A1 )REDDY B. RAGHAVA et
al.( 02 September 2004
- US 2004/194971 A1 )THOMSON NEIL( 07
October 2004
- GB 2338500 A )* BAKER HUGHES
INCORPORATED( 22 December 1999
انفبحص  :يحًس عهً انجعفط

[ ]54ططٌقخ نًُع انزسطة فً حٍز حهقً نحفطح ثئط
[ ]57انًهرص ٌ :زعهق االذزطاع انحبنً ثططٌقخ نًُع انزسطة فً حٍز نحفطح ثئط يزشكهخ فً ركىٌٍ أضضً ،ورشزًم انططٌقخ عهى
ذطىاد  :وضع انعسٌس يٍ انجسًٍبد انقبثهخ نالَزفبخ فً انحٍز انًصكىض ،وركىٌ انجسًٍبد عطضخ نالَزفبخ عُس راليسهب يع انًبئع
انًصكىض ،ورجعم انًبئع انًصكىض انصي رى اذزٍبضِ ٌزاليس يع انجسًٍبد انقبثهخ نالَزفبخ وثبنزبنً رُزفد انجسًٍبد ثحٍث رُك ّىٌ كزهخ يٍ
انجسًٍبد انًُزفرخ فً انحٍز انًصكىض.
عسز عُبصط انحًبٌخ 19 :

عسز األشكبل 8 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11عقٌ اىجغاءح CG 0001545 :
[ ]45تبعَز اىْشغ عِ ٍْخ اىجغاءح 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثغاءح استغاع

عقٌ قغاع اىَىافقخ عيً ٍْخ اىجغاءح 11/21794 :

2011 /11

تبعَز قغاع اىَىافقخ عيً ٍْخ اىجغاءح 2011/03/10 :
[ ]51اىتصُْف اىضوىٍ :

[ ]21عقٌ اىطيت  ً :د ر/ة5490/2005/
[ ]22تبعَز تقضٌَ اىطيت 2005/12/10 :
[ ]56اىَغاجع :
[ ]30األوىىَخ :
- WO 2004/005669 A )WEATHERFORD/LAMB,
[ ]31عقٌ األوىىَخ [ ]32تبعَز األوىىَخ [ ]33اسٌ اىضوىخ
INC;SIMPSON, NEIL, ANDREW,
اىَنتت األوعوثٍ
2004/12/10
04257703.1
ABERCROMBIE; HARRAL, SIM( 15 January
[ ]72اىَشتغعىُ ٍ -1 :بثُىس ّىعثُغتىس ثبَجُْس-2 ،
2004
وَيهيَىس مغَستُبّىس ٍبعٌ ىىهجُل -3 ،ثىه صَغك شُيتٍ
[ٍ ]73بىل اىجغاءح  :شو اّتغّبشُىّبه عَسُغتش ٍبتشبثُج ثٍ .فٍ- US 6409226 B1 )SLACK MAURICE WILLIAM ،.
et al.( 25 June 2002
مبعَو فبُ ثُىىْضتآلُ  ،30طٌ هُج ،اتش آع  ،2596هىىْضا
- US 5257240 A )PETERSON et al.( 04 January
[ ]74اىىمُو  :سيَُبُ اثغاهٌُ اىعَبع
1994
- US 5174340 A )PETERSON et al.( 29 December
1992
- US 3020962 A )HOLMQUIST JOHN L( 13
February 1962
- EP 0852282 A )HALLIBURTON ENERGY
SERVICES, INC( 08 July 1998
(- US 2003/217844 A1 )MOYES PETER BARNES
27 November 2003
اىفبدص ٍ :ذَض عيٍ اىجعفغ
[ ]54تهُئخ عْصغ أّجىثٍ فٍ دفغح ثئغ الستُعبة اّضغبط تنىَِ أعضٍ
[ ]57اىَيشص َ :تعيق االستغاع اىذبىٍ ثطغَقخ ىتهُئخ عْصغ أّجىثٍ ََتض فٍ دفغح ثئغ ٍنىّخ فٍ تنىَِ أعضٍ ،دُث َنىُ اىعْصغ
األّجىثٍ ٍعغضب ىيتيف ّتُجخ ىيقىي اىضبغطخ ٍذىعَب اى َؤثغح عيً اىعْصغ األّجىثٍ ّتُجخ ىضغظ اىتنىَِ األعضٍ اىَذُظ ثبىعْصغ
األّجىثٍ  .تشتَو اىطغَقخ عيً سطىاد تقيُو اىجسىءح اىَذىعَخ ىقسٌ وادض عيً األقو ٍِ اىعْصغ األّجىثٍ واىسَبح ىنو قسٌ ثعْصغ
أّجىثٍ طٌ جسىءح ٍذىعَخ ٍْشفضخ ثبالّضغبط ٍذىعَب ثتأثُغ اىقىي اىضبغطخ ٍذىعَب اىَظمىعح وثبىتبىٍ تستىعت اّضغبط اىتنىَِ
األعضٍ اىَذُظ ثبىعْصغ األّجىثٍ.
عضص عْبصغ اىذَبَخ 11 :

Int. Cl.7: E21B 29/00

عضص األشنبه 4 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاون ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲاﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ

[ ]11ضقى انجطاءح CG 0001546 :
[ ]45تبضٌد انُشط ػٍ يُح انجطاءح 2011/09/30 :

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

[ ]12ثطاءح اذتطاع

ضقى قطاض انًوافقخ ػهى يُح انجطاءح 11/21796 :

 2011 /11تبضٌد قطاض انًوافقخ ػهى يُح انجطاءح 2011/03/10 :
[ ]51انتظٍُف انسونً :
Int. Cl. : E21B 33/00 , E21B 33/16 , E21B 34/00 ,
F04B 47/00
[ ]56انًطاجغ :
- US5598890A)Bennett M. RICHARD et al.( 04
February 1997
- US2429912A )John R. BAKER( 28 October 1947
- US 2374169A )Sida S. MARTIN( 24 April 1945

[ ]21ضقى انطهت  :و د خ/ة5520/2005/
[ ]22تبضٌد تقسٌى انطهت 2005/12/14 :
[ ]30األونوٌخ :
[ ]31ضقى األونوٌخ [ ]32تبضٌد األونوٌخ [ ]33اسى انسونخ
أيطٌكب
2004/12/14
10/905,073
[ ]72انًرتطػوٌ  -1 :جوضج نوثٍع زي كبضزٌُبغ -2 ،جبضي ال.
ضٌتهوسكً -3 ،يبثٍو آضْ .بكووضث
[ ]73يبنك انجطاءح  :شهًجٍطجط ْونسَجع نًٍتس ،ص.ة،71.
كطاٌجًوٌط تشبيجطظ ،ضوز تبوٌ ،توضتوال ،جعض انؼصضاء انجطٌطبٍَخ،
ثطٌطبٍَب
انفبحض  :يحًس ػهً انجؼفط
[ ]74انوكٍم  :سهًٍبٌ اثطاٍْى انؼًبض
[َ ]54ظبو إلكًبل فواطم آثبض يتؼسزِ
[ ]57انًهرض ٌ :تؼهق االذتطاع انحبنً ثتوفٍط َظبو وططٌقخ إلكًبل ثئط نّ يُبطق إَتبج يتؼسزحٌ ،شتًم ػهى غالف ٌحتوي ػهى يجًوػخ
يتُوػخ يٍ انظًبيبد انًسيجخ فٍّ نؼعل كم يُطقخ ثئط ،وتكوٌٍ اتظبل ثٍٍ كم تكوٌٍ تحتً وانجعء انساذهً يٍ انغالف ،وَقم يبئغ
يؼبنجخ نكم يُطقخ يٍ يُبطق انجئط انًتؼسزح .ػالوح ػهى شنكٌ ،كشف االذتطاع انحبنً ػٍ آنٍبد نتشغٍم واحس أو أكثط يٍ انظًبيبد ،ثًب
سُبٌ ،وكطح إسقبط ،وأزاح تحطٌك ،وَظبو تشغٍم ذط تحكى.
فً شنكَ ،
7

ػسز ػُبطط انحًبٌخ 33 :

ػسز األشكبل 11 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11ضقٌ اىثطاءج CG 0001547 :
[ ]45تاضٌد اىْشط ػِ ٍْح اىثطاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقٌ قطاض اىَىافقح ػيى ٍْح اىثطاءج 11/21915 :

 2011 /11تاضٌد قطاض اىَىافقح ػيى ٍْح اىثطاءج 2011/03/12 :
[ ]51اىتظٍْف اىسوىً :

[ ]21ضقٌ اىطية  ً :خ خ/ب5951/2006/
[ ]22تاضٌد تقسٌٌ اىطية 2006/03/14 :
[ ]56اىَطاجغ :
[ ]30األوىىٌح :
- US 4635455 A )ROY N. OLVER( 13 January
[ ]31ضقٌ األوىىٌح [ ]32تاضٌد األوىىٌح [ ]33اؼٌ اىسوىح
1987
اىؽىٌس
2005/03/18
0500624-2
- US 4756177 A )BO WIDEN( 12 July 1988
[ ]72اىَرتطع  :تى وٌسُ
- US 5067335 A )BO WIDEN( 26 November 1991
[ٍ ]73اىل اىثطاءج  :وٌْيىك اٌه جً  43تاضٌطؼتطاغ -GC ،
 ،GUC ،6304ؼىٌؽطا
اىفاحض ٍ :ظؼة أحَس اىفضاىح
[ ]74اىىمٍو  :ؼيٍَاُ اىؼَاض
[ّ ]54ظاً قفو وٍفتاح تتىىٍفاخ إضافٍح ٍِ اىطٍىظ
[ ]57اىَيرض ٌ :تؼيق االذتطاع اىحاىً تْظاً قفو وٍفتاح ٌتٍَع تؼسز مثٍط جسا ٍِ تىىٍفاخ اىطٍىظٌ .حتىي اىقفو ( )200ػيى أىؽْح قفو
جاّثٍح ( )206تها أطاتغ ٍحىضٌح (ٍ )208غ أجعاء تالٍػ غٍط ٍتَاثيح ىيَفتاح (220ص) واىتً تتؼشق ٍغ َّىشج اىطٍىظ اىصي ٌشثه
اىَىجح ( )105واىَشنو ػيى جاّة اىَفتاح (.)100
ػسز ػْاطط اىحَاٌح 29 :

Int. Cl.7: E05B 27/10, 27/06

ػسز األشناه 16 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلى انجطاءح CG 0001548 :
[ ]45تبضٚد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/09/30 :

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

[ ]12ثطاءح اذتطاع

ضلى لطاض انًٕافمخ عهٗ يُح انجطاءح 11/21786 :

 2011 /11تبضٚد لطاض انًٕافمخ عهٗ يُح انجطاءح 2011/03/10 :
[ ]51انتظُٛف انسٔن: ٙ

[ ]21ضلى انطهت  :و د خ/ة6728/2006/
[ ]22تبضٚد تمسٚى انطهت 2006/08/05 :
[ ]30األٔنٕٚخ :
[ ]56انًطاجع :
[ ]31ضلى األٔنٕٚخ [ ]32تبضٚد األٔنٕٚخ [ ]33اسى انسٔنخ
- GB 2288236 A )SCHILUMBERGWR LTD
أيطٚكب
2005/08/04
11/196,907
[US]( 11 October 1995
[ ]72انًرتطعٌٕ  -1 :تٕو آض .ثطاتٌٕ  -2 ،ج .ٙازو زَٔبنس-3 ،
جٌٕ ٔانش -
[ ]73يبنك انجطاءح  :شهًجٛطجط تكُٕنٕج ٙث .ٙف ،.ٙثطاكستطاد
 2514 ،83-89ج ّٛج ،ٙش٘ ْٛج ْٕ ،نُسا
انفبحض  :يحًس عه ٙانجعفط
[ ]74انٕكٛم  :سهًٛبٌ اثطاْٛى انعًبض
[ ]54ططٚمخ نتحسٚس ذظبئض تجب ٍٚذٕاص تكٕ ٍٚأضض ٙنًٕجخ لض
[ ]57انًهرض ٚ :تعهك االذتطاع انحبن ٙثططٚمخ نتحسٚس ذظبئض تجب ٍٚذٕاص يٕجخ لض ف ٙتكٕ ٍٚأضضٔ ٙتشتًم عهٗ انحظٕل عهٗ
أشكبل يٕجبد ثُبئٛخ انمطت يتمبطعخ يٍ ثمت انحفطح انص٘ ٚرتطق انتكٕ ٍٚاألضض ٙعجط يسٖ يٍ لٛى انعًك ٔانتطززاد؛ ٔتحسٚس ثظء
انًجبل انجعٛس ف ٙاتجبِ لض سطٚع ٔلض ثطٙء ثبسترساو جزء ش٘ تطزز يُرفض يٍ أشكبل انًٕجبد ثُبئٛخ انمطت انًتمبطعخٔ ،تحسٚس ثظء
لطٚجب يٍ حفطح ثئط ف ٙاتجبْبد لض سطٚع ٔلض ثطٙء ثبسترساو جزء ش٘ تطزز عبل يٍ أشكبل انًٕجخ ثُبئٛخ انمطت انًتمبطعخٔ .تشتًم
انططٚمخ أ ٚضب عهٗ تًٛٛز عًك يُتمٗ يٍ انتكٕ ٍٚاألضض ٙثأٌ نّ تجب ٍٚذٕاص شات ٙإشا كبٌ ثظء انًجبل انجعٛس عُس عًك يُتمٗ يٍ
انتكٕ ٍٚاألضض ٙف ٙاتجبِ لض سطٚع ألم يٍ ثظء انًجبل انجعٛس ف ٙاتجبِ انمض انجطٙء ٔكبٌ ثظء لطٚت يٍ حفطح انجئط ف ٙاتجبِ انمض
انسطٚع ألم يٍ ثظء لطٚجب يٍ حفطح انجئط ف ٙاتجبِ انمض انجطٙءٚٔ .تى تًٛٛز انعًك انًُتمٗ ثأٌ نّ تجب ٍٚذٕاص َبتج عٍ اإلجٓبز إشا كبٌ
ثظء انًجبل انجعٛس ف ٙاتجبِ انمض انسطٚع ألم يٍ ثظء انًجبل انجعٛس ف ٙاتجبِ انمض انجطٙء ٔكبٌ انجظء انمطٚت يٍ حفطح انجئط ف ٙاتجبِ
انمض انسطٚع أكجط يٍ انجظء انمطٚت يٍ حفطح انجئط ف ٙاتجبِ انمض انجطٙء.
عسز عُبطط انحًبٚخ 17 :

Int. Cl.7: G01V 1/50

عسز األشكبل 6 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICE
OF THE
COOPERATION
COUNCL
FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB
STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلُ اٌثراءج CG 0001549 :
[ ]45ذارٌز إٌشر ػٓ ِٕخ اٌثراءج 2011/09/30:

[ ]12تراءج اسرراع

رلُ لرار اٌّوافمح ػٍى ِٕخ اٌثراءج 11/21778 :

2011 /11

ذارٌز لرار اٌّوافمح ػٍى ِٕخ اٌثراءج 2011/03/10 :
[ ]51اٌرصٍٕف اٌضوًٌ :
Int. Cl.7: B32B1/00, 37/00, 1/00, 37/00; B28B3/00,
3/00
[ ]56اٌّراجغ :
- US 3532576 A )PROCTOR et al.( 06 October
1970
- US 4450022 A )GALER( 22 May 1984

[ ]21رلُ اٌطٍة  َ :خ ر/ب6849/2006/
[ ]22ذارٌز ذمضٌُ اٌطٍة 2006/09/02 :
[ ]30األوٌوٌح :
[ ]31رلُ األوٌوٌح [ ]32ذارٌز األوٌوٌح [ ]33اضُ اٌضوٌح
أِرٌىا
2005/09/01
217720/11
[ ]72اٌّشررػوْ  -1 :راٌّؤض جوْ ٍٍِٕان -2 ،وٌٍٍاَ اٌه .فرأه،
ِ -3اٌىً ذشاز -4 ،ضرٌٍٕفاش فٍراِاضؤًٍِٕ -5 ،ارن اذش.
أجٍٍرخ -6 ،ضرٍفٓ صتٍٍو .ضوضٍرش -7 ،ترٌص أي .تٍررضوْ-8 ،
إٌٍٍا ٌٍرٔر
[ِ ]73اٌه اٌثراءج ٌ :ؤاٌرض ضرٍرص جٍثطوَ ووِثأً 125 ،
فرأىٍٍٓ ضاوز ضررٌد 60606 ،أي اي ،شٍىاغو  ،أِرٌىا
اٌفادص  :ػثض هللا اٌشطٍة
[ ]74اٌووًٍ  :ضٍٍّاْ اتراهٍُ اٌؼّار
[ِ ]54وزع روتح إلٔراج ٌوح اضّٕرً
[ ]57اٌٍّشص ٌ :وفر االسرراع ٔظاَ ذشىًٍ أٌواح ٌشرًّ طاوٌح ذشىًٍ ذشرًّ ػٍى دساَ طوضطخ ٌٕمً طثمح إضٕاص ،وسالط ِثثد
تاضرشضاَ آٌٍح لاصرج ػٍى وضغ ِاصج روتح إضّٕرٍح فوق ضطخ طثمح اإلضٕاص ،و ِوزع روتح ِوضوع هثوطاً ِٓ اٌشالص ،دٍس ٌشرًّ جسء
ِٓ ِوزع اٌروتح ػٍى ِجّوػح ِٓ اٌفرذاخ اٌّوصوٌح تّصضر ضائً ِضغوطٌ .رُ إػضاص ِوزع اٌروتح تذٍس ٌرضفك اٌطائً اٌّضغوط
سارجاً ِٓ ِوزع اٌروتح سالي اٌفرذاخ ٌروفٍر ذضفك ِطرّر ٌغشاء ِٓ اٌطائً ػثر اٌططخ اٌشارجً ٌّوزع اٌروتحٌ .رُ وضغ ِوزع اٌروتح
تذٍس ٌرصً ػٍى األلً تجسء ِٓ اٌروتح اإلضّٕرٍح اٌّرواصٍح تؼض سروج اٌروتح ِٓ اإلطالق و لثً ٔشر اٌروتح ػثر ػرض طثمح االضٕاص
تذٍس ذىوْ ضّاوح اٌروتح ِطاوٌح ذمرٌثاً ٌطّاوح اٌروتح اٌّفضٍح ٌرشىًٍ األٌواحٌ .وفر االسرراع أٌضا طرلاً ٌرشىًٍ أٌواح إضّٕرٍح ذشرًّ
ػٍى اضرشضاَ ِوزع روتح.
ػضص ػٕاصر اٌذّاٌح 46 :

ػضص األشىاي 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001550 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًٕافقح عهى يُح انثراءج 11/21768 :

 2011 /11تارٌد قرار انًٕافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/10 :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب7416/2006/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2006/12/16 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]31رقى األٔنٌٕح [ ]32تارٌد األٔنٌٕح [ ]33اسى انسٔنح
ترٌطاٍَا
16/12/2005
0525662,3
[ ]72انًرترعٌٕ  -1:ستٍفاًَ جٍٍ كهٍج -2 ،تأل اَسرٔ
ْايثهٍٍ -3 ،فٕنكر جٍرياشٍٕسكً -4 ،جٕرج كٕتساٌساس-5 ،
جَٕاثٍ ُْري انٍس -6 ،رٔث يك آزو -7 ،راتٍُسر كٍٕيار ترٌُجٓا
[ ]73يانك انثراءج  :جالكسٕ جرٔب نًٍتس ،جالكسٕ ٌٔهكى ْأس،
تٍركهً افٍٍُٕ ،جرٌُفٕرز ،يٍسنسٍكس ٌٕ ،تً  6أِٔ اٌ اٌ ،انًًهكح
انًتحسج
[ ]74انٕكٍم  :سهًٍاٌ اتراٍْى انعًار

[ ]51انتصٍُف انسٔنً :

Int. Cl.7: C07K 16/22, 16/46

[ ]56انًراجع :
- BANDTLOW CHRISTINE et al.: "The
Escherichia coli-derived Fab fragment of the
IgM/kappa antibody IN-1 recognizes and
neutralizes myelin-associated inhibitors of neurite
growth" European Journal of Biochemistry,
Berlin, De, Vol.241, No.2, 1996
(- US 2005/215770 A1 )BELL ADAM [US] et al.
29 September 2005
- WO 2005/061544 A )GLAXO GROUP LTD
[GB]; ELLIS JONATHAN HENRY [GB]; EONDUVAL ALEXANDRE [ ( 07 July 2005
انفاحص َٕ :ف انُصثاٌ

[ ]54جهٕتٍٕنٍُاخ يُاعٍّ
[ ]57انًهرص ٌ :تعهق االذتراع انحانً تأجساو يضازج نـ ٔ ، NOGOصٍغ صٍسالٍَح تحتٕي عهٍٓأ ،استرسايٓا فً انعالج ٔ /أٔ انٕقاٌح
يٍ اإلضطراتاخ  /األيراض انعصثٍح.
عسز عُاصر انحًاٌح 5 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001551 :
[ ]45تارَد انُشر ػٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًىافقح ػهً يُح انثراءج 11/21774 :

 2011 /11تارَد قرار انًىافقح ػهً يُح انثراءج 2011/03/10 :
[ ]51انتصُُف انسونٍ :
;Int. Cl. : B01D 17/032, 17/025, 17/12, 17/00
E21B43/34
[ ]56انًراخغ :
- US 1516132 A )ALLEN WILLIAM R et al.( 18
November 1924

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب7454/2006/
[ ]22تارَد تقسَى انطهة 2006/12/19 :
[ ]30األونىَح :
[ ]31رقى األونىَح [ ]32تارَد األونىَح [ ]33اسى انسونح
انًكتة االوروتٍ
21/12/2005
05112603,5
[ ]72انًرترػىٌ  -1 :فرَسرَك خاٌ فاٌ زَدك -2 ،خُم هىٌ
تشُىٌ تشُُح
[ ]73يانك انثراءج  :شم اَترَاشُىَال رَسُرتش ياتشاتُح تٍ .فٍ،.
كارَم فاٌ تُىنُستآلٌ  ،30شٌ هُح ،اتش آر  ،2596هىنُسا
انفاحص  :ػثس هللا انرطُة
[ ]74انىكُم  :سهًُاٌ اتراهُى انؼًار
[َ ]54ظاو وطرَقح نفصم تُار يائغ
[ ]57انًهرص َ :ظاو نفصم تُار يائغ َشتًم ػهً غاز وسائم ذفُف وسائم ثقُم ،وَشتًم انُظاو ػهً وػاء فصم َتى ترتُثه نتحسَس
يساحح فصم يًتسج إنً أسفم وَشتًم ػهً أَثىتح يائهح إنً أسفم ،ويساحح انفصم نها يسذم نهتُار انًائغ ػُس ارتفاع أول ،ويررج
نهسائم انثقُم ػُس ارتفاع ثاٌ أسفم اال رتفاع األول ،ويررج نهسائم انرفُف ػُس ارتفاع ثانث تٍُ االرتفاػٍُ األول وانثاٍَ ،ويررج نهغاز
أػهً يٍ كم يرارج انسائم ،حُث َتى تىفُر يررج آذر نهسائم انرفُف ػُس ارتفاع راتغ تٍُ االرتفاػٍُ األول وانثانث ،حُث َس َّوز انًررج
ػُس االرتفاع انثانث ػهً األقم تصًاو تحك ى نهفتح وانغهق حسة َىع انسائم انًىخىز فٍ األَاتُة ػُس شنك انًستىي ،وطرَقح نفصم تُار
يائغ َشتًم ػهً غاز وسائم ذفُف وسائم ثقُم ،حُث َتى انحصىل ػهً تُاٌ ارتفاع انسطح انثٍُُ تٍُ انسائم انثقُم وانسائم انرفُف فٍ
وػاء انفصم وَتى تشغُم صًاو انتحكى ػُس انًررج انثانث حسة ارتفاع انسطح انثٍُُ.
7

ػسز ػُاصر انحًاَح 16 :

ػسز األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001552 :
[ ]45ذارٌد اىْشر عِ ٍْح اىثراءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذرراع

رقٌ قرار اىَىافقح عيى ٍْح اىثراءج 11/21913 :

 2011 /11ذارٌد قرار اىَىافقح عيى ٍْح اىثراءج 2011/03/12 :
[ ]51اىرظٍْف اىسوىً :

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب7675/2007/
[ ]22ذارٌد ذقسٌٌ اىطية 2007/01/27 :
[ ]56اىَراخع :
[ ]30األوىىٌح :
- US 6,309,195 A )BOTTOS et al.( 30 October
[ ]31رقٌ األوىىٌح [ ]32ذارٌد األوىىٌح [ ]33اسٌ اىسوىح
2001
أٍرٌنا
2006/01/26
60/762,599
- US 4,909,337 A )KOCHNEV et al.( 20 March
[ ]72اىَرررع  :مرٌسرىفر اس .تىزٍىر
1990
[ٍ ]73اىل اىثراءج ّ :اشىّاه  -اوٌو وٌو اه .تً10000 ، .
رٌرشَىّس افٍْى هىسرىُ ،ذنساس  ،77042اىىالٌاخ اىَرحسج
األٍرٌنٍح
اىفاحض ٍ :ظعة أحَس اىفضاىح
[ ]74اىىمٍو  :سيٍَاُ اتراهٌٍ اىعَار
[ٍ ]54حرك ٍىخة اإلزاحح ٍ /ضرح شاخ ذدىٌف ٍرسرج
[ ]57اىَيرض ٌ :رعيق االذرراع اىحاىً تأزاج شاخ ذدىٌف ٍرسرج .وفً تعض اىَْاشج ،ذشرَو األزاج عيى عضى ثاتد شي سطح زاذيً ىه
عسز ٍِ اىفظىص وعضى زوار ٍىضىع زاذو اىعضى اىثاتد ىه عسز ٍرريف ٍِ اىفظىص .وذقىً فظىص اىعضى اىثاتد ترحسٌس قطر مثٍر
وقطر طغٍر ،حٍث ٌحٍط اىقطر اىنثٍر تفظىص اىعضى اىثاتد وٌعٍِ اىقطر اىظغٍر حسوز فظىص اىعضى اىثاتد .وٌرٌ اذرٍار عالقح
اىعضى اىثاتد – اىعضى اىسوار ،واىرً ذعرف تأّها ّاذح قسَح اىقطر اىنثٍر عيى اىقطر اىظغٍر ٍِ ،اىَدَىعح اىَنىّح ٍِ  1,350أو أقو
ىألزاج شاخ اىردىٌف اىَرسرج شاخ اىعضى اىثاتد اىَحرىي عيى فظٍِ ،و 1,263أو أقو ىيثالثح فظىص ،و 1,300أو أقو ىألرتعح فظىص،
و 1,250أو أقو ىيرَسح فظىص ،و 1,180أو أقو ىيسرح فظىص ،و 1,175أو أقو ىيسثعح فظىص ،و 1,150أو أقو ىيثَاٍّح فظىص،
و 1,125أو أقو ىيرسعح فظىص ،و  1,120أو أقو ىيعشرج فظىص.
عسز عْاطر اىحَاٌح 22 :

Int. Cl.7: F01C 1/10, F04C 2/10

عسز األشناه 9 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICE
OF THE
COOPERATION
COUNCL
FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلى انثطاءج CG 0001553 :
[ ]45ذاضَد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضلى لطاض انًىافمح عهً يُح انثطاءج 11/21782 :

 2011 /11ذاضَد لطاض انًىافمح عهً يُح انثطاءج 2011/03/10 :

[ ]21ضلى انطهة  :و خ خ/ب7811/2007/
[ ]22ذاضَد ذمسَى انطهة 2007/02/20 :
[ ]30األونىَح :
[ ]31ضلى األونىَح [ ]32ذاضَد األونىَح [ ]33اسى انسونح
انًكرة األوضوتٍ
2006/02/22
06110255.4
[ ]72انًررطع  :اَسضظ كاضنسىٌ
[ ]73يانك انثطاءج  :شم اَرطَاشُىَال ضَسُطذش ياذشاتُج تٍ .فٍ,
كاضَم فاٌ تُهُسذالٌ  2596,30أذش أض ,شٌ هُج  ,هىنُسا
[ ]74انىكُم  :سهًُاٌ إتطاهُى انعًاض

[ ]51انرصُُف انسونٍ :
Int.Cl : B01D 53/86; C01B 17/04, 17/50
[ ]56انًطاجع :
- US 2004/159583 A1 )METERS CAROLUS
MATTHIAS ANNA MARIA et al.( 19 August
2004
- WO 02/34863 A )CHEVRON U.S.A. INC( 02
May 2002
- US 2921021 A )URBAN PETER et al.( 12
January 1960
انفاحص  :احًس سهُى انهُائٍ
7

[ ]54ططَمح نهررهص يٍ يطكثاخ ثُائٍ انكثطَرُس
[ ]57انًهرص َ :رعهك االذرطاع تططَمح نهرر ُّهص يٍ يطكثاخ ثُائٍ انكثطَرُس انرٍ نها انصُغح انعايح  R-S-S-Rحُث  Rهٍ يجًىعح
أنكُم ,وذشرًم انططَمح عهً انرطىاخ اِذُح:
أ) حطق يطكثاخ ثُائٍ انكثطَرُس انًصكىضج فٍ وجىز غاظ يحرىي عهً األكسجٍُ فٍ يُطمح ذىنُس ثاٍَ أكسُس انكثطَد ,حُث َرى ذحىَم جعء
عهً األلم يٍ يطكثاخ ثُائٍ انكثطَرُس إنً ثاٍَ أكسُس انكثطَد نهحصىل عهً ذُاض يٍ غاظ َشرًم عهً ثاٍَ أكسُس انكثطَد؛
ب) ذفاعم ذُاض انغاظ انًشرًم عهً ثاٍَ أكسُس انكثطَد يع كثطَرُس انهُسضوجٍُ نهحصىل عهً كثطَد عُصطٌ.
عسز عُاصط انحًاَح 10 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلى انجطاءح CG 0001554 :
[ ]45ربضٌد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/09/30 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثطاءح اذزطاع

ضلى لطاض انًىافمخ عهى يُح انجطاءح 11/21917 :

2011 /11

ربضٌد لطاض انًىافمخ عهى يُح انجطاءح 2011/03/12 :
[ ]51انزصٍُف انسونً :

[ ]21ضلى انطهت  :و د خ/ة8041/2007/
[ ]22ربضٌد رمسٌى انطهت 2007/03/31 :
[ ]56انًطاجع :
[ ]30األونىٌخ :
& - EP 1262412A1 )TETRA LAVAL HOLDINGS
[ ]31ضلى األونىٌخ [ ]32ربضٌد األونىٌخ [ ]33اؼى انسونخ
FINANCE( 04 December 2002
أنًبٍَب
2006/03/31
102006015524.627
[ ]72انًرزطع  :فٍهكػ ثىنً
[ ]73يبنك انجطاءح  :أغ آي جً رٍكُىنىجً أٌه جً  ،نىفٍُجبغ
ٍَ 8212 ،18ىهبوؼٍٍ ،او ضٌُفبل ،ؼىٌؽطا
انفبحص  :يصعت أحًس انفضبنخ
[ ]74انىكٍم  :ؼهًٍبٌ اثطاهٍى انعًبض
[ ]54عُصط صت لبثم إلعبزح انغهك نألغصٌخ انؽبئهخ انًعجأح فً عجىاد كطرىٌ/ثالؼزٍك يطكجخ
[ ]57انًهرص ٌ :زعهك االذزطاع انحبنً ثعُصط صت لبثم إلعبزح اإلغالق نألطعًخ انؽبئهخ انًعجأح فً عجىاد كطرىٍَخ/ثالؼزٍكٍخ يطكجخ،
حٍش ٌزكىٌ يٍ لبعسح ( )1يحبطخ ثحبفخ ثبضظح ( )4ونهب ؼٍ يهىنت زاذهً صهت ( )5وؼٍ يهىنت ذبضجً ( ،)6وعُصط فزح ( )2ثه حبفخ
لطع ( )10واحسح أو َحى شنك عهى األلم وغطبء يهىنت ( )3يشكم عهى هٍئخ شفخ شاد ؼٍ يهىنت ،حٍش ٌكىٌ نعُصط انفزح ( )2ؼٍ
يهىنت ذبضجً صهت ( )8وٌزى رطرٍجه زاذم انمبعسح ( )1وحٍش ٌزى رشكٍم عُصط انفزح ( )2ثحٍش أَه حٍٍ ٌزى اؼزرساو انغطبء انًهىنت
ألول يطح ،فإَه ٌُحسس فزحخ فً يبزح انعجىح ركىٌ رحذ عُصط انصت .وٌُجغً نعُصط انصت ،ثزجًٍعخ ثؽٍطخ لسض اإليكبٌ ،أٌ ٌكىٌ لبزضاً
عهى ذطق انًبزح انًطكجخ نعجىح يشطوثبد ثشكم يىصىق ثه ،حزى ثسوٌ إضعبف يؽجك ،وإحساس فزحخ كجٍطح ثًب ٌكفً نهصت .ونزحمٍك هصا
انغطض ٌزى رمهٍم انؽٍ انًهىنت انربضجً ( )8وكصنك انؽٍ انًهىنت انساذهً ( )5يٍ انمبعسح ( )1أو لطعهًب فً انجعء انؽفهً ثًُطمخ
واحسح ( )8Fعهى األلم ثحٍش ًٌكٍ أصُبء انزجًٍع انًجسئً رحطٌك عُصط انفزح ( )2إنى انمبعسح ( )1يحىضٌبً يٍ أعهى ثسوٌ ثطو انؽٍٍُ
انًهىنجٍٍ ( )8,5أو انضغظ عهٍهًب أو كجؽهًب ثشكم يفطط.
عسز عُبصط انحًبٌخ 16 :

Int. Cl.7: B65D 5/74

عسز األشكبل 9 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انجطاءح CG 0001555 :
[ ]45ربضٌد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/09/30 :

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

[ ]12ثطاءح اذزطاع

ضقى قطاض انًىافقخ عهى يُح انجطاءح 11/21919 :

 2011 /11ربضٌد قطاض انًىافقخ عهى يُح انجطاءح 2011/03/12 :
[ ]51انزصٍُف انسونً :

[ ]21ضقى انطهت  :و د خ/ة8042/2007/
[ ]22ربضٌد رقسٌى انطهت 2007/03/31 :
[ ]56انًطاجع :
[ ]30األونىٌخ :
- EP 1262412A1 )TETRA LAVAL HOLDINGS
[ ]31ضقى األونىٌخ [ ]32ربضٌد األونىٌخ [ ]33اؼى انسونخ
&FINANCE( 04 December 2002.
أنًبٍَب
2006/03/31 102006015524.627
[ ]72انًرزطع  :فٍهكػ ثىنً -
[ ]73يبنك انجطاءح  :أغ آي جً رٍكُىنىجً أٌه جً  ،نىفٍُجبغ
ٍَ 8212 ،18ىهبوؼٍٍ ،او ضٌُفبل ،ؼىٌؽطا
انفبحص  :يصعت أحًس انفضبنخ
[ ]74انىكٍم  :ؼهًٍبٌ اثطاهٍى انعًبض
[ ]54عُصط صت قبثم إلعبزح انغهق نألغصٌخ انؽبئهخ انًعجأح فً عجىاد كطرىٌ/ثالؼزٍك يطكجخ
[ ]57انًهرص ٌ :زعهق االذزطاع انحبنً ثعُصط صت قبثم إلعبزح اإلغالال نألععًالخ انؽالبئهخ انًعجالأح فالً عجالىاد كطرىٍَالخ/ثالؼالزٍكٍخ يطكجالخ،
حٍش ٌزكىٌ يٍ قبعسح ( )1يحبعخ ثحبفخ ثبضظح ( )4ونهب ؼٍ يهىنت زاذهً صهت ( )5وؼٍ يهىنت ذبضجً ( ،)6وعُصالط فالزح ( )2ثاله حبفالخ
قطع ( )10واحسح أو َحى شنك عهى األقم وغطبء يهىنت ( )3يشكم عهى هٍئخ شفخ شاد ؼٍ يهىنت ،حٍش ٌكىٌ نعُصط انفزح ( )2ؼٍ يهىنت
ذبضجً صهت ( )8وٌزى رطرٍجه زاذم انقبعسح ( )1وحٍش ٌزى رشكٍم عُصط انفزح ( )2ثحٍش أَه حٍٍ ٌالزى اؼالزرساو انغطالبء انًهىنالت ألول يالطح،
فإَه ٌُحسس فزحخ فً يبزح انعجىح ركىٌ رحذ عُصط انصت .وٌُجغً نعُصط انصالت ،ثزجًٍعالخ ثؽالٍطخ قالسض اإليكالبٌ ،أٌ ٌكالىٌ قالبزضار عهالى ذالط
انًبزح انًطكجخ نعجىح يشطوثبد ثشكم يىصى ثه ،حزى ثسوٌ إضعبف يؽجق ،وإحساس فزحخ كجٍطح ثًب ٌكفً نهصت .ونزحقٍق هالصا انغالطي ٌالزى
رقهٍم انؽٍ انًهىنت انربضجً ( )8وكصنك انؽٍ انًهىنت انساذهً ( )5يٍ انقبعسح ( )1أو قطعهًب فً انجعء انؽفهً ثًُطقخ واحسح ( )8Fعهالى
األقم ثحٍش ًٌكٍ أصُبء انزجًٍع انًجسئً رحطٌك عُصط انفزح ( )2إنالى انقبعالسح ( )1يحىضٌالبر يالٍ أعهالى ثالسوٌ ثالطو انؽالٍٍُ انًهالىنجٍٍ ( )8,5أو
انضغط عهٍهًب أو كجؽهًب ثشكم يفطع.
عسز عُبصط انحًبٌخ 15 :

Int. Cl.7: B65D 5/74

عسز األشكبل 7 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثراءج CG 0001556 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

[ ]12تراءج اذتراع

رلى لرار انًٕافمح عهى يُح انثراءج 11/21911 :

 2011 /11تارٌد لرار انًٕافمح عهى يُح انثراءج 2011/03/12 :
[ ]51انتصٍُف انسٔنً :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب8162/2007/
[ ]22تارٌد تمسٌى انطهة 2007/04/17 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األٔنٌٕح :
- JP 2004 186039 A )DENSO CORP( 02 July 2004
[ ]31رلى األٔنٌٕح [ ]32تارٌد األٔنٌٕح [ ]33اسى انسٔنح
انٍاتاٌ
2006/04/20
2006-116839
[ ]72انًرترعٌٕ ٌٕ -1 :كاري إَيٍْ -2 ،تٕشً ايٕرا -
[ ]73يانك انثراءج  :تٌٕٕتا جٍسٔشا كاتٕشٍكً كاٌشا  ،1 ،تٌٕٕتا
تشٕ ،شً  ، 8571-471انٍاتاٌ
انفاحص  :يصعة أحًس انفضانح
[ ]74انٕكٍم  :سهًٍاٌ اتراٍْى انعًار
[ ]54عهثح ترزٌٍ
[ ]57انًهرص ٌ :تعهك االذتراع انحانً تعهثح ترزٌٍ ( )300تحتٕي عهى جسى عهثح ( )320يشكم تتٕصٍم يجًٕعح يٍ األعضاء
( )302 ،301يع ٍْكم تٕصٍم ( 303أ 303 ،بٔ ،)304 ،فتحح ( )16يشكهح فً جسى انعهثح (ٔ ،)320عضٕ لفم ( )14لازر عهى لفم
انفتحح (ٍْٔ ،)16كم ياَع نهتسرب ( )17يزٔز تٍٍ جسى انعهثح (ٔ )320عضٕ انمفم (ٔ )14جزء نتٕجٍّ انًٕاز انغرٌثح ( )10يٕضٕع
عهى انسطح انرارجً نجسى انعهثح ( ،)320إنى جاَة ٍْكم انتٕصٍم ( 303أ303 ،ب ،)304 ،حٍث ٌتٕاجس جزء تٕجٍّ انًٕاز انغرٌثح
فٕق انٍٓكم انًاَع نهتسرب فً االتجاِ انرأسً نعهثح انترزٌٍ.

Int. Cl.7: H05K 5/06

عسز عُاصر انحًاٌح  14 :عسز األشكال 19 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11رقٌ اىثزاءج CG 0001557 :
[ ]45ذارٌد اىْشز عِ ٍْح اىثزاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تزاءج اذرزاع

رقٌ قزار اىَ٘افقح عيى ٍْح اىثزاءج 11/21921 :

 2011 /11ذارٌد قزار اىَ٘افقح عيى ٍْح اىثزاءج 2011/03/12 :

[ ]51اىرصٍْف اىسٗىً :
[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب7916/2007/
;Int. Cl.7: B21C 47/00; B29C 53/32; B29C 53/56
[ ]22ذارٌد ذقسٌٌ اىطية 2007/03/10 :
B65H 18/10
[ ]30األٗىٌ٘ح :
[ ]56اىَزاجع :
[ ]31رقٌ األٗىٌ٘ح [ ]32ذارٌد األٗىٌ٘ح [ ]33اطٌ اىسٗىح
- AU 2003227090 A )RIB LOC AUSTRALIA
أطرزاىٍا
2006/03/09
2006901189
PTY LTD( 12 February 2004
[ ]72اىَررزعُ٘  -1 :مزٌج اّرًّ٘ ٍٍَاُ -2 ،جيٍِ مزاٗف٘رز-3 ،
إٌاُ رٗجز تاذَاُ -4 ،ج٘ىنً ٌ٘طاه
[ٍ ]73اىل اىثزاءج  :رٌة ى٘ك اطرزاىٍا تً ذً ٗاي ىٍَرس ، 587 ،
جزاّس جّ٘نٍشِ رٗز ،جٍثض مزٗص طاٗز اطرزاىٍا ،5094 ،
أطرزاىٍا
اىفاحص ٍ :صعة أحَس اىفضاىح
[ ]74اى٘مٍو  :طيٍَاُ اتزإٌٍ اىعَار
[ ]54طزٌقح ٗجٖاس ىرصثٍد شزٌظ أشْاء اىيف
[ ]57اىَيرص ٌ :رعيق االذرزاع اىحاىً تاىنشف عِ ٍجَ٘عح ىف تنزج إلجزاء ىف ىشزٌظ ٍزمة عيى تنزج ذحر٘ي عيى قيةٌٗ .شرَو
اىشزٌظ  10اىذي ذيفٔ عيى شزٌظ تالطرٍل ٍط٘ه ٌحر٘ي عيى جشء قاعسج ٍظطح ٍٗجَ٘عح ٍِ أجشاء األضالع اىََرسج فً اذجآ ط٘ىً
ٗاىَرثاعسج عِ تعضٖا تَظافاخ جاّثٍح ٗذنُ٘ قائَح ٍِ جشء اىقاعسج؛ ٍٗجَ٘عح ٍِ أعضاء اىرقٌ٘ح اىَط٘ىح اىرً ذَرس فً اذجآ ط٘ىً
زاذو أجشاء أضالع ٍْاظزج ،تحٍس ذشنو أجشاء األضالع ٗأعضاء اىرقٌ٘ح أضالع ٍزمثحٗ .ذشرَو ٍجَ٘عح ىف اىثنزج عيى ٍا ٌيً :إطار
رئٍظً 202؛ حاٍو تنزج  204ىحَو اىثنزج عيى ّح٘ قاتو ىيسٗراُ تاىْظثح ىإلطار اىزئٍظً؛ ٗٗحسج ذسٌٗز تنزج  206ىرسٌٗز اىثنزج 50
تاىْظثح ىإلطار اىزئٍظً 202؛ ٗٗطٍيح حَو ٍ 240زمثح ىيحزمح اىجاّثٍح تاىْظثح ىيثنزج 50؛ ٗٗطٍيح شًْ ٍ 90زمثح عيى ٗطٍيح اىحَو
 240الطرقثاه اىشزٌظ  10عْسٍا ذرٌ اىرغذٌح تٔ ّح٘ اىقية  55ىيثنزج ٗ 50ىرغٍٍز شنو اىشزٌظ  10ىٍعطٍٔ جشء قاعسج ٍْحًْ؛ ٗٗحسج
ذسٌٗز ٗ 210طٍيح اىصًْ ٍرصيح عيى ّح٘ ذشغٍيً ت٘طٍيح اىصًْ  90ىرسٌٗز اىشزٌظ  ٍِ 10ذاله ٗطٍيح اىصًْ .90
عسز عْاصز اىحَاٌح 13 :

عسز األشناه 19 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

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

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلُ اٌجطاءح CG 0001558 :
[ ]45ربضَد إٌشط عٓ ِٕح اٌجطاءح 2011/09/30 :

[ ]12ثطاءح اذزطاع

ضلُ لطاض اٌّىافمخ عًٍ ِٕح اٌجطاءح 11/21780 :

2011/11

[ ]21ضلُ اٌطٍت  َ :د خ/ة8221/2007/
[ ]22ربضَد رمسَُ اٌطٍت 2007/04/25 :
[ ]30األوٌىَخ :
[ ]31ضلُ األوٌىَخ [ ]32ربضَد األوٌىَخ [ ]33اؼُ اٌسوٌخ
ثطَطبُٔب
2006/04/27
0608277.0
[ ]72اٌّرزطعىْ  -1 :زَفس جُّػ وؼذِ -2 ،بَىً جىظَف ثىٌ
[ِ ]73بٌه اٌجطاءح  :وىِجبوذ جٍ رٍ اي ثٍ اي ؼٍ  19 ،ثالن
الٔسغ وٌ ،nodAnibA ،أوػ أو  1 14واٌ زٌ ،أووؽفىضز
شبَط ،ثطَطبُٔب
[ ]74اٌىوًُ  :ؼٍُّبْ اثطاهُُ اٌعّبض

ربضَد لطاض اٌّىافمخ عًٍ ِٕح اٌجطاءح 2011/03/10 :
[ ]51اٌزظُٕف اٌسوٌٍ :

Int. Cl.7: C01B 3/38; C10G 2/00

[ ]56اٌّطاجع :
;]- WO 03/048034 A )ACCENTUS PLC [GB
BOWE MICHAL JOSPEPH [GB]; LEETIFFNELL CLIVE DEREK( 12 June 2003
]- US 5595833 A )GARDNER FREDERICK J [GB
et al( 21January 1997
- EP 1516663 A )IDATECH LLC [US]( 23 March
2005
اٌفبحض  :احّس ؼٍُُ اٌهٕبئٍ

[ ]54عٍُّخ ٌزحضُط هُسضووطثىٔبد ؼبئٍخ
[ ]57اٌٍّرض َ :زعٍك االذزطاع اٌحبًٌ ثعٍُّخ ٌزحىًَ اٌُّثبْ إًٌ هُسضووطثىٔبد ثأوظاْ جعَئُخ أعًٍ ،حُث رشزًّ هصٖ اٌعٍُّخ عًٍ
اٌرطىاد اٌزبٌُخ:
(أ) إعبزح رشىًُ اٌُّثبْ ثىاؼطخ رفبعً ِحفع ثئؼزرساَ ثربض عٕس زضجخ حطاضح عبٌُخ ٌزىٌُس أوي أوؽُس اٌىطثىْ
وهُسضوجُٓ؛
(ة) رعطَض ذٍُط أوي أوؽُس اٌىطثىْ واٌهُسضوجُٓ ٌزفبعً "فُشط  -رطوثش" ٌزىٌُس هُسضووطثىْ واحس أو أوثط ِٓ
اٌهُسضووطثىٔبد شاد األوظاْ اٌجعَئُخ اٌعبٌُخ واٌّبء؛
(جـ) إؼزرالص أو إظاٌخ ِبزح ِؤوؽجخ واحسح أو أوثط ِٓ اٌّبء.
أي ِٓ أو وً ِٓ اٌّىاز اٌّؤوؽجخ عٕس ثسء اٌعٍُّخ ثبإلحزطاق حفعَبً ٌزىفُط اٌحطاضح اٌالَّظِخ إلجطاء اٌرطىح (أ) ،و/أو
رمىَ ٍ
إؼزجساٌهب جعئُبً عًٍ األلً ثبٌُّثبْ اٌّأذىش ِٓ غبظ اٌمطبضاد اٌثمٍُخ اٌمبزَ ِٓ اٌرطىح (ة) عٕسِب رظً زضجخ اٌحطاضح إًٌ
زضجخ حطاضح إحزطاق اٌُّثبْ أو رزجبوظهب؛ و/أو إؼزرساِهب وّععظ ٌىلىز غبظ اٌمطبضاد اٌثمٍُخ اٌمبزَ ِٓ اٌرطىح (ة) ٌزىفُط
حطاضح فً حبٌخ ثبثزخ فً اٌرطىح (أ).
عسز عٕبطط اٌحّبَخ 10 :

عسز األشىبي 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES OF THE GULF
ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثراءج CG 0001559 :
[ ]45تارٌد انُشر ػٍ يُح انثراءج 2011/09/30:

[ ]12تراءج اذتراع

رلى لرار انًىافمح ػهى يُح انثراءج 11/21784 :

2011/11

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب8349/2007/
[ ]22تارٌد تمسٌى انطهة 2007/05/19 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
أيرٌكا
2006/05/22
60/747.908
[ ]72انًرترع  :تشٍا  -فى هسى
[ ]73يانك انثراءج  :شم اَترَاشٍىَال رٌسٍرتش ياتشاتٍح تً .فً,
كارٌم فاٌ تٍهُستالٌ  2596,30اتش أر ,شي هٍح ,هىنُسا
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ اتراهٍى انؼًار

تارٌد لرار انًىافمح ػهى يُح انثراءج 2011/03/10 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

7

Int.Cl : E21B 43/30, 43/16

[ ]56انًراخغ :
- US 840073 A )ALLEN J et al.( 8 October 1974
- US 3878892 A )ALLEN JOSEPH C et al.( 22
April 1975
- 3823777 A )ALLEN J et al.( 16 July 1974

انفاحص  :احًس سهٍى انهُائً

[َ ]54ظى وطرق إلَتاج انثترول و /أو انغاز
[ ]57انًهرص ٌ :تؼهك االذتراع انحانً تُظاو إلَتاج انثترول و/أو انغاز يٍ تكىٌٍ خىفً ٌتكىٌ يٍ يصفىفح آتار أونى تُتشر فىق
انتكىٌٍ؛ ويصفىفح آتار ثاٍَح تُتشر فىق انتكىٌٍ؛ حٍث تشتًم يصفىفح اَتار األونى ػهى آنٍح نحمٍ تركٍثح استرراج تترول يحسٍ لاتم
نهرهط فً انتكىٌٍ ت ًٍُا تشتًم يصفىفح اَتار انثاٍَح ػهى آنٍح إلَتاج انثترول و/أو انغاز يٍ انتكىٌٍ نفترج زيٍُح أونى؛ وحٍث تشتًم
يصفىفح اَتار انثاٍَح ػهى آنٍح نحمٍ تركٍثح استرراج انثترول انًحسٍ انماتم نهرهط فً انتكىٌٍ تًٍُا تشتًم يصفىفح اَتار األونى ػهى
آنٍح إلَتاج انثترول و/أو انغاز يٍ انتكىٌٍ نفترج زيٍُح ثاٍَح.
ػسز ػُاصر انحًاٌح 18 :

ػسز األشكال 4 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001560 :
[ ]45تارٌد اىْشر ػِ ٍْح اىثراءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذتراع

رقٌ قرار اىَىافقح ػيى ٍْح اىثراءج 11/21776 :

2011 /11

تارٌد قرار اىَىافقح ػيى ٍْح اىثراءج 2011/03/10 :

[ ]51اىتصٍْف اىسوىً :
[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب8329/2007/
Int. Cl.7: F25J 3/04, J3/06, 3/04, J3/06
[ ]22تارٌد تقسٌٌ اىطية 2007/05/15 :
[ ]56اىَراجغ :
[ ]30األوىىٌح :
- US 5901578 A )PRAXAIR TECHNOLOGY
[ ]33اسٌ اىسوىح
[ ]31رقٌ األوىىٌح [ ]32تارٌد األوىىٌح
(INC
ٍاىٍسٌا
28/06/2006
20063064
11 May 1999
[ ]72اىَرترػىُ  -1 :تاترٌل ىً تىخ -2،جٍِ ٍ -ارك تٍروُ-3،
- WO 2005065209 A2 )PRAXAIR
هٍرفً ىً تٍهاُ -4،االٌِ جىٌالرز
(TECHNOLOGY INC
[ٍ ]33اىل اىثراءج :اه اٌر ىٍنىٌس ،سىسٍتً اّىٌٍّ تىر اه اتىزي
21 July 2005
اخ اه امسثيىٌتٍشِ زي تروسٍس جىرج مالوز d i u 75 ،
- WO 2006048341 A1 (L’AIR LIQUIDE
 ،75007 ،yas Oتارٌس  ،فرّسا
SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET
[ ]74اىىمٍو  :سيٍَاُ إتراهٌٍ اىؼَار
CONSEIL DE SURVEILLANCE POUR
L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES
(PROCEDES GEORGES CLAUDE
11 May 2006
- US 6047562 A (L’AIR LIQUIDE, SOCIETE
ANONYME POUR L’ETUDE ET
L’EXPLOITATION DES PROCEDES
GEORGES CLAUDE( 11 April 2000
- US 5802872 A )PRAXAIR TECHNOLOGY
INC( 08 September 1998
اىفاحص  :ػثس هللا اىرطٍة
[ ]54ػَيٍح إلّتاج غازاخ أمسجٍِ وٍّتروجٍِ ٍنٍفح اىضغظ تىاسطح اىتقطٍر اىَْرفض زرجح اىحرارج ىيهىاء
[ ]57اىَيرص ٌ :تؼيق االذتراع اىحاىً تؼَيٍح فصو ىيهىاء تؼَو وفقًا ىيطرٌقح األوىى حٍث ٌتٌ تثرٌس هىاء ٍضغىط وٍْقى (،17 ،13
 )21فً ٍثازه حراري ( )33وإرساىه إىى وحسج فصو ىيهىاء تشتَو ػيى ّظاً أػَسج ٌتضَِ ػَىزي تقطٍر ػيى األقو ( ،)29 ،27وتتٌ
إزاىح مٍَح أوىى ٍِ األمسجٍِ اىسائو ٍِ اىْظاً ،وٌتٌ تؼرٌضها ىضغظ ػاه وتثرٍرها فً اىَثازه اىحراريٍ ،غ ػسً إزاىح أي ٍّتروجٍِ
سائو أو مثسٌو تتٌ إزاىح مٍَح أوىى ٍِ اىٍْتروجٍِ اىسائو ٍِ اىْظاً وتؼرٌضها ىضغظ ػاه وتثرٍرها فً اىَثازه اىحراري ،ووفقًا ىيطرٌقح
اىثاًّ ٌتٌ تثرٌس هىاء ٍضغىط وٍْقى فً اىَثازه اىحراري وإرساىه إىى وحسج فصو ىيهىاء ،وتتٌ إزاىح مٍَح ثاٍّح ٍِ اىٍْتروجٍِ اىسائو
ٍِ اىْظاً ،وٌتٌ تؼرٌضها ىضغظ ػاه وتث رٍرها فً اىَثازه اىحراريٍ ،غ ػسً إزاىح أي أمسجٍِ سائو أو مثسٌو تتٌ إزاىح مٍَح ثاٍّح ٍِ
األمسجٍِ اىسائو ٍِ اىْظاً وتؼرٌضها ىضغظ ػاه وتثرٍرها فً اىَثازه اىحراري.
ػسز ػْاصر اىحَاٌح 5 :

ػسز األشناه 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
[ ]11رلى انثزاءج CG 0001561 :
[ ]45ذارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تزاءج اذرزاع

رلى لزار انًىافمح عهى يُح انثزاءج 11/21772 :

2011 /11

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب9480/2007/
[ ]22ذارٌد ذمسٌى انطهة 2007/11/12 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]33اطى انسونح
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح
انًكرة األوروتً
15/11/2006
06124105,5
[ ]72انًررزعىٌ  -1 :رٌُانس روتٍزذى  -2،تٍُشو جٍىطٍة
[ ]73يانك انثزاءج  :تاسٌم تىنً اونفٍٍ اٌطانٍا اص .آر .الai .
 ،20124 ،25 ،irelogreaيٍالَى ،إٌطانٍا
[ ]74انىكٍم  :طهًٍاٌ إتزاهٍى انعًار

ذارٌد لزار انًىافمح عهى يُح انثزاءج 2011/03/10 :
[ ]51انرصٍُف انسونً :
Int. Cl.7: C08F 10/00, 297/08, 10/00, 297/00; C08L
23/00
[ ]56انًزاجع :
;]- EP 0574821 A )SPHERILENE SRL [IT
HIMONT INC [US]( 22 December 1993
]- EP 0318609 A )UNION CARBIDE CORP [US
et al.( 07 June 1989
- US 6255411 B1 )HARTLEY IVAN JEREMY
[US] ET AL( 03 July 2001
- US 4621952 A )ARONSON ROBERT G [US]( 11
November 1986
;]- WO 2006/079774 A )INEOS EUROP LTD [GB
CHAMAYOU JEAN-LOUIS [FR]; ELSTNER
PETER JOHN [GB]( 03 August 2006
انفاحص  :عثس هللا انرطٍة

[ ]54عًهٍح يرعسزج انًزاحم نثهًزج األونٍفٍُاخ
[ ]57انًهرص ٌ :رعهك االذرزاع انحانً تعًهٍح نهثهًزج يرعسزج انًزاحم نألونٍفٍُاخ ذشرًم عهى تهًزج فً انطىر انغاسي ٌرى إجزاؤها فً
يفاعهٍٍ عهى األلم يىصهٍٍ عهى انرىانً ،يع انرفزٌغ انًظرًز نهثىنًٍز وذهٍط انرفاعم انغاسي يٍ يفاعم لثهً إنى وطٍهح َمم وانرغذٌح
انًظرًزج تانثىنًٍز يٍ وطٍهح انُمم انًظرًزج هذِ إنى يفاعم تعسي ،حٍث ذشرًم وطٍهح انُمم انًذكىرج عهى اَذً:
أ) غزفح فصم ذرى فٍها إسانح انرهٍط انغاسي انًذكىر يٍ انثىنًٍز؛
ب) إثٍٍُ عهى األلم يٍ لىازٌض اإلغالق ٌعًالٌ تصىرج يرمطعح عهى انرىاسي ،حٍث ٌرى يمء أحس لازوطً اإلغالق هذٌٍ
تانثىنًٍز انمازو يٍ انرطىج أ)  ،وفً َفض انىلد ٌرى ذكٍٍف ضغط انمازوص اَذز تانغاس انًشرًم عهى ذهٍط انرفاعم انمازو
يٍ انًفاعم انثعسي انًذكىر.
عسز عُاصز انحًاٌح 14 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001562 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 11/21770 :

 2011 /11تارٌد قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/10 :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب9819/2007/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2007/12/29 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
أيرٌكا
19/12/2006
882,689/60
أيرٌكا
06/04/2007
697,346/11
[ ]72انًرترعىٌ  -1 :زٌفس جىٌ فٍكتاو -2،نٍىٌ ٌىاٌ
[ ]73يانك انثراءجٌ :ى او تً ال ال سً tsa 25 ، -
- 50 17-600 17 ،ses latuqes ،daogqniuq ogtA
 ،LOOLILLIأيرٌكا
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ إتراهٍى انعًار

[ ]51انتصٍُف انسونً :

Int. Cl.7: B01J 38/02, 38/00

[ ]56انًراجع :
- US 5837636 A )PAUL A. SECHRIST et al.( 17
November 1998
- US 6790802 B1 )PAUL A. SECHRIST( 14
September 2004
- US 5393717 A )MINAS R. APELIAN et al.( 28
February 1995
- US 5573988 A )BLAISE DIDILLON( 12
November 1996
انفاحص  :عثس هللا انرطٍة
[ ]54عًهٍح إلعازج تىنٍس انحفاز انًسترسو فً يُطقح تحىٌم يركثاخ انهٍسروكرتىٌ
[ ]57انًهرص  :فً أحس انتجسٍساخ انًُىشجٍحًٌ ،كٍ نعًهٍح إعازج تىنٍس حفاز تحىٌم يركثاخ انهٍسروكرتىٌ نًُطقح تحىٌم انهٍسروكرتىٌ أٌ
تشًم تشكم عاو يرور حفاز تحىٌم انهٍسروكرتىٌ تتسهسم يٍ ذالل يُطقح فصم نهحفاز ( )310فٍها انغالف انجىي األول؛ ويُطقح ايتساز
( )400فٍها انغالف انجىي انثاًَ؛ ويُطقح إعازج انتىنٍس ( )420تتأنف يٍ يُطقح احتراق ()480؛ وإزذال غاز ذايم تٍٍ انغالف انجىي األول
وانغالف انجىي انثاًَ؛ تًرٌر غاز انًسذٍ يٍ يُطقح االحتراق ( )480إنى يُطقح االيتساز (.)400
عسز عُاصر انحًاٌح 10 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انجطاءح CG 0001563 :
[ ]45تبضَد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/09/30:

[ ]12ثطاءح اذتطاع

ضقى قطاض انًىافقخ عهً يُح انجطاءح 11/22461 :

2011 /11

[ ]21ضقى انطهت  :و د خ/ة2491/2003/
[ ]22تبضَد تقسَى انطهت 2003/02/05 :
[ ]30األونىَخ :
[ ]31ضقى األونىَخ [ ]32تبضَد األونىَخ [ ]33اسى انسونخ
جُىة أفطَقُب
2002/02/13
2002/1224
[ ]72انًرتطع  :اَسضٌ ثُتط ستُُجُطج
[ ]73يبنك انجطاءح  :سبسىل تُكُىنىجٍ (ثطوثطَتبضٌ) نًُتس -
جُىة افطَقُه 1 ،ستىضزٌ افُُى ،ضوظ ثبَك  ،جىهبَسجىضغ ،جُىة
أفطَقُب
[ ]74انىكُم  :سهًُبٌ اثطاهُى انعًبض

تبضَد قطاض انًىافقخ عهً يُح انجطاءح 2011/03/20 :
[ ]51انتصُُف انسونٍ :

Int. Cl.7: C07C 1/04; C10G 2/00

[ ]56انًطاجع :
- US 5389690 A )MITCHLL WILLARD N( 14
February 1995
(- US 5780381 A )CARR NORMAN LOREN et al.
14 July 1998
- US 4626552 A )ARCURI KYM B( 02 December
1986
- FR 1004318 A )KRUPP TREIBSTOFFWERK G
M B H( 28 March 1952
انفبحص  :ثُسض انثجُتٍ

[ ]54عًهُخ نجسء تشغُم يفبعم فُشط-تطوثش
[ ]57انًهرص َ :تعهق اإلذتطاع ثعًهُخ نجسء تشغُم يفبعم فُشط – تطوثش تتضًٍ إَشبء شحُخ اثتسائُخ ،فٍ انًفبعم ،يٍ شًع يُصهط .
وتكىٌ زضجخ حطاضح انًفبعم االثتسائُخ أقم يٍ زضجخ حطاضح ذط انرطوج يٍ انًفبعم نكُهب تكىٌ عبنُخ ثًب َكفً نحسوث تفبعم فُشط –
تطوثش  .وَحتىي انًفبعم ،فٍ تاليس يع انشًع انًُصهط ،عهً جعء عهً األقم يٍ انًحفع انًىجىز عهً ذط انرطوج يٍ انًفبعم.
وتتى تغصَخ غبظ انترهُق إنً انًفبعم ثًعسل تسفق اثتسائٍ أقم يٍ يعسل تسفق غبظ انترهُق عُس ذط انرطوج .وَتى يجسئُبً انحفبظ عهً انُسجخ
انجعَئُخ (انًىالضَخ) نغـبظ انترهُـق  CO : H2عُس قًُخ أعهً يٍ قًُتهب عُس ذط انرطوج ،وثعس شنك تقم َسجخ غـبظ انترهُـق انجعَئُخ
 CO : H2إنً قًُتهب عُس ذط انرطوج .وَعَس عُسئص يعسل تسفق غبظ انترهُق وزضجخ حطاضح انًفبعم إنً قًُتهًب انًىجىزح عُس ذط
انرطوج.
عسز عُبصط انحًبَخ 16 :

عسز األشكبل 1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثراءج CG 0001564 :
[ ]45ذارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذرراع

رلى لرار انًٕافمح عهى يُح انثراءج 11/22458 :

2011/11

ذارٌد لرار انًٕافمح عهى يُح انثراءج 2011/03/20 :
[ ]51انرصٍُف انسٔنً :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب6522/2006/
Int. Cl. : C01B3/24;C01B 3/26
[ ]22ذارٌد ذمسٌى انطهة 2006/07/01 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األٔنٌٕح :
-US 4687754 A )PELLET et al.( 18 August 1987
[ ]31رلى األٔنٌٕح [ ]32ذارٌد األٔنٌٕح [ ]33اصى انسٔنح
- US 6653541 A )MURRAY et al.( 25 November
أيرٌكا
2005/06/30
11/171.799
2003
[ ]72انًرررعٌٕ  -1 :جٌٕ كٍٕ شٍ -2 ،ذإًٌر فً .
- US 6781023 A )BROWN et al.( 24 August 2004
فٕصكٕتٌُٕاٌكٕف -3 ،تأل ذً .تارجر
[ ]73يانك انثراءج  ٌٕ :أ تً ال ال صً  25 ،اٌضد انكٍَٕجٌٕ
رٔز ،صُسٔق ترٌس  5017زٌش تهُش  ،انٍٍُٕس 5017- 60017
انٕالٌاخ انًرحسِ االيرٌكٍّ
انفاحص  :تُسر انثثٍرً
[ ]74انٕكٍم  :صهًٍاٌ اتراٍْى انعًار
[ ]54حًاٌح يحفزاخ حًضٍح صهثح يٍ انرهف انُاذج عٍ انًٕاز انًرطاٌرج
[ ]57انًهرص ٌ :رعهك االذرراع انحانً ترٕفٍر طرٌمح نرجُة ذهف انًحفزاخ ٔتماء انًحفز عًر أطٕل تاذرٍار يٕاز يالئًح نكم يٍ
انفٕاصم ٔانثطاَاخ ٔرٔاتظ انًحفز ٔانحٕايم انًٕجٕزج تانًفاعمٔ .تشكم يحسز ،تعسو اصررساو يٕاز ذحرٕي عهى صٍهٍكا يرثهّرج ٔيٕاز
ذحرٕي عهى َضثح فٕصفٕر عانٍح ،إشا كاٌ يٍ انًرٕلع ٔجٕز كًٍح ٔنٕ صغٍرج يٍ انثرار .تاإلضافح إنى شنكٌ ،رى ذجُة اصررساو انفهزاخ
انمهٌٕح ٔفهزاخ األلالء األرضٍح َرٍجح الحرًال ذهف انًحفز تضثثٓا.
7

عسز عُاصر انحًاٌح 10 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICE
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COOPERATION
COUNCL
FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثراءج CG 0001565 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذتراع

رلى لرار انًوافمح عهى يُح انثراءج 11/22890 :

2011/11

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب8398/2007/
[ ]22تارٌد تمسٌى انطهة 2007/05/28 :
[ ]30األونوٌح :
[ ]31رلى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
انًكتة األوروتً
2006/05/26
06252749.4
[ ]72انًرترعوٌ  -1 :اَسري فرٌسرٌك -2 ،توياس اف .ايًٍ-3 ،
زويٍٍُك جاٌ
[ ]73يانك انثراءج  :اٍَوس ياَفاكتشرٌُج تٍهجوو اٌ فً ،
سكٍسٌالٌ  ، 482,تً  2040 -اَتورتٍٍ ،تهجٍكا
[ ]74انوكٍم  :سهًٍاٌ اتراهٍى انعًار

تارٌد لرار انًوافمح عهى يُح انثراءج 2011/03/28 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :
Int. Cl. :C08F 10/00;C08F 2/00;C08F 6/04
7

[ ]56انًراجع :
- 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
انفاحص  :تُسر انثثٍتً

[ ]54يسحوق تونً اونٍفٍٍ
[ ]57انًهرص ٌ :تعهك االذتراع انحانً تانكشف عٍ يسحوق تونً أونٍفٍٍ غٍر يركة ،شي توزٌع حجى جسٍى تحٍث تكوٌ لًٍح  D95ألم
يٍ  355يٍكرو يتر وتكوٌ ( D50 /)D10 -D90ألم يٍ  ،1 .2حٍث ٌتى تعرٌف  ،D95و ،D90و ،D50و D10تحٍث ٌكوٌ نُسثح
 %59تانحجى ،أو  %90تانحجى ،أو  %50تانحجى ،أو  %10تانحجى يٍ جسًٍاخ انثونًٍر لطر ألم يٍ  ،D95و ،D90و ،D50وD10
عهى انتوانً .كًا تى انكشف عٍ عًهٍح نتحضٍر انًسحوق.
عسز عُاصر انحًاٌح 18 :

عسز األشكال 2 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلى انثطاءج CG 0001566 :
[ ]45تاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضلى لطاض انًٕافمح عهى يُح انثطاءج 11/2456 :

2011/11

تاضٌد لطاض انًٕافمح عهى يُح انثطاءج 2011/303/20 :
[ ]51انتصٍُف انسٔنً :
Int. Cl.7:C07C 29/80, C07C 31/20

[ ]21ضلى انطهة  :و خ خ/ب8485/2007/
[ ]22تاضٌد تمسٌى انطهة 2007/06/11 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]56انًطاخع :
[ ]31ضلى األٔنٌٕح [ ]32تاضٌد األٔنٌٕح [ ]33اسى انسٔنح
- US 6080897 A KAWABE KAZUKI[JP]( 27
انًكتة األٔضٔتً
2006/06/13
06253031.6
JUNE 2000
[ ]72انًرتطعٌٕ  -1 :اَتٌٕ تٍتط ٌٔستطٌُك -2 ،ضٌٔم خٌٕالٔو
ْٕتٍطتٕ نٍُاضزٔ تاستدع
[ ]73يانك انثطاءج  :شم اَتطَاشٍَٕال ضٌسٍطتش ياتشاتٍح تً.
فً ،.كاضٌم فاٌ تٍٕنُستآلٌ  ،30شي ٍْح ،اتش آض ْٕ ،2596نُسا
انفاحص  :تُسض انثثٍتً
[ ]74انٕكٍم  :سهًٍاٌ اتطاٍْى انعًاض
[ ]54فصم ٔتُمٍح اندهٍكٕل
[ ]57انًهرص ٌ :تعهك االذتطاع انحانً تعًهٍح ٔخٓاظ نفصم يحهٕل يحفع يتداَس يٍ يَٕٕ إٌثٍهٍٍ خهٍكٕل ذاو (ٔ )MEGنتُمٍح انـ
 .MEGتشتًم ْصِ انعًهٍح عهى فصم يحهٕل انًحفع تٕاسطح تثرٍط انـ  MEGانراو ٔتغصٌح انـ  MEGانراو إنى لسى تصفٍح ،ثى إنى
لسى االستُصالٔ ،يُّ إنى لسى انثستطجٌ ،عًم كم لسى عُس ضغظ زٌٔ انضغظ اندٕي ٌمسض تـ ٍَٕ 5 10 × 0,5تٍ يتط 2-أٔ ألم ،فً حٍٍ
ٌعًم لسًا انتصفٍح ٔانثستطج عُس ضغظ خٕي ألم يٍ لسى فصم انًحفع ،تًٍُا تُتح انعًهٍح فاضق ضغظ عثط ألساو فصم انًحفع ٔانتصفٍح
ٔحٍث تتى تغصٌح انـ  MEGانراو فً طٕض انثراض يٍ لسى فصم انًحفع إنى ح ٍس كثٍط فً صٕضج تٍاض تغصٌح طٕض انثراض إنى لسى انتصفٍح.
ٌشتًم اندٓاظ عهى لسى فصم يحفعٔ ،لسى تصفٍح انـ ٔ ،MEGلسى استُصالٔ ،لسى تستطجٔ ،حٍث ٌتى ٔضع ألساو تصفٍح ٔتستطج انـ
 MEGزاذم عًٕز تصفٍح انـ ٌٔ ،MEGتى ٔضع لسى فصم انًحفع إيا فً عًٕز تُمٍح انـ  MEGأٔ فً ٔعاء لثهً يُفصمٔ ،حٍث ٌتٍح
لسى انفصم يسذم تغصٌح نـ  MEGانراو إنى لسى تصفٍح انـ ٔ MEGيرطج نًحفع يُفصمٔ ،حٍث ٌكٌٕ يسذم تغصٌح انـ  MEGانراو إنى
لسى تصفٍح انـ  MEGعثاضج عٍ يسذم تغصٌح انثراض.
عسز عُاصط انحًاٌح 12 :

عسز األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انجزاءح CG 0001567 :
[ ]45ربرٍد انُشز ػٍ يُح انجزاءح 2011/09/30:

[ ]12ثزاءح اذززاع

رقى قزار انًوافقخ ػهي يُح انجزاءح 11/22905 :

2011/11

ربرٍد قزار انًوافقخ ػهي يُح انجزاءح 2011/03/28 :

[ ]51انزصَُف انسونٌ :
[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة1880/2002/
Int. Cl.7: B01J 8 /02, 8/04, 19/00; F28D 9 /00
[ ]22ربرٍد رقسٍى انطهت 2002/03/02 :
[ ]56انًزاجغ :
[ ]30األونوٍخ :
- GB 1088009 A )HALCON INTERNATIONAL
[ ]31رقى األونوٍخ [ ]32ربرٍد األونوٍخ [ ]33اسى انسونخ
INC( 18 October 1967
انًكزت األورثٌ
2001/02/26
01104757.8
- US 2745823 A )HEWITT WILLIAM C( 15 May
[ ]72انًرززػوٌ  -1 :اٍزيبَو فَهَجٌ -2 ،يَزكو ربروسو-3 ،
1956
اَزٍكو رٍشً
- US 3666 423 A )MUENGER JA,ES R( 30 May
[ ]73يبنك انجزاءح  :يَثبَول كبسبنٌ اص .اٍه ،.فَب سورٍُجو ،7
1972
سٌ ارش ،6900-نوجبَو-ثَسو ،سوٍسزا
- EP 0798528 A )BOC GROUP INC( 01 October
[ ]74انوكَم  :سهًَبٌ إثزاهَى انؼًبر
1997
انفبحص ٍ :حٌ َبصز انجوصبفٌ
[ ]54طزٍقه نزُفَذ رفبػالد كًََبئَخ في ظزوف زرجخ حزارح شجه يزسبوٍخ
[ ]57انًهرص ٍ :زؼهق االذززاع انحبنٌ ثطزٍقخ نزُفَذ رفبػم كًََبئٌ يرزبر يزواصم رحذ يب ٍسًي ثظزوف زرجخ انحزارح شجه
انًزسبوٍخ وفي ثَئخ رفبػم سبثقخ انزحسٍس  ،يثم طجقخ رحفَشٍخ  ،رزضًٍ ذطواد انزشوٍس ثًجبزل حزارً واحس ػهي األقم فٌ ثَئخ انزفبػم
َّ
يغذى ثواسطخ رسفق أول نًبئغ رشغَم رجبزل حزارً ػُس زرجخ حزارح زذول ذبصخ ثه سبثقخ انزحسٍس ًٍ ،ز انًبئغ ذالل يجبزل حزارً واحس
ػهي األقم رجؼبً نًسبر انسذول  /انرزوج انربصخ ثه  ،حَث روفز انطزٍقخ أٍضبً رغذٍخ إني يجبزل حزارً واحس ػهي األقم وػُس يوضغ وسَظ
واحس أو أكثز يٍ انًسبر انًذكور ٍ ،كوٌ نزسفق ثبٌَ نًبئغ انزشغَم زرجخ حزارح زذول ذبصخ ثه سبثقخ انزحسٍس.
ػسز ػُبصز انحًبٍخ  6 :ػسز األشكبل 5 :

مالحظة :يجوز 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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لعربيـــــة
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ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقن الثزاءج CG 0001568 :
[ ]45ذارٌد الٌشز عي هٌح الثزاءج 2011/09/30 :

[ ]12تزاءج اذرزاع

رقن قزار الوىافقح على هٌح الثزاءج 11/22879 :

 2011 /11ذارٌد قزار الوىافقح على هٌح الثزاءج 2011/03/28 :

[ ]21رقن الطلة  :م خ خ/ب2125/2002/
[ ]22ذارٌد ذقسٌن الطلة 2002/07/13 :
[ ]30األولىٌح :
[ ]31رقن األولىٌح [ ]32ذارٌد األولىٌح [ ]33اصن السولح
PA2001 01101
السًوارك
2002/07/13
PA 2001 01851
السًوارك
2002/12/11
PA 2001 01852
السًوارك
2001/12/11
[ ]72الوررزعىى  -1 :هاٌنل تٍرش صىهز -2،هٌزٌل تٍسرصي-3 ،
تٍرز تزوصي -4 ،اولً ًٍلضي -5 ،هاًز تٍرزصي -6 ،هالٍه اهوسٌاى
 -7،فٍىًا خٍضز  -8 ،خٍوش لً -9 ،خٍىفزي مىمش -10 ،اولٍفٍز
زاتزٌوىًد -11 ،مزٌضرٌٍا صىذٍى -12 ،صثٍاصرٍاى تً .اصٌٍزا13 ،
 شاًنار هارٌهاراى -14 ،اوشا أر هٌٍىى[ ]73هالل الثزاءج  :اذش .لىًستٍل اٌه/اس  9 ،اوذٍلٍافٍح ،زي مً-
 ،2500مىتٌهاخي ،فالثاي ،السًوارك
[ ]74الىمٍل  :صلٍواى اتزاهٍن العوار

[ ]51الرصٌٍف السولً :
Int. Cl. : C07D 307/87; C07B 57/00
[ ]56الوزاخع :
- Journal of Chromatography B, Volume 685,
1996, Dan Haupt: "Determination of Citalopram
enantiomers in human plasma by liquid
chromatographic separation on a Chiral-AGP
- Chromatographia. An International journal for
Rapid communication in Chromatography,
Electrophoresis, and associated Techniques,
Volume 53, March 2001
- WO 0143525 A2 )H.LUNDBECK A/S( 21 June
2001
- ChromTech, "Separation of enantiomers by
chiral chromatography/chrail HPL" retrieved on
29 October 2002
- US 4943590 A )BOEGESOE et al.( 24 July 1990
- US 4136193 A )BOGESO et al.( 23 January 1979
الفاحص  :إتزاهٍن عثسهللا الوالنً
7

[ ]54طزٌقح لرحضٍز هزمة إصٍرالىتزام
[ ]57الولرص ٌ :قسم االذرزاع الحالى طزٌقح خسٌسج لرصٌٍع هزمة إصٍرالىتزام  .والطزٌقح ذشرول على الفصل النزوهاذىخزافى لورشامالخ
هزمة صٍرالىتزام أو هازج وصٍطح فى إًراج الضٍرالىتزام تاصررسام طىر مٍزالى ثاتد هثل  ChiralpakTM ADأو Chiralcel TM OD
 .وٌقسم االذرزاع أٌضاً هىاز وصٍطح مٍزالٍح خسٌسج لررلٍق هزمة إصٍرالىتزام هصٌىعح تالطزٌقح الوذمىرج.
عسز عٌاصز الحواٌح 18 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THETHE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىجراءح CG 0001569 :
[ ]45تبرَد اىْشر عِ ٍْح اىجراءح 2011/09/30 :

[ ]12ثراءح اذتراع

رقٌ قرار اىَىافقخ عيً ٍْح اىجراءح 11/22897 :

 2011 /11تبرَد قرار اىَىافقخ عيً ٍْح اىجراءح 2011/03/28 :

[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة2251/2002/
[ ]22تبرَد تقسٌَ اىطيت 2002/10/05 :
[ ]30األوىىَخ :
[ ]31رقٌ األوىىَخ [ ]32تبرَد األوىىَخ [ ]33اسٌ اىسوىخ
PA200101466
اىسَّبرك
2001/10/04
[ ]72اىَرترعىُ  -1 :تىٍبش روهالّس -2 ،خبرَل ثىه سَُث-3 ،
ثٍُْ ثبّح-اّسرسِ -4 ،أسل ثىشو -5 ،إخْر مْىز ٍىىتسُ -6 ،مٌُ
اّسرسِ
[ٍ ]73بىل اىجراءح  :اتش .ىىّسثُل اَه/اش  9 ،اوتُيُبفُح ،زٌ مٍ-
 ،2500مىثْهبخِ ،فبىجبٌ ،اىسَّبرك
[ ]74اىىمُو  :سيَُبُ إثراهٌُ اىعَبر

[ ]51اىتظُْف اىسوىٍ :

Int. Cl.7: C07D 295/096

[ ]56اىَراخع :
- GB 1489711 A )SCIENCE UNION ET CIE,
SOCIETE FRANCAISE DE RECHERCHE
MEDICALE( 26 October 1977
- WO02059108 A1 )ELI LILLY AND
COMPANY( 01 August 2002
- EP 0855923 A1 )SUNTORY LIMITED( 29
January 1997
- WO 0149678 A1 )H. LUNDBECK A/S( 12 July
2001
اىفبحض  :إثراهٌُ عجسهللا اىَبىنٍ
[ٍ ]54شتقبد اىفُُْو ثجرازَِ مَثجطبد ىعَيُخ إعبزح إٍتظبص اىسُروتىُِّ
[ ]57اىَيرض َ :قسً االذتراع ٍرمجبد َتٌ تَثُيهب ثبىظُغخ اىعبٍخ (:)I

I
حُث ثهب َتٌ تعرَف اىَستجسالد فً اىطيت .واىَرمجبد تفُس فً عالج اإلضطراة اىعبطفً ،ثَب َشَو اإلمتئبة ،وإضطرثبد
اىقيق ثَب فً شىل إضطراة اىقيق اىعبً وإضطراة اىهيع واإلضطراة اىىسىاسً اإلخجبري.
عسز عْبطر اىحَبَخ 5 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001570 :
[ ]45تارٍد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تزاءج اذتزاع

رقى قزار انًوافقح عهي يُح انثزاءج 11/22919 :

 2011 /11تارٍد قزار انًوافقح عهي يُح انثزاءج 2011/03/28 :

[ ]51انتصَُف انسونٌ :
[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب2786/2003/
Int. Cl.7: B01J 8 /02, 19/00; F28F 27/02
[ ]22تارٍد تقسٍى انطهة 2003/07/19 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30األونوٍح :
(- US 2384858 A )LASSIAT RAYMOND C et al.
[ ]31رقى األونوٍح [ ]32تارٍد األونوٍح [ ]33اسى انسونح
18 September 1945
انًكتة األوروتٌ
2002/08/27
02019233.2
- WO 9009234 A )TOPSOE HALDOR AS( 23
[ ]72انًرتزعوٌ  -1 :اَزٍكو رٍشً -2 ،إرياَو فَهَثٌ -3 ،يَزكو
August 1990
تاروسو
- GB 1088009 A )HALCON INTERNATIONAL
[ ]73يانك انثزاءج  :يَثاَول كاسانٌ اص .اٍّ ،.فَا ساٌ كارنو ،22
INC( 18 October 1967
سٌ أتش  ،anozBrgerB ،6932-سوٍسزا
- EP 1236505 A )METHANOL CASALE SA( 04
[ ]74انوكَم  :سهًَاٌ إتزاَْى انعًار
September 2002
انفاحص ٍ :حٌ َاصز انثوصافٌ
[ ]54طزٍقح نتُفَذ تفاعالخ كًََائَح فٌ ظزوف تساوئ حزارً غَز حقَقٌ
[ ]57انًهرص ٍ :تعهق االذتزاع انحاني تطزٍقح نتُفَذ تفاعالخ كًََائَح يعَُح تطزٍقح يستًزج ،وفي ظزوف يا ٍسًي تانتساوى انحزارى
غَز انحقَقي ،وفي وسط يحسز يسثقاً إلجزاء انتفاعم  ،يثم طثقح حفشٍح  ،حَث تشتًم ْذِ انطزٍقح عهي توفَز يثازل حزارى أَثوتي واحس
عهي األقم في وسط انتفاعم ٍ ،كوٌ يًهوءا تتَار أول يٍ يائع ٍسترسو في انتثازل انحزارى وتكوٌ نّ زرجح حزارج يحسزِ يسثقاً عُس
انًسذم  ،وًٍز انًائع ذالل انًثازل انحزارى األَثوتي انواحس عهي األقم طثقاً نًسار يحسز نهسذول وانرزوج  ،وتشتًم ْذِ انطزٍقح عهي
ذطوج إليساز انًثازل انحزارى األَثوتي انواحس عهي األقم  ،في يوضع تَُي واحس أو أكثز  ،تتَار ثاٌ يٍ يائع انتشغَم  ،وتكوٌ نّ زرجح
حزارج يحسزِ يسثقاً عُس انًسذم.
عسز عُاصز انحًاٍح 9 :

عسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THETHE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثزاءج CG 0001571 :
[ ]45تارٚد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

[ ]12تزاءج اذتزاع

رلى لزار انًٕافمح عهٗ يُح انثزاءج 11/22877 :

2011 /11

تارٚد لزار انًٕافمح عهٗ يُح انثزاءج 2011/03/28 :
[ ]51انتصُٛف انسٔن: ٙ

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب3456/2004/
[ ]22تارٚد تمسٚى انطهة 2004/05/09 :
[ ]56انًزاخع :
[ ]30األٔنٕٚح :
- US 5660852 A )MCKEOWN et al.( 26 August
[ ]31رلى األٔنٕٚح [ ]32تارٚد األٔنٕٚح [ ]33اسى انسٔنح
1997
أيزٚكا
09/05/2003
10/435,367
- US 6045834 A )HOWES et al.( 4 April 2000
[ ]72انًرتزعٌٕ  -1 :فزاَكه ٍٛال .تٛهٛدز -2 ،ُٙٚتٛتز او .خ.ّٛ
تٛسَح
[ ]73يانك انثزاءج  :فزٚسٔو ْٛهث ال ال س، ٙأٔرٔرا ،إَسستزٚال
تاركٕ٘  ،8088-44202 ،أْٔا ،ٕٚانٕالٚاخ انًتحسج األيزٚكٛح
انفاحص  :إتزاْٛى عثسهللا انًانكٙ
[ ]74انٕكٛم  :سهًٛاٌ إتزاْٛى انعًار
[ ]54اإلضافح انحًٕٚٛح ٔطزق عالج ٔانٕلاٚح يٍ لزحح اندٓاس انٓضً ٙف ٙانرٕٛل ٔانحٕٛاَاخ األذزٖ
[ ]57انًهرص  :إضافح غذائٛح ٔعٌٕ ف ٙانتغذٚح ٔطزٚمح نصُع ٔإعطاء ْذِ انٕصفح يٍ أخم يعاندح ٔ/أٔ يُع لزحاخ اندٓاس انٓضًٙ
عُس انرٕٛل ٔحٕٛاَاخ أذزٖ .إٌ اإلضافح انغذائٛح ٔفك االكتشا انحان ٙفعانح ف ٙيعاندح ٔ/أٔ يُع انمزحاخ انًعسٚح ٔكذنك ف ٙيعاندح
لزحاخ انمٕنٌٕ أٚضا .إٌ اإلضافح انغذائٛح ف ٙاالكتشا انحان ٙتتكٌٕ يٍ يٕاز طثٛعٛح ٔأيُٛٛح تسال يٍ أزٔٚح ْٙٔ ،لاتهح نهتُأل عٍ
طزٚك انفى .إٌ يكَٕاخ اإلضافح انغذائٛح ف ٙاالكتشا انحان ،ٙفًٛا نٕ تى تدًٛعٓا سٕٚا ،تٕفز فعانٛح يساَسج تتدأس كثٛزا يمسار كفاءج
انًكَٕاخ انًُفززج فًٛا نٕ تى تُأنٓا تشكم يُفصم ،يًا ٚدعم اإلضافح انغذائٛح فعانح نهغاٚح ف ٙيعاندح لزحاخ اندٓاس انٓضً.ٙ
In. Cl.7: A61K 47/00

عسز عُاصز انحًاٚح 28 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001572 :
[ ]45تاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقى قطاض انًٕافقح عهى يُح انثطاءج 11/22917 :

 2011 /11تاضٌد قطاض انًٕافقح عهى يُح انثطاءج 2011/03/28 :
[ ]51انتظٍُف انسٔنً :
Int. Cl. : F23C 6/04; F23D 14/24, 14/58
[ ]56انًطاخع :
- US 2003/148236 A1 )JOSHI MAHENDRA
LADHARAM et al.( 07 August 2003
- US 6085674 A )ASHWORTH et al.( 11 July 2000

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب4002/2004/
[ ]22تاضٌد تقسٌى انطهة 2004/11/20 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]31ضقى األٔنٌٕح [ ]32تاضٌد األٔنٌٕح [ ]33اسى انسٔنح
أيطٌكا
2003/11/14
10/713,232
[ ]72انًرتطعٌٕ  -1 :انكساَسض خٕضخً سالفٍدكٕف -2 ،ياٍُْسضا
الزْاضاو خٕشً -3 ،ظٌاًٍَُح خًًٍ نً
[ ]73يانك انثطاءج  :اٌط تطٔزكتس اَس كًٍٍكانع  ،اَك7201،.
،Pttlolnlo ،1501-18195 AP ،dmavtlno notlimaH
انٕالٌاخ انًتحسج األيطٌكٍح
انفاحض ٌ :حً َاطط انثٕطافً
[ ]74انٕكٍم  :سهًٍاٌ إتطاٍْى انعًاض
[ ]54عًهٍح تحسٌس يطاحم ٔقٕز يحسٍ نعًهٍاخ شاخ  xONيُرفضح
[ ]57انًهرض ٌ :تعهق االذتطاع انحانً تططٌقح ٔخٓاظ نترفٍف ٔقٕز نتقهٍم  NOxتاسترساو خٓاظ تدفٍف ٔقٕزٔ ،انصي ٌشتًم عهى قُاج
أٔنى شاخ يسذم ٔيرطجٔ ،انقُاج األٔنى يٍٓأج نُقم تٍاض ٔقٕز ٌسذم انًسذم ٌٔغازض انًرطج فً حانح زٌُايٍكا حطاضٌح أٔنى ٔيؤشط ٔقٕز
أٔلٔ ،قُاج ثاٍَح شاخ فتحح ايتظاص ٔفتحح ططز ٔانقُاج انثاٍَح يٍٓأج نُقم تٍاض يائع ٌسذم فتحح االيتظاص ٌٔغازض فتحح انططز فً حانح
زٌُايٍكا حطاضٌح ثاٍَح ٔيؤشط ٔقٕز ثاٌ يرتهف عٍ يؤشط انٕقٕز األٔل تٕاسطح حٕانً  0.1عهى األقم ،يرطج انقُاج األٔنى يع فتحح ططز
انقُاج انثاٍَح عُس يٕضع انرهظ تانقطب يٍ انًرطج ٔفتحح انططز ،تٍاض ٔقٕز يرفف نّ يؤشط ٔقٕز يتٕسظ تٍٍ يؤشط انٕقٕز األٔل
ٔيؤشط انٕقٕز انثاًَ ٌتى تٕنٍسِ فً يٕضع انرهظ يٍ تٍاض انٕقٕز ٔتٍاض انسائم ، ،يٕنساً تصنك تٍاض ٔقٕز يرفف نّ يؤشط ٔقٕز يتٕسظ
ٔفْٕح تعياو فً اتظال عٍ ططٌق انًائع يع يرطج انقُاج األٔنى نُقم خعء عهى األقم يٍ تٍاض انٕقٕز انًرفف ذالل انفْٕح.
7

عسز عُاطط انحًاٌح 17 :

عسز األشكال 9 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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][19

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

لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11رقى انجراءح CG 0001573 :
[ ]45تبرَد انُشر عٍ يُح انجراءح 2011/09/30 :

[ ]12ثراءح اذتراع

رقى قرار انًىافقخ عهً يُح انجراءح 11/22915 :

 2011 /11تبرَد قرار انًىافقخ عهً يُح انجراءح 2011/03/28 :

[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة4026/2004/
[ ]22تبرَد تقسَى انطهت 2004/11/27 :
[ ]30األونىَخ :
[ ]31رقى األونىَخ [ ]32تبرَد األونىَخ [ ]33اضى انسونخ
انًكتت األورثٍ
2003/11/26
03104391.2
انًكتت األورثٍ
2003/11/26
03104382.1
[ ]72انًرترعىٌ  -1 :ثُبر زورَُم -2 ،نىثبر زَجفُم
[ ]73يبنك انجراءح  :ضىنفبٌ( 33 ،شبرع) رو زو ثرَص انجُر،
 ،1050ثروكطُم ،ثهجُكب
[ ]74انىكُم  :ضهًُبٌ إثراهُى انعًبر

[ ]51انتصُُف انسونٍ :

Int. Cl.7: C08J 9/12, 9/14

[ ]56انًراجع :
- DE 3930594 A )GEFINEX JACKON GMBH( 14
March 1991
- US 5276063 A )SMITH ROY E et al.( 04 January
1994
- WO 02/051919 A )DUFFY JOHN D; DOW
;(GLOBAL TECHNOLOGIES INC )US
GRIFFIN WARREN H ( 04 July 2002
- US 5262077 A )BIVENS et al.( 16 November
1993
انفبحص َ :حٍ َبصر انجىصبفٍ
[ ]54اضتجسال انهُسروكهىروفهىروكرثىَبد الجم صُبعخ رغىح انجىنًُر
[ ]57انًهرص  :االضتعًبل الجم صُبعخ رغىح فٍ يعساد نتصُُع رغىح يصًًخ نكٍ تطتعًم يع انهُسروكهىروفهىروكرثىَُبد نتركُجخ
تتضًٍ عبيم إرغبء هُسروكهىروفهىرو كرثىٌ واحس عهً االقم و يركت عضىٌ قطجٍ غُر يههجٍ نه زرجخ غهُبٌ قسرهب يٍ  30زرجخ
يئىَخ حتً  150زرجخ يئىَخ  .اٌ ذهظ عبيم اإلرغبء تحتىٌ عهً هُسروكرثىٌ يعبنج ثبنفهىر عهً االقم جسئُب و عهً انًىاز انًطبعسح و
انًضبفخ انًعتبزح  ،انتٍ َكىٌ فُهب يحتىي انغبز انربيس  ،انًقبش فٍ طىر انجربر نعبيم اإلرغبء او ذهُظ عبيم اإلرغبء  ،ال َتعسي ٪ 5,1
ثبنحجى .
عسز عُبصر انحًبَخ 8 :

مالحظة :يجوز 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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ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001574 :
[ ]45تارَز انُشر عٍ يُخ انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج استراع

رقى قرار انًىافقح عهً يُخ انثراءج 11/22901 :

 2011 /11تارَز قرار انًىافقح عهً يُخ انثراءج 2011/03/28 :
[ ]51انتصُُف انضونٍ :

[ ]21رقى انطهة  :و خ ر/ب4321/2005/
[ ]22تارَز تقضَى انطهة 2005/02/19 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونىَح :
- EP 0534869 A )ADIR( 31 March 1993
[ ]31رقى األونىَح [ ]32تارَز األونىَح [ ]33اسى انضونح
فرَسا
2004/04/13
04.03830
[ ]72انًشترعىٌ  -1 :يارٌَ-ىَهٍ اوجىستٍ -2 ،صاَُم
ترَجىخ -3 ،ستُفاٍَ هىرفاث -4 ،جٍُ يُشُم نُرَستُف -5 ،جٍُ
كالوصٌ سىفٍ -6 ،جٍُ  -تُُر نُكىفٍ -7 ،جُرارص صايٍُ
[ ]73يانك انثراءج :نٍ التىراتىَر سُرفٍ al e e al ،12 ،
 ،GideCeeioe Ge eC،92415 ،eenefeeفرَسا
انفادص َ :ضي انثهُجٍ
[ ]74انىكُم  :سهًُاٌ إتراهُى انعًار
[ ]54عًهُح جضَضج نتشهُق إَفاتراصٍَ وأيالح إضافح يُه يع دًض يقثىل صُضالَُا
[ ]57انًهشص  :عًهُح نتشهُق إَفاتراصٍَ نه انصُغح (:)I

Int. CI.7: C07D223/16

وأيالح إضافح يُه يع دًض يقثىل صُضالَُا ،وهُضراخ يُه.
 انصىرج انًتثهرج  αيٍ إَفاتراصٍَ هُضروكهىرَض.عضص عُاصر انذًاَح 14 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلى انثطاءج CG 0001575 :
[ ]45تاضٚد انُشط ػٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضلى لطاض انًٕافمح ػهٗ يُح انثطاءج 11/22911 :

2011/11

تاضٚد لطاض انًٕافمح ػهٗ يُح انثطاءج 2011/03/28 :
[ ]51انتصُٛف انسٔن: ٙ

[ ]21ضلى انطهة  :و خ خ/ب5107/2005/
Int. Cl. : C07C 39/16
[ ]22تاضٚد تمسٚى انطهة 2005/09/04 :
[ ]56انًطاخغ :
[ ]30األٔنٕٚح :
- US 5679312 A )JIN et al.( 21 October 1997
[ ]31ضلى األٔنٕٚح [ ]32تاضٚد األٔنٕٚح [ ]33اسى انسٔنح
تطٚطاَٛا
2004/09/23
10/947,684
[ ]72انًرتطػٌٕ  -1 :الٔضُٚسٗ ا .ّٚسًٛث .خا آض -2 ،إتطاْٛى
تٗ .خٛهثٍٛ
[ ]73يانك انثطاءج  :كاتانٛتٛك زٚستٛهٛشٍ تٛكُٕنٕخٛع 10100 ،تاٖ
اضٚا تٕنٛفاضز ،تاسازُٚا ،تكساغ  ،77507انٕالٚاخ انًتحسج
األيطٚكٛح
انفاحص ٚ :حَ ٙاصط انثٕصافٙ
[ ]74انٕكٛم  :سهًٛاٌ إتطاْٛى انؼًاض
[ ]54ططٚمح الَتاج يكطض فُٕٛلA -
[ ]57انًهرص ٚ :تؼهك االذتطاع تإَتاج يكطض فُٕٛل –  )BPA( Aتفاػهٛح يٍ انفُٕٛل ٔاألسٛتٌٕ ػٍ ططٚك إتحاز يتعايٍ يتؼسز
انًطاحم يغ ػايم حفاظ حايض صهة فٔ ٙخٕز ػايم ٚساػس ػهٗ إظانح ياء انتفاػم يٍ يُطمح انتفاػمٚٔ .ؼس خٓاظ اإلتحاز انًفضم ْٕ
ػًٕز انتمطٛط ٔانص٘ ٚحتٕ٘ ػهٗ انؼايم انحفاظ ف ٙتطكٛة تمطٛط َالم نهكتهحٚٔ .ؼس انٓٛسضٔكطتٌٕ  C6ػايالً يفضالً نُعع انًاء ،يثم
انٓكساٌ انؼاز٘ٚٔ .تى تصًٛى انؼًٕز تحٛث أٌ ٚحتٕ٘ ػهٗ يطخم إػازج انغه ،ٙيكثف ٔيصفاج كأسطٕاَح تكثٛف اضتداػٚ .ٙتى شحٍ
انفُٕٛل (تكًٛح ظائسج) تانؼًٕز فٕق يُطمح انؼايم انحفاظ ٔاألسٛتٌٕ تاتداِ لاع يُطمح انتحفٛعٚ .تى شحٍ انٓكساٌ يثاشطج ف ٙانًطخم.
ٔيثسئٛاً ٚغه ٙانٓكساٌ يٕنساً تراض انٓكساٌ ٔانص٘ تصؼٕزِ تانؼًٕز ٚعٚم انًاء يٍ يُطمح انتفاػم ف ٙتٛاض انثراض تًُٛا ٚثمٗ األسٛتٌٕ فٙ
يُطمح انتفاػم تاإلشاتح ف ٙانتٛاض انسائم انُاظل انغُ ٙتانفُٕٛل .تى إظانح انًاء يٍ انُظاو كسائم يصفٗ تًُٛا تى تكثٛف انٓكساٌ اضتداػٛا
تانؼًٕزٔ .طثماً نٓصا االذتطاع فإَّ تى انحصٕل ػهٗ  %100كُسثح تحٕل نألسٛتٌٕ ٔٚكٌٕ يُتح يرهفاخ ػًٕز انفُٕٛل  /يكطض فُٕٛل –
ْ /Aكساٌ ذان ٙتًاياً يٍ انًاء.
ػسز ػُاصط انحًاٚح 17 :

7

ػسز األشكال 1 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رقى انثراءج CG 0001576 :
[ ]45ذارٌص انُشر عٍ يُر انثراءج 2011/09/30 :
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[ ]12تراءج اضرراع

رقى قرار انًىافقح عهى يُر انثراءج 11/22888 :

 2011 /11ذارٌص قرار انًىافقح عهى يُر انثراءج 2011/03/28 :
[ ]51انرصٍُف انعونً :
;Int. Cl.7:C08K 5/00; C08L 23/02; D01F 1/10
;D01F 6/04; C08K 5/00; C08L 23/00; D01F 1/10
D01F 6/04
[ ]56انًراخع :
- US 6010970 A )MCGINTY DAVID JACKSON
[US] et al.( 4 January 2000
- WO 2004/101674 A )DOW GLOBAL
TECHNOLOGIES INC [US]; MICHIE
WILLIAM J JR [US]; NEUBAUER A( 25
November 2004

[ ]21رقى انطهة  :و خ ش/ب8581/2007/
[ ]22ذارٌص ذقعٌى انطهة 2007/06/25 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32ذارٌص األونىٌح [ ]33اضى انعونح
انٍاتاٌ
2007/06/05
2007-148930
انعًَارك
2006/09/22 PA 200601223
انعًَارك
2007/03/20 PA 200700427
انٍاتاٌ
2006/06/27
2006-176480
أيرٌكا
2006/06/23
60/805.651
[ ]72انًطررعىٌ  -1 :خاٌ واَح -2 ،ياٌكم هارونع روك-3 ،
ظٌٍُص ار .اش ذى .نىرٌُد -4 ،ظٌفٍع ار  .الَدهى -5 ،نىًَ يىَرش
رٌُدارظ -6 ،زهٍهىا وو -7 ،ضىذٍال يارذٍا -8 ،تٍُح زهى-9 ،
نىراَص خى  .هاياٌ -10 ،كاوَى االضرىنى -11 ،فىكاَح ٌاَح-12 ،
ياٌكم خٍه .يٍهً -13 ،خىرخٍٍ تروظرضٍٍَ -14 ،كىالش يىري
 -15،ضىضىيى اخٍري -16 ،يىرذٍ خىرخٍُطٍ -17 ،ذاذطىهٍرو
َاخاياذطى -18 ،اظوار اذش  .روظٌدٍر -19 ،نىراَص تً  .ضٍُعر
[ ]73يانكى انثراءج  -1 :ضىيٍرىيى كًٍٍكال كىيثاًَ نًٍرع،
شٍُكاوا 2-ذشىو ،ذشى كى، 1-27،طىكٍى 104-8260،انٍاتاٌ
انفازص  :تُعر انثثٍرً
[ ]74انىكٍم  :ضهًٍاٌ اتراهٍى انعًار
[ ]54ذركٍثــه راذُدٍــح نفرٍهـح وانفرٍهح وعًهٍح إلَراج انفرٍهح
[ ]57انًهطص ٌ :رعهق االضرراع انسانً ترركٍثح راذُدٍح نفرٍهح ذشرًم عهى تىنًٍر إٌثهٍٍ – أنفا – أونٍفٍٍ يشررك تكثافح ذرراوذ تٍٍ
 935و 965كدى/و ،3ويثٍع آفاخ تكًٍح ذرراوذ تٍٍ  0,1إنى  10أخساء تانىزٌ نكم  100خسء تانىزٌ يٍ تىنًٍر إٌثهٍٍ – أنفا – أونٍفٍٍ
انًشررك ،زٍث ٌكىٌ انثىنًٍر انًشررك عثارج عٍ تىنًٍر يشررك يٍ اإلٌثٍهٍٍ وأنفا – أونٍفٍٍ ته  4إنى  8غراخ كرتىٌ ،وٌرراوذ يععل
ذعفق انصهٍر ( )MFRنهرركٍثح تٍٍ  0,3و 7خى 10/ظقائق وذرراوذ َطثح يععل ذعفق انصهٍر ( )MFRRنها تٍٍ  10و 50كًا ذرراوذ
كثافرها تٍٍ  935و 980كدى/ضى.3
ععظ عُاصر انسًاٌح 5 :

مالحظة :يجوز 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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ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاون ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ اﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
جمللـــس

[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001577 :
[ ]45تارٌز اىْشر عِ ٍْخ اىثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج استراع

رقٌ قرار اىَىافقح عيى ٍْخ اىثراءج 11/22882 :

2011 /11

تارٌز قرار اىَىافقح عيى ٍْخ اىثراءج 2011/03/28 :

[ ]51اىتصٍْف اىضوىً :
[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ ر/ب8582/2007/
;Int. Cl. : C08K5/00; C08L23/02; D01F1/10
[ ]22تارٌز تقضٌٌ اىطية 2007/06/25 :
;D01F6/04; C08K5/00; C08L23/00; D01F1/10
[ ]30األوىىٌح :
D01F6/04
[ ]31رقٌ األوىىٌح [ ]32تارٌز األوىىٌح [ ]33اسٌ اىضوىح
[ ]56اىَراجع :
اىٍاتاُ
2006/06/27
2006-176480
- WO 2004/101674 A )DOW GLOBAL
[ ]72اىَشترعىُ  -1 :سىسىٍى اجٍري -2 ،تاتسىهٍرو ّاجاٍاتسى
TECHNOLOGIES INC[US]; MICHIE
[ٍ ]73اىل اىثراءج  :سىٍٍتىٍى مٍٍَناه مىٍثاًّ ىٍَتض شٍْناوا2-
WILLIAM J JR [US] ;NEUBAUER A( 25
تشىً ،تشى مى، 1-27،طىمٍى ، 104-8260،اىٍاتاُ
November 2004
[ ]74اىىمٍو  :سيٍَاُ اتراهٌٍ اىعَار
اىفادص  :تْضر اىثثٍتً
[ ]54ترمٍثح راتْجٍح ىفتٍيح واىفتٍيح وعَيٍح إلّتاج اىفتٍيح
[ ]57اىَيشص ٌ :تعيق االستراع اىذاىً تترمٍثح راتْجٍح ىفتٍيح ،تشتَو عيى تىىٍَر ٍتجاّس ٍِ اإلٌثيٍِ أو تىىٍَر إٌثٍيٍِ – تروتٍيٍِ
ٍشترك ىه مثافح تتراوح تٍِ  935و 965مجٌ ،3ً/وٍثٍض آفاخ تنٍَح تتراوح تٍِ  0,1و  10أجساء تاىىزُ ىنو  100جسء تاىىزُ ٍِ
تىىٍَر اإلٌثيٍِ اىَتجاّس  ،دٍث ٌتراوح ٍعضه تضفق اىصهٍر ( )MFRىيترمٍثح تٍِ  0,3و 7جٌ 10/صقائق وتتراوح ّسثح ٍعضه تضفق
اىصهٍر ( )MFRRىها تٍِ  10و 50وتتراوح مثافتها تٍِ 935و 980مجٌ/سٌ.3
7

عضص عْاصر اىذَاٌح 6 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًٕافقح عهٗ يُح انثراءج 11/22886 :

[ ]11رقى انثراءج CG 0001578 :
[ ]45تارٚد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :
[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب9033/2007/
[ ]22تارٚد تقسٚى انطهة 2007/09/10 :
[ ]30األٔنٕٚح :
[ ]31رقى األٔنٕٚح [ ]32تارٚد األٔنٕٚح
P2006-245253

2006/09/11

2011/11

تارٚد قرار انًٕافقح عهٗ يُح انثراءج 2011/03/28 :
[ ]51انتصُٛف انسٔن: ٙ
Int. Cl. : A01N 53/00, 25/10, 25/34; A01P 17/00
[ ]56انًراجع :
- DATABASE WPI 199635, Derwent Publication
Ltd., London, GB, AN, 1996-348939 XP002470370
& JP 08163950 A )TOKYO INK KK( 25 June
1996
- DATABASE WPI Week 199050, Derwent
Puplication Ltd., London, GB, AN 1990-372970
XP002470371 & JP 02270803 A )DAINPPON
JOCHUGIKU KK( 05 November 1990
]- US 2006/052444 A1 )IGARASHI TOSHIO [JP
et al.( 09 March 2006
- WO 97/29634 A )BAYER AG[DE]; DUJARDIN
;]RALF ,[DE]; BUBLITZ MILE DIRK [DE
NEUMANN HER( 21 August 1997
- WO 92/03927 A )PERYCUT CHEMIE AG
[CH]( 19 March 1992
انفاحص  :ياجس إتراْٛى انرفّٛق
7

[ ]33اسى انسٔنح
انٛاتاٌ

[ ]72انًرترعٌٕ ْٛ -1 :رٔاك ٙتاكاْاتا -2 ،ياسإٚشَٛ ٙتا-3 ،
ياساكازٔ يٛاكازٔ
[ ]73يانك انثراءج  :سٕيٛتٕيٕ كًٛٛكال كٕيثاَ ، ٙنًٛتس، 1-27 ،
 ،8260-104 ،nh-Gwho ،ewohc-2 awaknShSطٕك،ٕٛ
انٛاتاٌ
[ ]74انٕكٛم  :سهًٛاٌ إتراْٛى انعًار

[ ]54أنٛاف طارزج نهحشراخ
صُع.
[ ]57انًهرص ٚ :تعهق االذتراع انحان ٙتتٕفٛر أنٛاف طارزج نهحشراخ يرَح ٔيًتازج فَٕ ٙعٛح ان ُ

ٔٚتعهق االذتراع انحان ٙتأنٛااف طاارزج نهحشاراخ ٚاتى انحصإل عهٓٛاا تٕاساطح ناسل انًُصآر نتركٛثاح راتاُا طاارز نهحارارج
تشتًم عهٗ يركة طارز نهحشراخ يٍ َٕع تٛرٚثرٚ ٍٚثس٘ ضغط تراار قاسرِ  6- 10 × 1ياى زبثاق أٔ أقام عُاس ْ 20ؤ ،ياااز
أكسسج ٔراتُا أساسّ اإلٚثٛه ،ٍٛحٛث تتًٛس تأٌ يحتٕٖ انًركة انطارز نهحشراخ يٍ َإع تٛرٚثار ٍٚانًاركٕر فا 1 ٙكجاى ياٍ
األنٛااف انطااارزج نهحشاراخ انًااركٕرجٚ ،تارأ ياٍ  10إناٗ  300جااىٔ ،تاأٌ يحتاإٖ ياااز األكسااسج انًاركٕر فاا 1 ٙكجاى يااٍ
األنٛاف انطارزج نهحشراخ انًركٕرج ٚترأ ت 500ٔ 250 ٍٛيجى.
عسز عُاصر انحًاٚح 4 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىجراءح CG 0001579 :
[ ]45ربرٌد اىْشر ػِ ٍْح اىجراءح 2011/09/30 :

[ ]12ثراءح اذزراع

رقٌ قرار اىَىافقخ ػيى ٍْح اىجراءح 11/21804 :

2011/11

ربرٌد قرار اىَىافقخ ػيى ٍْح اىجراءح 2011/03/10 :

[ ]51اىزصٍْف اىسوىً :
[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة7226/2006/
Int. Cl.7: E21B 33/13, E21B 43/00, E21B 43/12
[ ]22ربرٌد رقسٌٌ اىطيت 2006/11/15 :
[ ]56اىَراجغ :
[ ]30األوىىٌخ :
- US 2005/0194144A1 )HALLIBURTON
[ ]31رقٌ األوىىٌخ [ ]32ربرٌد األوىىٌخ [ ]33اصٌ اىسوىخ
ENERGY SERV INC( 08 September 2005
أٍرٌنب
2005/11/18
11/282,424
- US 2004/0149431A1 )HALLIBURTON
[ ]72اىَرزرػىُ  -1 :جىُ اً .زاٍّو -2 ،زوُ اً .مىرش
ENERGY SERVICES INC( 05 August 2004
[ٍ ]73بىنى اىجراءح  -1 :شٍفروُ ٌى.اس.اٌه .اّل ، .ثىىٍْقر
- US 5927405A )ABB VETCO GRAY INC( 27
مبٍّىُ روز ،صبُ راٍىُ  ،94583-4289 ، 6001مبىٍفىرٍّب ،
July 1999
اىىالٌبد اىَزحسح األٍرٌنٍخ -2 ،ىىمٍذ اّزرّشْبه  ،قىزىٍٍذ فبرٍش
- US 4417625A )MOBELL BLOWOUT
ثبرك واي  ,7275رٍْضً  ، 38016-4909 ،اىىالٌبد اىَزحسح
SERVICES LTD( 29 November 1983
األٍرٌنٍخ
اىفبحص ٍ :حَس ػيً اىجؼفر
[ ]74اىىمٍو  :صؼىز ٍحَس ػيً اىشىاف
[ ]54اىزحنٌ ثبىضغط وررامٌ اىشحْبد اىنهرثبئٍخ اىضبمْخ زاذو حٍز حيقً ىحفرح ثئر
[ ]57اىَيرص ٌ :زؼيق االذزراع اىراهِ ثؼَيٍخ ىالصزؼبضخ ػِ جزء ػيى األقو ٍِ اىَبئغ اىَىجىز زاذو اىحٍز اىحيقً ىْظبً أّبثٍت رغيٍف
زاذو حفرح ثئر ثضبئو ثبُ .وٌشزَو اىضبئو اىثبًّ ػيى ٍىَّر قبثو ىيجيَرح واحس ػيى األقو وػبٍو ٍبّغ ىزرامٌ اىشحْبد اىنهرثبئٍخ اىضبمْخ
واحس ػيى األقو ىيزحنٌ ثزرامٌ اىشحْبد اىنهرثبئٍخ اىضبمْخ .وٌزٌ اذزٍبر اىَبئغ اىثبًّ ٍضجقبً ىززوٌس ٍقٍبس ىيزحنٌ ثبىضغط زاذو اىحٍز
اىحيقً حٍث ٌزٌ رضرٍِ اىَبئغ اىَىجىز زاذو اىحٍز.
ػسز ػْبصر اىحَبٌخ 56 :

ػسز األشنبه 4 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلُ اٌثطاءج CG 0001580 :
[ ]45تاضٌد إٌشط عٓ ِٕح اٌثطاءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION
COUNCIL
FOR
THE ARAB
STATES OF
THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضلُ لطاض اٌّىافمح عٍى ِٕح اٌثطاءج 11/24492 :

 2011 /11تاضٌد لطاض اٌّىافمح عٍى ِٕح اٌثطاءج 2011/06/05 :

[ ]51اٌتصٍٕف اٌسوًٌ :
[ ]21ضلُ اٌطٍة  َ :خ خ/ب4984/2005/
Int. CI. )2010.01(: F16J 15/16, 15/447
[ ]22تاضٌد تمسٌُ اٌطٍة 2005/08/03 :
[ ]56اٌّطاجع :
[ ]30األوٌىٌح :
- CH 369329 A )AKTIEBOLAGET SVENSKA
[ ]31ضلُ األوٌىٌح [ ]32تاضٌد األوٌىٌح [ ]33اؼُ اٌسوٌح
KULLAGERFABRIKEN( 15 May 1963
تطٌطأٍا
12/07/2004
0415548.7
;- WO 00/11380 A )ISOTECH OF ILLINOIS, INC
تطٌطأٍا
07/04/2005
0507058.6
ORLOWSKI, DAVID, C( 02 March 2000
[ ]72اٌّرتطعىْ  -1 :االْ جٍّػ ضوزٌػ -2 ،أسضو وىٌفٍطؼىْ
(- US 2894769 A )RICHMOND NELSON R et al.
[ِ ]73اٌه اٌثطاءج  :اٌه إي اغ أجٍٍٕطٔج ٌٍّتس  ًٍِ ،وٍىغ ،تطاز
14 July 1959
ِاضؾ تٍعٍٔع تاضن ،ضوشٌطهاَ ،اغ  60اي تً ظٌس  ،تطٌطأٍا
اٌفاحص  :فهس ِحّس اٌثاوط
[ ]74اٌىوًٍ  :ؼعىز ِحّس عًٍ اٌشىاف
[ ]54والً ٌّحًّ غٍط ِتال ِػ
[ ]57اٌٍّرص ٌ :تعٍك االذتطاع اٌطاهٓ تّأع تؽطب عاظي ٌ isolator sealشتًّ عٍى عضى عضى ؼاوٓ ٌ )17( stator memberتُ
وضعه فً اٌعضى اٌؽاوٓ ِ statorـٓ اٌّعـساخ اٌس ّواضج  equipment rotatingوعضى ز ّواض ٌ )14( rotor memberتُ وضعه
عٍى عّىز إزاضج ز ّواض  rotary shaftفً اٌّعساخ اٌس ّواضج  .rotating equipmentوٌع ِّوز هص ٌْٓ اٌعضى ٌْٓ  membersأؼطح
ِتجاوضج ِعٍٕح  )83/82( respective adjacent surfacesوأزاج إغالق اؼتاتٍح  )81( static shut-off deviceتعًّ عٍى تعشٍك
 engagesوً ِٓ األؼطح اٌّتجاوضج  adjacent surfacesعٕسِا ٌىىْ اٌعضى اٌس ّواض  rotor memberثاتتاً  staticوتعًّ عٍى
فصً تعشٍك  disengagesواحس أو أوثط ِٓ األؼطح  surfacesاٌّصوىضج عٕسِا ٌىىْ اٌعضى اٌس ّواض  rotor memberفً حاٌح
اٌحطوح .وفً أحس أوجه االذتطاع اٌطاهٓ ًٌٍّ أحس األؼطح  surfacesاٌّصوىضج عٍى األلً عٓ اٌّحىض اٌطىًٌ longitudinal axis
تعاوٌح  angleتعٌس أو تمً عٓ .90
وفً وجه آذط ٌالذتطاع اٌطاهٓ تشتًّ أزاج اإلغالق االؼتاتٍح عٍى عضى ِأع ٌٍتؽـطب حٍمً ضجىعً resilient annular sealing
 )354( memberوعضـى ِؽاعس ٌ ،member auxiliaryىىْ لاتالً ٌٍحطوح  movableتٍٓ ِىضع أوي  ،first positionعٕسِا
ٌىىْ اٌعضى اٌس ّواض  rotor memberثاتتاً  ،staticحٍث ٌعًّ اٌعضى اٌّؽاعس اٌّصوىض عٍى ضغظ  compressesاٌعضى اٌحٍمً
اٌطجىعً اٌّصوىض ٌٍصثح فً حاٌح تعشٍك ِ engagementع وً األؼطح  surfacesاٌّصوىضج وِىضع ثا ٍْ  second positionحٍث
ٌتُ ذفض أضغاط  compressionاٌعضى اٌطجىعً  resilient memberاٌّصوىض ،وتصٌه ٌعًّ اٌعضى اٌحٍمً اٌطجىعً عٍى فصً
تعشٍـك  disengagesواحس أو أوثط ِٓ األؼطح اٌس ّواضج واٌؽـاوٕح  and stator surfaces rotorاٌّصوىضج عٕسِا ٌىىْ اٌعضى اٌس ّواض
 rotorفً حاٌح اٌحطوح.
عسز عٕاصط اٌحّاٌح 22 :

عسز األشىاي 25 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001581 :
[ ]45تارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تزاءج اذتزاع

رقى قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 11/22921 :

 2011 /11تارٌد قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 2011/03/28 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب3308/2004/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2004/03/20 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30األونىٌح :
- US 4939203 A )MARROCCO( 03 July 1990
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
- US 5335733 A )DOVAN HOAI T et al.( 09
تزٌطاٍَا
2003/03/20
0306333.6
August 1994
[ ]72انًرتزعىٌ  -1 :فٍهٍة فهٍتشز -2 ،زوَانس إجالَس-3 ،
- US 6103772 A )SYDANSK ROBERT D( 15
ٍَكىالص جىٌ كزوثز -4 ،ياٌكم جٍ كزاتتزي
August 2000
[ ]73يانك انثزاءج :ازفاَسس جم تكُىنىجً نًٍتس 41 tinU ،
(- EP 0577010 A )PHILLIPS PETROLEUM CO
،knsUricniis hnrihr taiL ،GaoR s pmaC
05 January 1994
 ،Yorkshire West ،Rp 1 7 dB ،diaCdmiCتزٌطاٍَا
انفاحص ٌ :حً َاصز انثىصافً
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ إتزاهٍى انعًار
[ ]54تقٍٍس يزور انسىائم وانًىاز انجسٌسج نذنك
[ ]57انًهرص  :تى انتعايم يع يشاكم انًاء فً اَتاج انُفط او انغاس يٍ تشكٍالخ جىفٍح تتىفٍز طزٌقح تقٍس يزور سائم يعٍٍ يٍ يىقع
اول انى يىقع ثاًَ فً تشكٍم جىفً تحقٍ تزكٍثح تشتًم عهى يازج اونى ،عهى سثٍم انًثال انسٌهاٌس ثُائً ،تزتة نتزتط يازج تىنًٍزٌح
ثاٍَح تقاطعٍا،عهى سثٍم انًثال كحىل تىنً فٍٍُم ،انى زاذم انتشكٍم وتذنك تتشكم يازج تىنًٍزٌح نها نشوجح عانٍح ًٌكٍ اٌ تقٍس انًزور
تٍٍ انًىقع االول وانثاًَ.

Int.Cl.7: E21B 33/138

عسز عُاصز انحًاٌح 27 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11عقى انثغاءج CG 0001582 :
[ ]45تاعٌز انُشغ عٍ يُخ انثغاءج 2011/09/30 :

[ ]12تغاءج استغاع

عقى قغاع انًىافقح عهى يُخ انثغاءج 11/22895 :

 2011 /11تاعٌز قغاع انًىافقح عهى يُخ انثغاءج 2011/03/28 :

[ ]21عقى انطهة  :و خ ر/ب2393/2002/
[ ]22تاعٌز تقضٌى انطهة 2002/12/17 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31عقى األونىٌح [ ]32تاعٌز األونىٌح [ ]33اسى انضونح
أيغٌكا
2001/12/17
10/022,593
[ ]72انًشتغع  :اوتٍُضٌغ كٍشاٌ تهاٌ
[ ]73يانك انثغاءج  :شم اَتغَاشٍىَال عٌسٍغتش ياتشاتٍج تً .فً,
كاعٌم فاٌ تٍهُضتالٌ  2596,30اتش أع ,طي هٍج ,هىنُضا
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ إتغاهٍى انعًاع

[ ]51انتصٍُف انضونً :
Int. Cl.7: C10G 49/04, 45/08; B01J 27/19, 23/85,
27/18, 37/02
[ ]56انًغاجع :
- US 3840473 A )BEUTHER H et al.( 08 October
1974
- US 4102822 A )MULASKEY BERNARD F( 25
July 1978
- GB 1440230 A )SHELL INT RESEARCH( 23
June 1976
- US 3285860 A )RICHARDSON RYDEN L( 15
November 1996
- WO 93 02158 A )MOBIL OIL CORP( 04
February 1993
انفادص ٌ :ذً َاصغ انثىصافً

[ ]54دفاػ إلػانح انؼعٍَز وطغٌقح نصُعه
[ ]57انًهشص  :دفاػ إلػانح انؼعٍَز يٍ شذُاخ تتغونٍح تتضًٍ عهى صعايح دغاعٌح يسايٍح يتشغتح تـ  8وػٌ %عهى األقم يٍ فهؼ
انًجًىعح  VIBوكًٍح يٍ فهؼ انًجًىعح  VIIIدٍث تتغاوح انُسثح انظعٌح انجغايٍح نفهؼ انًجًىعح  VIIIإنى فهؼ انًجًىعح VIB
تٍٍ دىانً  1,5و  .2,5وكظا طغٌقح نصُع طنك انذفاػ وطغٌقح إلػانح فهؼاخ انؼعٍَز يٍ َاتج تقطٍغ تتغونً تاستشضاو انذفاػ انًظكىع.
عضص عُاصغ انذًاٌح 9 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001583 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30:

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًوافقح عهى يُح انثراءج 11/22923 :

2011/11

تارٌد قرار انًوافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/28 :

[ ]51انتظٍُف انسونً :
[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب2739/2003/
Int. Cl. : B01J 37/08, 37/14, 23/50, 23/68; C07D
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2003/06/25 :
301/10
[ ]30األونوٌح :
[ ]56انًراجع :
[ ]31رقى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
- WO 96/04989 A )SCIENT DESIGN CO( 22
أيرٌكا
2002/06/08
60/392,657
February 1996
[ ]72انًرترعوٌ  -1 :راَسال كالٌتوٌ ٌٍتٍس -2 ،زوَانس رٌُانسا-3 ،
- EP 0933130 A )ERDOELECHEMIE GMBH( 04
جوٌ روترخ نوكًٍٍٍر
August 1999
[ ]73يانك انثراءج  :شم اَترَاشٍوَال رٌسٍرتش ياتشاتٍج تً .فً.
- EP 0266015 A )SHELL INT RESEARCH( 04
كارٌم فاٌ تٍهُستالٌ  2596,30اتش أر ،شي هٍج ،هونُسا
May 1988
[ ]74انوكٍم  :سهًٍاٌ إتراهٍى انعًار
- GB 1489335 A )SHELL INT RESEARCH( 19
October 1977
;- WO 2004/002972 A )WERMINK THIJS
REKERS DOMINICUS MARIA )NL(; TE RAA
AREND JAN )NL( ( 08 January 2004
انفاحض ٌ :حً َاطر انثوطافً
[ ]54طرٌقح نتحسٍٍ اَتقائٍح حفاز وعًهٍح نتحوٌم اونٍفٍٍ انى اٌثوكسٍس
[ ]57انًهرض  :طرٌقح نتحسٍٍ اَتقائٍح حفاز يسعى عانً االَتقائٍح يسعى ٌتضًٍ عهى انفضح تكًٍح قسرها  0,19جى نكم و 2يٍ يساحح
انسطح يٍ انسعايح ،وتتضًٍ تهك انطرٌقح عهى-:
 تاليس انحفاز ،او يازج اون ٍح نتشكٍم انحفاز تتضًٍ عهى انفضح فً طورج كاتٍوٍَح ،يع شحُح تتضًٍ عهى اكسجٍٍ وشنك عُس حرارجنهحفاز تسٌس عٍ 250و نفترج زيٍُح تظم  150ساعح ،و
 تعس شنك ذفض زرجح حرارج انحفاز إنى قًٍح قسرها  250و عهى األكثر؛وعًهٍح نتحوٌم أونٍفٍٍ إنى إٌثوكسٍس ،وتتضًٍ تهك انعًهٍح عهى:
 تاليس حفاز يسعى عانً االَتقائٍح ذاص تانتحوٌم إنى إٌثوكسٍس ٌتضًٍ عهى انفضح تكًٍح قسرها  0,19جى عهى األكثر نكم و 2يٍيساحح انسطح انسعايح ،او يازج تشكٍم اونٍح نهحفاز تتضًٍ عهى انفضح فً طورج كاتٍوٍَح ،يع شحُح تتضًٍ عهى اكسجٍٍ عُس زرجح
حرارج نهحفاز تسٌس يٍ 250و نفترج زيٍُح تظم إنى  150ساعح  ،و
 تعس شنك ذفض زرجح حرارج انحفاز إنى قًٍح قسرها 250و عهى األكثر وتاليس انحفاز يع انشحُح انًتضًُح عهى االونٍفٍٍ واالكسجٍٍ.7

عسز عُاطر انحًاٌح 11 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001584 :
[ ]45تاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30:

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقى قطاض انًىافقح عهى يُح انثطاءج 11/22925 :

2011/11

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب2741/2003/
[ ]22تاضٌد تقسٌى انطهة 2003/06/25 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31ضقى األونىٌح [ ]32تاضٌد األونىٌح [ ]33اؼى انسونح
أيطٌكا
28/06/28
60/392,679
[ ]72انًرتطعىٌ  -1 :واًٌُ إضول إفاَػ -2 ،جىٌ ضوتطخ
نىكًٍٍٍط -3 ،زويٍٍُكىغ ياضٌا ضٌكٍطظ -4 ،اضٌُس جاٌ تً ضا-5 ،
ثٍجع وٌطيٍُك
[ ]73يانك انثطاءج  :شم اَتطَاشٍىَال ضٌؽٍطتش ياتشاتٍج تً .فً.
كاضٌم فاٌ تٍهُستالٌ  2596,30أتش أض ،شي هٍج ،هىنُسا
[ ]74انىكٍم  :ؼهًٍاٌ إتطاهٍى انعًاض

تاضٌد قطاض انًىافقح عهى يُح انثطاءج 2011/03/28 :
[ ]51انتظٍُف انسونً :

Int. Cl.7: C07D 301/10

[ ]56انًطاجع :
- 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

انفاحض ٌ :حً َاطط انثىطافً
[ ]54ططٌقح نثسء تشغٍم عًهٍح نهتحىٌم إنى إٌثىكؽٍس وكصا عًهٍح نتحىٌم اونٍفٍٍ إنى إٌثىكؽٍس
[ ]57انًهرض  :ططٌقح نثسء تشغٍم عًهٍح نتحىٌم أونٍفٍٍ إنى إٌثىكؽٍس ،وتتضًٍ هصِ انططٌقح عهى:
 تاليػ طثقح يهس حفاظج تتضًٍ عهى حفاظ ٌعتًس عهى انفضح عانً االَتقائٍح ،أو يازج تشكٍم أونٍح يٍ انحفاظ انًتضًٍ عهى انفضح فًطىضج كاتٍىٍَح ،يع شحُح تتضًٍ عهى االكؽجٍٍ عُس زضجح حطاضج نطثقح انًهس انحفاظج تعٌس عٍ 260و نفتطج قسضها  150ؼاعح عهى
األكثط ،و
 تعس شنك ذفض زضجح حطاضج طثقح انًهس انحفاظج إنى قًٍح قسضها 260و ،وعًهٍح نتحىٌم أونٍفٍٍ إنى إٌثىكؽٍس ،وتتضًٍ تهك انعًهٍح عهى:
 تاليػ طثقح حفاظج تتضًٍ عهى حفاظ ٌعتًس عهى انفضح عانً االَتقائٍح ذاص تانتحىٌم إنى إٌثىكؽٍس او يازج تشكٍم أونٍح يٍ انحفاظتتضًٍ عهى انفضح فً طىضج كاتٍىٍَح ،يع شحُح تتضًٍ عهى االكؽجٍٍ عُس زضجح نطثقح انًهس انحفاظج تعٌس عٍ 260و نفتطج قسضها
 150ؼاعح عهى االكثط ،و
 تعس شنك ذفض زضجح حطاضج طثقح انًهس انحفاظج إنى قًٍح قسضها 260و عهى األكثط وتاليػ انحفاظ يع انشحُح انًتضًُح عهى االونٍفٍٍواألكؽجٍٍ.
عسز عُاطط انحًاٌح 9 :

عسز األشكال1 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
[ ]11ضقٌ اىثطاءج CG 0001585 :
[ ]45ذاضٝد اىْشط ػِ ٍْح اىثطاءج 2011/09/30:

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقٌ قطاض اىَ٘افقح ػيٍْ ٚح اىثطاءج 11/22913 :
ذاضٝد قطاض اىَ٘افقح ػيٍْ ٚح اىثطاءج 2011/03/28 :

2011/11

[ ]51اىرصْٞف اىسٗى: ٜ

[ ]21ضقٌ اىطية  ً :خ خ/ب4460/2005/
[ ]22ذاضٝد ذقس ٌٝاىطية 2005/03/23 :
[ ]30األٗى٘ٝح :
[ ]33اسٌ اىسٗىح
[ ]31ضقٌ األٗى٘ٝح [ ]32ذاضٝد األٗى٘ٝح
اىَنرة األٗضٗتٜ
2004/03/24
04251688.0
[ ]72اىَررطػُ٘  -1 :جٕ٘اُ ت٘ه سَٞد -2 ،اضٝل جٕ٘اّٞس
ٍاضٝا ز ٛت٘ٝطٕ -3 ،اض ٛفاُ زٝط ٕٞجسُ -4 ،اض ٛفاُ ظُٗ-5 ،
م٘ك آُ اُٗ
[ٍ ]73اىل اىثطاءج  :شو اّرطّاشّ٘ٞاه ضٝسٞطذش ٍاذشاتٞج ت .ٜف،ٜ
ماضٝو فاُ تٞيْسذالُ  2596,30أذش أض ،شٕٞ ٛج ٕ٘ ،ىْسا
[ ]74اى٘مٞو  :سيَٞاُ إتطإ ٌٞاىؼَاض

Int. Cl7: C07F 13/00, 15/00

[ ]56اىَطاجغ :
;- WO 00/24788 A )BP CHEMICALS LIMITED
;BP CHIMICHALS S.N.C; BERARDI, ALAIN
SPEAKMAN, JO( 04 May 2000
;- WO 00/15646 A )BP CHIMICHALS LIMITED
GIBSON, VERNON, CHARLES; KIMBERLEY,
BRAIN, STEPH( 23 March 2000
;- WO 99/12981 A )BP CHIMICHALS LIMITED
;BRITOVESK, GEORGE, JOHAN, PETER
DORER, BIRGIT,( 18 March 1999
- WO 02/00339 A )SHELL INTERNATIONALE
RESEARCH MATDCHAPPIJ B.V( 03 January
2002
اىفاحص ٝ :حّ ٜاصط اىث٘صافٜ

[ٍ ]54طمثاخ ٍؼقسج ىَؼازُ اّرقاىٞح

[ ]57اىَيرص ٝ :رؼيق االذرطاع تَطمة ٍؼقس ىَؼسُٝ ٕ٘ٗ ،نُ٘ ػثاضج ػِ اىَطمة اىَؼقس تس -أضٝو أ َِٞٝتٞطٝس MXn ِٝاىصٝ ، ٙشرَو ػيٚ
ٍطمة ذطاتط ٜتس -أضٝو إ َِٞٝتٞطٝسٗ ِٝىٔ اىصٞغح ( )Iاىراىٞح:
R1
R2

R3
R15
R14

R5

N
N

R11

R13
R12

R4

R6

N

R7

R10

R8
R9

حٞث ذنُ٘ مو  ،R14ٗ R12ٗ R9-R7ٗ R5-R1تص٘ضج ٍسرقيح ،ػثاضج ػِ ٕٞسضٗج ،ِٞأٗ ٕٞسضٗمطتٞو تٔ اسرثساه اذرٞاض ،ٛأٗ ٍجَ٘ػح ٗظٞفٞح
ذاٍيح أٗ قس ذشنو اثْراُ ٍِ ٍ R9-R7ٗ R3-R1جاٗضج ىثؼضٖا اىثؼض حيقحٗ ،ذنُ٘  R6ػثاضج ػِ ٕٞسضٗج ،ِٞأٗ ٕٞسضٗمطتٞو تٔ اسرثساه اذرٞاض،ٛ
أٗ ٍجَ٘ػح ٗظٞفٞح ذاٍيح ،أٗ ٍأذ٘شج ٍغ  R7أٗ  R4ىرن٘ ِٝحيقحٗ ،ذنُ٘  R10ػثاضج ػِ ٕٞسضٗج ،ِٞأٗ ٕٞسضٗمطتٞو تٔ اسرثساه اذرٞاض ،ٛأٗ
ٍجَ٘ػح ٗظٞفٞح ذاٍيح ،أٗ ٍأذ٘شج ٍغ  R9أٗ  R4ىرن٘ ِٝحيقحٗ ،ذنُ٘  R11ػثاضج ػِ ٕٞسضٗج ،ِٞأٗ ٕٞسضٗمطتٞو تٔ اسرثساه اذرٞاض ،ٛأٗ ٍجَ٘ػح
ٗظٞفٞح ذاٍيح ،أٗ ٍأذ٘شج ٍغ  R12أٗ  R5ىرن٘ ِٝحيقحٗ ،ذنُ٘  R15ػثاضج ػِ ٕٞسضٗج ،ِٞأٗ ٕٞسضٗمطتٞو تٔ اسرثساه اذرٞاض ،ٛأٗ ٍجَ٘ػح ٗظٞفٞح
ذاٍيح ،أٗ ٍأذ٘شج ٍغ  R14أٗ  R5ىرن٘ ِٝحيقح ،تشطط أُ ٝرٌ تص٘ضج ٍسرقيح اذرٞاض ٗٗ R13احسج ػي ٚاألقو ٍِ  C1-C30 ٍِ R14ٗ R12أىنٞو تٔ
اسرثساه اذرٞاض C4-C30ٗ ،ٛأىنٞو أٗمس ٚتٔ اسرثساه اذرٞاضٕٗ ،ٛاى٘ج C5-C20ٗ ِٞأضٝو تٔ اسرثساه اذرٞاض ،ٛأٗ ذشنو ٍ R13أذ٘شج ٍغ  R12أٗ
 R14حيقح ،أٗ ذشنو ٍ R12أذ٘شج ٍغ  R11حيقحٍ R14ٗ ،أذ٘شج ٍغ  R15حيقح (تص٘ضج ٍفضيح حٞث ٝرٌ تص٘ضج ٍسرقيح اذرٞاض ٗٗ R13احسج ػي ٚاألقو
ٍِ  C1-C20 ٍِ R14ٗ R12أضٝو تٔ اسرثساه اذرٞاضٗ ،)ٛتشطط أُ ذنُ٘ ٗاحسج ػي ٚاألقو ٍِ  R14ٗ R13ٗ R12ػثاضج ػِ  C4-C30أىنٞو أٗمس ٚتٔ
اسرثساه اذرٞاضٛ؛ ٗ ذنُ٘  Mػثاضج ػِ شضج ٍؼسُ اّرقاىٍ ٜرراض ٍِ  Tiأٗ Vأٗ Crأٗ Mnأٗ Niأٗ Pdأٗ Rhأٗ Ruأٗ Moأٗ NbأٗZr
أٗ Hfأٗ Taأٗ Wأٗ Reأٗ Osأٗ Irأٗ  n ٗ ،Ptذطاتق حاىح األمسسج اىشنيٞح ىصضج اىَؼسُ االّرقاى M ٜ؛ ٗ ذنُ٘  Xػثاضج ػِ ٕاىٞس ،أٗ
ٕٞسضٗمطتٞو تٔ اسرثساه اذرٞاض ،ٛأٗ أىن٘مسٞس ،أٗ أٍٞس أٗ ٕٞسضٝس  .ىيَطمثاخ اىَؼقسج ىيَؼسُ االّرقاى ٜىالذرطاع اىحاىٗ ،ٜاىَطمثاخ اىَؼقسج تأّّ٘ٞاخ
غٞط ذسإَٞح ٗأّظَح اىَحفعاخ اىَحر٘ٝح ػيٍ ٚثو ٕصٓ اىَطمثاخ اىَؼقسج قاتيٞح شٗتاُ جٞسج ف ٚأٗساط غٞط قطثٞح ٍٗصٝثاخ غٞط قطثٞح ذاٍيح مَٞٞائٞا ً
ٗتصفح ذاصح ٍصٝثاخ ٕٞسضٗمطتُ٘ ػططٝحَٝٗ .نِ اسررساً أّظَح اىَح فعاخ فٍ ٚسٗ ٙاسغ ٍِ ذفاػالخ ذن٘ ِٝأٗىٞجٍ٘طاخ ٍشرطمح ٗتيَطج ٗذنِ٘ٝ
زاَٝطاخ.

ػسز ػْاصط اىحَاٝح 27 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001586 :
[ ]45ذارٌز اىْشر عِ ٍْخ اىثراءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اسرراع

رقٌ قرار اىَىافقح عيى ٍْخ اىثراءج 11/22909 :

 2011 /11ذارٌز قرار اىَىافقح عيى ٍْخ اىثراءج 2011/03/28 :

[ ]51اىرصٍْف اىضوىً :
[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ ر/ب5121/2005/
Int. Cl. : C10G 47/16; B01J 29/16, 37/03
[ ]22ذارٌز ذقضٌٌ اىطية 2005/09/06 :
[ ]56اىَراجع :
[ ]30األوىىٌح :
- US 3536605 A )JAMES R. KITTRELL( 27
[ ]31رقٌ األوىىٌح [ ]32ذارٌز األوىىٌح [ ]33اسٌ اىضوىح
October 1970
اىَنرة األورتً
2004/09/06
04255442.8
- US 3875081 A )YOUNG et al.( 1 April 1975
[ ]72اىَشررعىُ  -1 :الزىى صوٍىمىش -2 ،وٌيٌٍ هارذَاُ جىرٌاُ
- EP 028938 A )UNION CARBIDE
سرىرك -3 ،هٍرٍاّىش جىّجنٍْضٍ -4 ،ارسٍيى سرٍفاّى رٌجىذى،
CORPORATION( 20 May 1981
 -5اسثر هٍيٍجارصا ماروال فاُ صي فىرخ
- GB 2114594 A )CHEVRON RESEARCH
[ٍ ]73اىل اىثراءج  :شو اّررّاشٍىّاه رٌسٍرذش ٍاذشاتٍج تً .فً،
COMPANY( 24 August 1983
مارٌو فاُ تٍيْضذالُ  2596,30أذش ار ،طي هٍج ،هىىْضا
- US 857171 A )HOEK et al.( 15 August 1989
[ ]74اىىمٍو  :سيٍَاُ إتراهٌٍ اىعَار
اىفادص ٌ :ذً ّاصر اىثىصافً
[ ]54ذرمٍثح ٍذفس ىيرنسٍر تاىهٍضروجٍِ
[ ]57اىَيشص ٌ :رعيق االسرراع تررمٍثاخ ذنسٍر تاىهٍضروجٌٍِ .ىفر االسرراع ذرمٍثح ٍذفس غٍر ٍذَىىح ذشرَو عيى ٍعضُ وادض أو أمثر
ٍِ ٍعاصُ اىَجَىعح  6ب ،ووادض أو أمثر ٍِ ٍعاصُ اىَجَىعح  ،8ووادض أو أمثر ٍِ ٍرمثاخ اىسٌىىٍد ،واسرٍارٌاً ٍاصج أمسٍض ٍقاوً
ىيصهرٌ .رٌ شرح عَيٍح ذذضٍر تاىررسٍة اىَشررك وأٌضاً اسرشضاً اىررمٍثح فً اىرنسٍر تاىهٍضروجٍِ.
7

عضص عْاصر اىذَاٌح 15 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001587 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًوافقح عهى يُح انثراءج 11/22903 :

 2011 /11تارٌد قرار انًوافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/28 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب6694/2006/
Int. Cl. : C07D 317/36
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2006/07/31 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونوٌح :
- KASUGA K. et al.: "The fixation of carbon
[ ]31رقى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
dioxide with 1,2-epoxypropane catalyzed by
انًكتة األوروتً
2005/08/02
05254835.1
alkali-metal halide in the presence of a crown
[ ]72انًرترعوٌ  -1 :هُسرٌك ستٍشتر -2 ،جوهاَز ثٍوزوروس
"ether
جٍرتروزا وٌجُثٍرجٌ -3 ،وجٍ ياري جوزفرٌس اَسرٌه فاٌ كروشتٍ
- ALDRICH: "Handbook of Fine Chemicals and
[ ]73يانك انثراءج  :شم اَترَاشٍوَال رٌسٍرتش ياتشاتٍج تً .فً،.
"Laboratory Equipment, 15-Crown-5
كارٌم فاٌ تٍهُستالٌ  ،2596,30أتش أر  ،شي هٍج ،هونُسا
- US 5138073 A )HARVEY ROBERT J [US]( 11
[ ]74انوكٍم  :سهًٍاٌ اتراهٍى انعًار
August 1992
7

انفاحص ٌ :حً َاصر انثوصافً

[ ]54عًهٍح نتحضٍر كرتوَاخ أنكٍهٍٍ
[ ]57انًهرص ٌ :تعهق االذتراع تعًهٍح إزذال حفزي نًجًوعح كرتوكسٍم عهى أكاسٍس أنكٍهٍٍ تاسترساو ثاًَ أكسٍس كرتوٌ ،وفً وجوز
تركٍثح حفزٌح وياء ،حٍث تشتًم تركٍثح انًحفز عهى هانٍس يعسًَ قهوي ويركة يرهثً حهقً كثٍر.
عسز عُاصر انحًاٌح 10 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB
STATES
OF OF
THE
GULF
THE ARAB
STATES
THE
GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001588 :
[ ]45ذاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقى قطاض انًىافقح عهى يُح انثطاءج 11/23440 :

 2011 /11ذاضٌد قطاض انًىافقح عهى يُح انثطاءج 2011/04/04 :

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب6542/2006/
[ ]22ذاضٌد ذقسٌى انطهة 2006/07/08 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31ضقى األونىٌح [ ]32ذاضٌد األونىٌح [ ]33اؼى انسونح
أيطٌكا
2005/01/11
60/642.937
[ ]72انًررطعىٌ  -1 :هاَع ياضؼم فٍهرًاٌ -2 ،جاكىتػ نىكاغ
فٍعاجً
[ ]73يانكى انثطاءج  -1 :ؼاؼىل ذٍكُىنىجً (تطوتطٌراضي) نًٍرس
ؼرٍىضز افٍُى ،ضوؼً تاَك ،جىهاَؽثطج ،جُىب افطٌقٍا  -2،تاؼف
ٍَسض الَس تً  .فً ،AE6835 ،1 ClgninoGnninorG ،هىنُسا
[ ]74انىكٍم  :ؼهًٍاٌ إتطاهٍى انعًاض

[ ]51انرصٍُف انسونً :
Int. Cl.7: B01J 23/75, 37/18; C10G 2/00; C07C 1/04
[ ]56انًطاجع :
- US 2003057132 A )EXXONMOBIL RES & ENG
CO( 27 March 2003
- US 2002/0052289 A1 )CONOCO INC( 02 May
2002
- WO 092/06784 A1 )EXXON RES & ENG CO( 30
April 1992
- US 5929126 A )EXXON RES & ENG CO( 27
July 1999
انفاحص ٌ :حً َاصط انثىصافً

[ ]54عًهٍح إلَراج يحفع فٍشط-ذطوتش يح ًّم
[ ]57انًهرص ٌ :رعهق االذرطاع تعًهٍح إلَراج يحفع فٍشط – ذطوتش يح ًَّم ذشرًم عهى انًعانجح ،فً يطحهح ذُشٍط ( ،)12نسقائق يازج
يُرجح نًحفع يح ًَّم أؼاؼه ٍَرطاخ كىتهد ٌؽررسو فً انررهٍق تططٌقح فٍشط – ذطوتش نالذرعال األ َّونً ذحرىي عهى أكاؼٍس كىتهد قاتهح
ذكىٌ األيىٍَا وانًاء ،وٌرضًٍ
نالذرعال ،تانهٍسضوجٍٍ كغاظ اذرعال الذرعال أكاؼٍس انكىتهد عهى يساض فرطج يٍ انعيٍ إنى  ،Coيع ُّ
االذرعال فرطج ظيٍُح عُسيا ٌرى اذرعال  CoOتشكم ؼائس إنى  .Coوٌرى ؼحة انهٍسضوجٍٍ غٍط انًرفاعم ،وانصي ٌحرىي تصنك عهى ياء
وذرى يعانجره نررفٍض َقطح انرُسي نه .وٌعاز جعء عهى األقم يٍ انهٍسضوجٍٍ غٍط انًرفاعم انًؽحىب وشنك إنى يطحهح انرُشٍط ()12
كهٍسضوجٍٍ إعازج ذسوٌط .وٌرى انحفاظ عهى ذطكٍع األيىٍَا فً يطحهح انرُشٍط ( ،)12عهى األقم أثُاء انفرطج عُسيا ٌرى اذرعال  CoOتشكم
ؼائس إنى  ،Coألقم يٍ  250جعء فً انًهٍىٌ تانحجى ("جعء فً انًهٍىٌ تانحجى").
عسز عُاصط انحًاٌح 6 :

عسز األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا

[ ]11رلى انثراءج CG 0001589 :
[ ]45تارٌد انُشر ػٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تراءج اذتراع

رلى لرار انًوافمح ػهى يُح انثراءج 11/24499 :

 2011 /11تارٌد لرار انًوافمح ػهى يُح انثراءج 2011/06/05 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب6661/2006/
Int. Cl. : G01V 1/28
[ ]22تارٌد تمسٌى انطهة 2006/07/26 :
[ ]56انًراجغ :
[ ]30األونوٌح :
- US 6868037 A )DASGUPTA et al.( 15 March
[ ]31رلى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
2005
أيرٌكا
2006/07/28
60/703,162
- US 6253157 A )KREBS( 26 June 2001
[ ]72انًرترػوٌ  -1 :جٍروو آر .كرٌثس -2 ،جوَاثاٌ نٍو -3 ،نوري
كٍه .تٍر
[ ]73يانك انثراءج  :اكسوٌ يوتٍم اتسترٌى رٌسٍرتش كًثًُ -
شركح ايرٌكٍح ،صُسوق انثرٌس ،2189هوستوٌ،2189-77252 ،
تكساش ،أيرٌكا
انفاحص  :يحًس ػهً انجؼفر
[ ]74انوكٍم  :سؼوز يحًس ػهً انشواف نهًحاياج
[ ]54طرٌمح اَؼكاش تصوٌري لطاػً ػٍ طرٌك تحوٌم انًصفوفاخ
[ ]57انًهرص ٌ :تؼهك االذتراع انراهٍ تطرٌمح نتمهٍم انالاستمرارٌح وزٌازج انفؼانٍح انحساتٍح فً االَؼكاش انتصوٌري انمطاػً نتشكٍم
ًَـوشج انسرػح .وٌتى إَشاء َظاو يٍ يؼازالخ انتصوٌر انمطاػً نشثكح ذطوط يتسايتح يُتظًح .وٌتى إٌجاز تًثٍم وسٍطً غٍر يُتظى
توجس نه يصفوفح ت حوٌم ذطٍح ترتط تٍٍ فراؽ شثكـح انرطـوط انًتسايتـح انًُتظًح وفـراؽ شثكـح انرطوط انًتسايتح غٍر انًُتظًح.
وتؼطى انًصفوفح انتً ترتط انسرػح يغ تٍاَاخ انتصوٌر انمطاػً فً انتًثٍم غٍر انًُتظى تحاصم ضرب انًصفوفح يغ انًصفوفح انًماتهح
فً انتًثٍم تشثكح انرطوط انًتسايتح انًُتظًح ويصفوفح انتحوٌم .وًٌكٍ إجراء االَؼكاش تؼس شنك نهتًثٍم انوسٍطً غٍر انًُتظى ػهى
يصفوفح أصغر وأكثر استمرارا.
7

ػسز ػُاصر انحًاٌح  10 :ػسز األشكال 4 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001590 :
[ ]45تاريد انُشر ػٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
THE ARAB
STATES
THE
GULF

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًىافقح ػهى يُح انثراءج 11/24497 :

 2011 /11تاريد قرار انًىافقح ػهى يُح انثراءج 2011/06/05 :
[ ]51انتصُيف انسوني :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب6569/2006/
[ ]22تاريد تقسيى انطهة 2006/07/12 :
[ ]56انًراجغ :
[ ]30األونىيح :
- ROWBOTHAM P S et al.; "Improved inversion
[ ]31رقى األونىيح [ ]32تاريد األونىيح [ ]33اسى انسونح
through use of the null space" GEOPHYSICS
أيريكا
2005/07/13
60/698,760
SOC. EXPLORATION GEOPHYSICISTS USA,
[ ]72انًرترػىٌ  -1 :ريثيكا ال .سانتزر - 2،روترخ جي .كيز-3 ،
Vol. 62, No. 3,May 1997
كريستىفر جيه فيٍ.
[ ]73يانك انثراءج  :اكسىٌ يىتيم اتستريى ريسيرتش كًثُي ،
 ،2189 .O.Pهىستىٌ ،2189-77252 ،تكساس،انىالياخ انًتحسج
االيريكيح
انفاحص  :يحًس ػهي انجؼفر
[ ]74انىكيم  :سؼىز يحًس ػهي انشىاف
[ ]54طريقح نهتُثؤ تانحانح األفضم واألسىأ في يجًىػح حهىل غير يفرزج
[ ]57انًهرص  :يتؼهق االذتراع انراهٍ تطريقح نتحسيس انحانح األفضم واألسىأ نقيى وسائظ ًَىشج يثم انًساييح وانكسر انحجًي نهطـَّـفم
َاتجح يٍ قهة يصفىفح تشكم غير يفرز نثياَاخ فيزيائيح يثم سؼاخ االَؼكاس انزنزاني .وتـُـؼسَّل انًصفىفح نتصثح في صىرج قطريح ،ث َّى
تـُسترسو يتجهاخ أساسيح يتؼايسج يُظـَّـًح يرتثطح تؼُاصر قطريح غير يهًح إليجاز حسوز ػـُـهيا وزَُيا نهحم .وتحسَّز انحانح األفضم واألسىأ
نهحهىل كتراكية ذطيح نًتجهاخ أساسيح صفريح  ،حيث يتى تحسيس يؼايالخ انتًسز ػٍ طريق ػًم أفضم تىافق نهحسوز انؼهيا وانسَيا.
Int. Cl.7: G01V 1/00; G06F 17/00

ػسز ػُاصر انحًايح  7 :ػسز األشكال 2 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥلـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11رقى انثراءج CG 0001591 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 11/22884 :

 2011 /11تارٌد قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 2011/03/28 :

[ ]51انتصٍُف انسونً :
[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب7743/2007/
Int. Cl.7: C07D401/04, 498/04, 471/10, 498/10,
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2007/02/07 :
401/14,
[ ]30األونىٌح :
[ ]56انًراجع :
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
أنًاٍَا
2006/02/09
102006005861.5
- WO 00/40561 A )UPJOHN CO [US]; TURNER
كرٌستٍٍ
.
ز
2
،
تروسكٍُر
زٌفٍس
.
ز
1
[ ]72انًرترعىٌ :
STEVEN RONALD [US]; STROHBACH
هٍٍُُجر -3 ،ز .شاَتم فٍرستٍُر -4 ،ز .زٌتٍر الَج -5 ،ز .كاي ثٍسي،
JOSPEPH WALTER [US( 13 July 2000
 -6ز .هىنجٍر زًٌٍرياٌ -7 ،ز .روزونف شىهً  -نىب
;]- WO 02/085886 A )DE SOUZA NOEL J [IN
[ ]73يانك انثراءج  :آي كىرٌس جً او تً اتش اَس كى .كٍه جً،
PATEL MAHESH V [IN]; DESHPANDE
 ،raiihtr W ،42117 ، 18 git reht rpAأنًاٍَا
PRASAD K [IN]; AG( 31 October 2002
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ إتراهٍى انعًار
انفاحص  :فهس زوٌس انًطٍري
[ ]54يركثاخ كٍُىنىٌ  IIIتها استثسال
[ ]57انًهرص ٌ :تعهق اإلذتراع تًركثاخ كٍُىنىٌ تها استثسال وعًهٍاخ نتحضٍرها تاإلضافح إنى استرسايها إلَتاج أزوٌح نعالج و/أو
انىقاٌح يٍ األيراض ،وذصىصا تاسترسايها كعىايم يضازج نهفٍروساخ ،وتصفح ذاصح ،ضس انفٍروساخ انًضرًح نهرالٌا.
عسز عُاصر انحًاٌح 9 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

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

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ؼقى انثؽاءج CG 0001592 :
[ ]45ذاؼَص انُشؽ عٍ يُر انثؽاءج 2011/09/30 :

[ ]12تؽاءج اضرؽاع

ؼقى قؽاؼ انًىافقح عهً يُر انثؽاءج 11/23527 :

2011/11

ذاؼَص قؽاؼ انًىافقح عهً يُر انثؽاءج 2011/04/09 :
[ ]51انرصُُف انعونٍ :
Int.Cl.7:C07C 17/25; C07C 21/06; B01J 19/24
[ ]56انًؽاخع :
- EP 0270007 A ) TOSOH CORP ( 08 June 1988

[ ]21ؼقى انطهة  :و خ ش/ب3330/2004/
[ ]22ذاؼَص ذقعَى انطهة 2004/03/24 :
[ ]30األونىَح :
[ ]31ؼقى األونىَح [ ]32ذاؼَص األونىَح [ ]33اسى انعونح
أنًاَُا
2003/04/11
DE10316987.3
أنًاَُا
2003/02/02
DE10326248.2
[ ]72انًطرؽعىٌ  -1 :اَدىنف يُهكٍ  -2 ،تُرؽ كايؽهىفؽ -3 ،تُرؽ
شىاؼؾياَؽ -
[ ]73يانك انثؽاءج  :فُُىنُد خٍ او تٍ اذش اَع كى .كُه خٍ ،
أنًاَُا
انفازص َ :اَف هُعٌ انعدًٍ
[ ]74انىكُم  :سهًُاٌ اتؽاهُى انعًاؼ
[ ]54خهاؾ وعًهُح إلَراج كهىؼَع انفُُُم عٍ طؽَق انركسُؽ انسؽاؼٌ نـ  -2 ، 1ظاٌ كهىؼو إَثاٌ
[ ]57انًهطص َ :رعهق االضرؽاع انسانٍ تعًهُح إلَراج كهىؼَع انفُُُم عٍ طؽَق انركسُؽ انسؽاؼٌ ،وفُها َرسسٍ تشكم يهسىظ ذىاؾٌ
انطاقح ،و/أو ؾيٍ فرؽج ذشغُم فؽٌ انركسُؽ ،و/أو َاذح انرفاعم ،وغنك تانًقاؼَح يع انفٍ انساتق .وَرى ذثثُد قًُح نهضغظ فٍ يهف انركسُؽ
ذرؽاوذ يا تٍُ 1.4-2.5يُداتاسكال ذسد ظؼخح زؽاؼج ذرؽاوذ يا تٍُ 450-550و .وألغؽاض انرسطٍُ انًسثق نـ 2.1-ظاٌ كهىؼو إَثاٌ
انًعضم ضًٍ أشُاء أضؽي َرى هُا اسرطعاو انسؽاؼج انًُصؽفح يٍ ذُاؼ انغاؾ انػٌ َغاظؼ قًح عًىظ اإلضًاظ.
ععظ عُاصؽ انسًاَح 12 :

ععظ األشكال 2 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا

[ ]11رقٌ اىثزاءج CG 0001593 :
[ ]45تارَد اىْشز عِ ٍْح اىثزاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تزاءج اذتزاع

رقٌ قزار اىَىافقح عيً ٍْح اىثزاءج 11/22780 :

 2011 /11تارَد قزار اىَىافقح عيً ٍْح اىثزاءج 2011/03/27 :
[ ]51اىتظُْف اىسوىٍ :

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب2793/2003/
Int. CI. : A61K 31/397
[ ]22تارَد تقسٌَ اىطية 2007/07/23 :
[ ]56اىَزاخع :
[ ]30األوىىَح :
- WO 9508532 A )CLADER JOHN W ;DUGAR
[ ]31رقٌ األوىىَح [ ]32تارَد األوىىَح [ ]33اسٌ اىسوىح
;(SUNDEEP )US(; SCHERING CORP )US
أٍزَنا
2006/07/26
60/398.691
BURNETT DUA( 30 March 1995
[ ]72اىَرتزعىُ  -1 :شاوُ فُتشتاتزَل -2 ،مزَستُاُ سُيز-3 ،
(- US 6218403 B1 )HERBERT JEAN MARC et al.
ماثزَِ ار .تُتش -4 ،وَيُاً زٌٍ .ىرٌ -5 ،روتزخ سامالتفاال
17 April 2001
[ٍ ]73اىنى اىثزاءج ٍُ -1 :زك شارب اّس زوهٌ ىَُتس  ،هُزتفىرز
روز ،هىزَسسوُ ،إٌ اُ  9 11تٍ َى ،هُزتفىرزشُز ،اىََينح
اىَتحسج -2 ،شُزّح مىرتىرَشِ  2000 ،خاىىتُْح هُو روز،
مُُْيىورثُّ - 07032 ،ىخُزسٍ ،أٍزَنا
اىفاحض ّ :سي اىثهُدٍ
[ ]74اىىمُو ّ :اطز عيٍ مسسح
[ ]54تزمُثح زوائُح تتأىف ٍِ ٍثثط اٍتظاص اىنىىُستزوه وٍثثط رزمتاس ٍ GoC-GMCع واحس أو امثز ٍِ ٍضازاخ األمسسج
[ ]57اىَيرض َ :ىفز هذا االذتزاع تزمُة طُسىٍ ٍؤىف ٍِ ٍثثط اٍتظاص مىىُستزوه وٍثثط رزمتاس  ،HMG-CoAواحس أو امثز
ٍِ ٍضازاخ االمسسج ،سيُىىىس ٍثيىر تسقحٍ ،ثُو سيُىىىس هُسرومسٍ تزوتُو ،ستُاراخ اىَاغْسُىً واىالمتىس .الَحتاج اىتزمُة أُ
َحتىٌ عيً حاٍض األسنىرتُل ىيحظىه عيً اىثثاخ اىَطيىب.
7

عسز عْاطز اىحَاَح 33 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001594 :
[ ]45ذاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES OF THE GULF
ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقى قطاض انًىافقح عهى يُح انثطاءج 11/22757 :

 1166 /61ذاضٌد قطاض انًىافقح عهى يُح انثطاءج 2011/03/27 :
[ ]51انرظٍُف انسونً :

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب4876/2005/
[ ]22ذاضٌد ذقسٌى انطهة 2005/07/06 :
[ ]56انًطاخع :
[ ]30األونىٌح :
- US 5849938 A )ARCO CHIMICAL
[ ]31ضقى األونىٌح [ ]32ذاضٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
TECHNOLOGY, L.P.( 15 December 1998
أيطٌكا
2004/07/07
10/884.967
- WO 024298 A1 )ENICGEM S.P.A( 21 February
[ ]72انًررطعىٌ  -1 :يانرً اسشىنز -2 ،تٍـرـط اسشىنرـز-3 ،
2002
يٍُىنف وٌسَثاذش -4 ،هاَـز  -خىضج خىتـم -5 ،ضٌٍُد تاذطاسكى6 ،
- US 4140588 A )HALCON RESEARCH AND
 هٍٍُُح اسشىنرزDEVELOPMENT CORPORATION( 20 February
[ ]73يانكى انثطاءج  -1 :تً أٌه اس اف آكـرـُدسهشافد 67056 -
1979
نـىزوٌدشافٍٍ ،أنًاٍَا -2 ،شي زاو كًٍـٍكـال كًثًُ 2030 ،زاو
- US 6500311 B1 )ARCO CHIMICAL
سُرط  ،يٍسالَس ،او أي  ، 48674انىالٌاخ انًرحسج األيطٌكٍح
TECHNOLOGY, L.P( 31 December 2002
[ ]74انىكٍم َ :اطط عهً كسسح
- US 5620568 A )TEXACO CHIMICAL INC( 15
April 1997
انفاحض ٌ :حً َاطط انثىطافً
[ ]54فظم أكسٍس انثطوتٍهٍٍ يٍ ذهٍظ يشرًم عهى أكسٍس تطوتٍهٍٍ ويٍثاَىل
[ ]57انًهرض ٌ :رعهق هصا اإلذرطاع تططٌقح نفظم أكسٍس انثطوتٍهٍٍ يٍ ذهٍظ ( )Mيشرًم عهى أكسٍس انثطوتٍهٍٍ وانًٍثاَىل ،وذرضًٍ
انططٌقح انًصكىضج عهى:
( )iإزذال انرهٍظ انًصكىض ( )Mإنى عًىز ذقطٍط إسررالطً ؛
( )iiوإضافح إنى شنك ٌرى إزذال يصٌة إسررالص إنى عًىز انرقطٍط اإلسررالطً؛
( )iiiذقطٍط اندزء انعهىي ألكسٍس انثطوتٍهٍٍ يٍ عًىز انرقطٍط اإلسررالطً انًصكىض فً طىضج ذٍاض يائً عهىي؛
( )ivسحة ذٍاضاخ انطواسة يٍ عًىز انرقطٍط اإلسررالطً انًصكىض؛
( )vضغظ انرٍاضاخ انعهىٌح انرً ذى انحظىل عهٍها تأعهى فً انرطىج ( )iiiعٍ ططٌق ضاغظ عهى األقم نركىٌٍ تراض يضغىط
عسز عُاطط انحًاٌح 13 :

Int. Cl.7: C07D 301/32

عسز األشكال 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11ضقى انجطاءح CG 0001595 :
[ ]45تبضٌد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/09/30 :

[ ]12ثطاءح اذتطاع

ضقى قطاض انًىافقخ عهى يُح انجطاءح 11/24572 :

2011/11

تبضٌد قطاض انًىافقخ عهى يُح انجطاءح 2011/06/07 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :
Int. Cl.7: A62B 37/00; E21F 11/00
[ ]56انًطاجع :
- CN 2887344 Y )CHINESE PEOPLE KAVASS
FORCE COLLEGE( 11 April 2007

[ ]21ضقى انطهت  :و د خ/ة8596/2007/
[ ]22تبضٌد تقسٌى انطهت 2007/06/27 :
[ ]72انًرتطع  :عجسهللا ثٍ يحًس عجسانطحًٍ انطرٍس
[ ]73يبنكى انجطاءح  -1 :ضٌبٌ عجسهللا يحًس انطرٍس  -سعىزي،
انًًهكخ انعطثٍخ انسعىزٌخ -انسوازيً  -انشبضع انعبو،11911 ،
انًًهكخ انعطثٍخ انسعىزٌخ  -انسوازيً ،انسعىزٌخ -2 ،ععاو عجسهللا
يحًس انطرٍس  -سعىزي ،انًًهكخ انعطثٍخ انسعىزٌخ -انسوازيً -
انشبضع انعبو ،11911 ،انًًهكخ انعطثٍخ انسعىزٌخ  -انسوايً،
انسعىزٌخ -3 ،عجسهللا ثٍ يحًس ثٍ عجسانطحًٍ انطرٍس  -سعىزي،
انًًهكخ انعطثٍخ انسعىزٌخ  -انسوازيً  -شبضع انعبو،11911 ،
انًًهكخ انعطثٍخ انسعىزٌخ  -انسوازيً ،انسعىزٌخ -4 ،فىاظ عثًبٌ
انطرٍس  -سعىزي ،انًًهكخ انعطثٍخ انسعىزٌخ -انسوايً -انشبضع
انفبحص  :يحًس عهً انجعفط
انعبو،11911 ،انسوازيً ،انسعىزٌخ
[ ]54جهبظ إَقبش انًحتجعٌٍ زاذم اَثبض االضتىاظٌخ
[ ]57انًهرص  :جهبظ إَقبش ٌسترسو إلذطاج انًحتجعٌٍ زاذم اَثبض االضتىاظٌخ ،وٌتكىٌ هصا انجهبظ يٍ شضاعٍٍ ( )3وذطبفٍٍ ()1
نإليسبك ثبنًحتجع ،وأَجىثخ نتعوٌس انًحتجع ثبألكسجٍٍ ،وكبيٍطا ضقًٍخ ( )7نتصىٌط عًهٍخ اإلَقبش ،وقبضئ نهُجض ( )2نالطًئُبٌ عهى
انحبنخ انصحٍخ نهًحتجع ،ووحسح إَبضح ( )5نتىضٍح انطؤٌخ ،ويعوز طبقخ إيب ثجطبضٌخ جبفخ أو قبثهخ إلعبزح انشحٍ ٌتى يٍ ذالنهب تشغٍم
أجعاء انجهبظ ثبنكهطثبء ،كًب ٌىجس جهبظ إضسبل واستقجبل ثٍٍ جهبظ اإلَقبش وانكجٍُخ انًىجىزح فً انعطثخ انًعوزح ثطافعخ .
عسز عُبصط انحًبٌخ 7 :

عسز األشكبل 4 :

مالحظة :يجوز 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 اإلختراع ـ 16

137

( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىثزاءج CG 0001596 :
[ ]45ذارَد اىْشز ػِ ٍْح اىثزاءج 2011/09/30 :

[ ]12تزاءج اذرزاع

رقٌ قزار اىَىافقح ػيً ٍْح اىثزاءج 11/24792 :

 2011 /11ذارَد قزار اىَىافقح ػيً ٍْح اىثزاءج 2011/06/15 :

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب5059/2005/
[ ]22ذارَد ذقسٌَ اىطية 2005/08/20 :
[ ]30األوىىَح :
[ ]31رقٌ األوىىَح [ ]32ذارَد األوىىَح [ ]33اطٌ اىسوىح
أٍزَنا
2004/09/02
60/606,730
[ ]72اىَررزػىُ  -1 :خَُض ذىٍاص ذُسوه -2 ،إرَل خامظىُ
فىخُد -3 ،تُرز ٍاذثُض فزَرش -4 ،تزَْد االُ ذُْاّد -5 ،هُْش
تىىد -6 ،هىارز ووز خْنُْش االتِ -7 ،ذىٍاص إَزه ووزرف-8 ،
ذشارىش هُيرىُ هُرشنىك -9 ،هىىدُز هامُْز -10 ،إَزّظد وَيُاً
ارّىىس اىثاىث -11 ،تىُّد خىترا -12 ،ػطُح اتى رقثحٍ -13 ،حَس
سهىر -14 ،ذشارىش ازواُ طىٍْز االتِ -15 ،فؤاز ً ٍ .ىطً-16 ،
ٍارطُو زٌ فزَسٌ -17 ،ذىٍاص َىّح الَرفىخ
[ٍ ]73اىنى اىثزاءج  -1 :ىُْسي اَه خً  ،تاذُْد -اوّس
ىُشَْشاترُيىّح اتزاهاً -ىُْنىىِ -طرزاطه  65189 21وَظثازَِ،
أىَاُّا -2 ،اىشزمح اىظؼىزَح ىيظْاػاخ األطاطُح (طاتل) ،ص.ب
5101اىزَاع  ،11422اىزَاع ،اىََينح اىؼزتُح اىظؼىزَح
[ ]74اىىمُو  :أحَس ّدسخ تاسارتاشً

[ ]51اىرظُْف اىسوىٍ :
Int. Cl. : B01J 31/04, 31/14; C07C 2/22, 2/26, 2/30,
2/88; C08F 10/02, 4/642
[ ]56اىَزاخغ :
- US 2002/147375 A1 )TEMBE GOPAL LAXMAN
et al.( 10 October 2002
- US 5449850 A )YOUNG et al.( 12 September
1995
- US 4966874 A )YOUNG et al.( 30 October 1990
- FR 2689500 A )INSTITUT FRANCAIS
PETROLE( 08 October 1993
- US 4434312 A )LANGER, JR. et al.( 28 February
1984
- DE 19812066 A1 )LINDE AG, 65189
WISEBADEN, DE( 7 January 1999
- US 3862257 A )BUBEN et al.( 21 January 1975
7

اىفاحض َ :حٍ ّاطز اىثىطافٍ

[ ]54ػاٍو حفاس ٍظاػس ٍحظِ إلّراج اىفا -أوىُفُْاخ ذطُح
[ ]57اىَيرض  :االذرزاع اىحاىٍ َررض تؼاٍو حفاس ٍرداّض إلّراج أىفا-أوىُفُْاخ ذطُح ػِ ؽزَق ٍؼاىدح أوىُدىٍُزَح ىإلَثُيُِ ،
ٍؤىفح ٍِ ٍيح سرمىُّىً ٍِ أحَاع ػؼىَح و ػاٍو حفاس ٍظاػس و اىذٌ َرنىُ ٍِ أألٍُالخ أىَُْىً و ميىرَس أىَُْىً  .ػِ ؽزَق
ػثؾ اىْظثح اىَىالرَح تُِ اىنيىر إىً األىَُْىً فٍ اىؼاٍو اىحفاس اىَظاػس فٍ اىَسي تُِ  1و  ، 1,5فئُ اىفؼاىُح ىيْظاً اىحفاس ََنِ أُ
ذرشاَس فٍ تؼغ اىحاالخ تْحى ٍؼقىه  .اىفؼاىُح االقرظازَح ىؼَيُح اإلّراج و ّقاوج اىَْرح َرٌ ذحظُْها .
ػسز ػْاطز اىحَاَح 2 :

ػسز األشناه 1 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
][19

لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

[ ]11ضقن الجطاءح CG 0001597 :
[ ]45تبضٌد الٌشط عي هٌح الجطاءح 2011/09/30 :

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

[ ]12ثطاءح اذتطاع

ضقن قطاض الووافقخ على هٌح الجطاءح 11/24796 :

 2011 /11تبضٌد قطاض الووافقخ على هٌح الجطاءح 2011/06/15 :

[ ]51التصٌٍف السولً :
[ ]21ضقن الطلت  :م د خ/ة6852/2006/
;Int. Cl. : C09D 133/00; B05D 5/00; B32B 15/08
[ ]22تبضٌد تقسٌن الطلت 2006/09/02 :
;C09D 5/16; C09D 7/12
[ ]30األولوٌخ :
C09D 143/00
[ ]31ضقن األولوٌخ [ ]32تبضٌد األولوٌخ [ ]33اسن السولخ
[ ]56الوطاجع :
الٍبثبى
2005/09/01
2005-253774
- WO 2003/070832A2 9JOTUNAS( 28 August
[ ]72الورتطع  :جٍوًجً ًٍووتو
- JP 2000-005692 A )Nippon Paint Marina
[ ]73هبلك الجطاءح  :شوجوكو هبضٌي ثٌٍتع لٍوتس ٌ -بثبًٍخ، 7-1 ،
Coatings Co Ltd.( 11 January, 2000
هٍلجٍشٌٍكبي ،اوهتبكً -شً  ،هٍطوشٍوب  ،الٍبثبى
الفبحص  :ثٌسض الثجٍتً
[ ]74الوكٍل  :أحوس ًجسد ثبظاضثبشى
[ ]54تطكٍت طالئً هضبز لالًسساز  ،شطٌحخ طالئٍخ ضقٍقخ هضبزح لالًسساز ،قوام هضبز لالًسساز ،طط تشكٍل شطٌحخ طالئٍخ فو سطح
القوام و ططٌقخ ضس اًسساز القوام
[ ]57الولرص  :تطكٍت طالئً هضبز لالًسساز (اإلفسبز) هشتول على كوثولٍوٍط قبثل للتحلل الوبئً ) (أ) و عبهل هضبز لالًسساز (ة) ،
حٍج أى الكوثولٍوٍط القبثل للتحلل الوبئً الوصكوض (أ) على ًوع واحس على األقل هي كوثولٍوٍط قبثل للتحلل الوبئً هرتبض هي الوجووعخ
الوؤلفخ هي (أ) كوثولٍوٍط ٌحتوي على ضاثطخ هي هلح فلعي  ،الصي ٌكوى ثولٍوٍط أكطٌلٍك أو ضاتٌج ثولٍستٍطي و ٌحتوي على هجووعخ
ططفٍخ جبًجٍخ السلسلخ هوثلخ ثبلصٍغخ العبهخ (:)I
 ،حٍج أى  Mتوثل ثبلعًك أو الٌحبغ و  R1توثل
هجووعخ عضوٌخ ؛ (أ )2كوثولٍوٍط ٌحتوي على ضاثطخ هي هلح فلعي هؤلف هي وحسح الوكوى (ا)21الوشتقخ هي هوًوهٍط هوثل ثبلصٍغخ
العبهخ (  ) IIحٍج أى  Mتوثل ثبلعًك أو الٌحبغ و  R2توثل ثصض هٍسضوجٍي أو هجووعخ هٍثٍل  ،و وحسح الوكوى (أ )22الوشتقخ هي
هوًوهٍط آذط غٍط هشجع الصي ٌكوى قبثل للجلوطح الوشتطكخ هع الووًوهٍط (  ) II؛ و(أ  ) 3كوثولٍوٍط هي ًوع إستط سٍلٍل هؤلف هي
حٍج أى  R3توثل ثصضح
وحسح هكوى (أ )31هشتقخ هي هوًوهٍط هوثل ثبلصٍغخ العبهخ ( ) III
هٍسضوجٍي أو هجووعخ هٍثٍل  R5 ، R4 ،و  R6كل على حسح ٌوثل ثصضح هٍسضوكطثوى  R7 ،توثل شضح هٍسضوجٍي أو ( R8-O-CO-
حٍج أى  R8توثل هجووعخ عضوٌخ أو هجووعخ سٍلٍل هوثلخ ثواسطخ  –SiR9 R10 R11و  R10 ، R9و  R11كل على حسح ٌوثل
هجووعخ هٍسضوكطثوى ) و وحسح الوكوى (أ )32الوشتقخ هي هوًوهٍط آذط غٍط هشجع الصي ٌكوى قبثل للجلوطح الوشتطكخ هع الووًوهٍط (
 ) III؛ و سلفٍس العًك ٌتضوي ثكوٍخ هي  500-10جعء هي الوظى ثبلٌسجخ إلى  100جعء هي الوظى هي كوثولٍوٍط أكطٌالد قبثل للتحلل
الوبئً فً صوضح عبهل هضبز لالًسساز (ة) .
التطكٍت الطالئً الوضبز لالًسساز وفقب لالذتطاع الحبلً ٌوفط حول اقل للجٍئخ و ٌجسي ذصبئص هوتبظح هضبزح للتلوث
ثبلطحبلت .
7

عسز عٌبصط الحوبٌخ 45 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلُ اٌثزاءج CG 0001598 :
[ ]45تار٠د إٌشز عٓ ِٕح اٌثزاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تزاءج اذتزاع

رلُ لزار اٌّٛافمح عٍِٕ ٝح اٌثزاءج 11/24553 :

 2011 /11تار٠د لزار اٌّٛافمح عٍِٕ ٝح اٌثزاءج 2011/06/05 :
[ ]51اٌتصٕ١ف اٌس: ٌٟٚ

[ ]21رلُ اٌطٍة  َ :خ خ/ب5416/2005/
[ ]22تار٠د تمس ُ٠اٌطٍة 2005/11/22 :
[ ]56اٌّزاجع :
[ ]30األ٠ٌٛٚح :
- US 3737490 A )NICHOLSON P , GB( 5 June
[ ]31رلُ األ٠ٌٛٚح [ ]32تار٠د األ٠ٌٛٚح [ ]33اطُ اٌسٌٚح
1973
ط٠ٛظزا
2004/11/23 PCT2004/013289
- EP 0534208 A )SIEMENS
[ ]72اٌّرتزع -1 : ْٛاٌثزت ٛتار٠ج -2 ،ٟجا٠ا ز٠الٔا  -3،ط١زجٛ١
AKTIESELLSCHAFT( 31 March 1993
تٍٍٟ١
- US 4093414 A )SWIATOVY, JR. et al.( 06 June
[ِ ]73اٌه اٌثزاءج  :تز٠ظّ١اْ واف ٝا ٜط١ظت ّٝ١أ١ز٠ج١ا اص ار
1978
اي ،ف١اي طاروا ١ِ 222الٔ ،ٛا٠طاٌ١ا
اٌفاحص  :اتزا٘ ُ١اٌعثٛزٞ
[ ]74اٌٛو : ً١أحّس ٔجسخ تاسارتاشٝ
[ ]54طز٠مح ٌتصٕ١ع واتً
[ ]57اٌٍّرص ٠ :تعٍك ٘ذا اإلذتزاع تطز٠مح ٌتصٕ١ع واتً ٠شًّ ِٛ :صً ٚ ،طثمح شثٗ ِٛصٍح زاذٍ١ح تح١ظ تاٌّٛصً ٌٙٚا ثرأح ألً ِٓ
أ ٚتعازي ٚ ، ُِ 0,4طثمح عاسٌح تح١ظ تاٌطثمح شثٗ اٌّٛصٍح اٌساذٍ١ح ٚ .تشًّ اٌطز٠مح ذطٛج اٌثثك اٌّشتزن ٌٍطثمح شثٙا ٌّٛصٍح
اٌساذٍ١ح ٚاٌطثمح اٌعاسٌح ٘ٚ ،ذٖ اٌرطٛج تشًّ  :أ ) تٛف١ز تسفك حٍم ٟأٚي ٌٍّازج شثٗ اٌّٛصٍح اٌساذٍ١ح ٚتسفك حٍم ٟثا ٍْ ٌٍّازج اٌعاسٌح ؛
ب) إ٠صاي اٌظطح اٌرار جٌٍ ٟتسفك اٌحٍم ٟاألٚي ٚاٌظطح اٌساذٌٍٍ ٟتسفك اٌحٍم ٟاٌثأ ٟعٕس ِظافح ِحٛر٠ح ِٓ ٔمطح اإلتصاي ح١ث أْ
اٌظطح اٌساذٌٍٍ ٟتسفك اٌحٍم ٟاٌسٚي ٠الِض اٌّٛصً ؛ جـ) اإلذت١ار اٌّشتزن ٌظزعح اٌتغذ٠ح ٔٚمطح اإلتصاي اٌّحسزتِ ٓ١مسِاً (ز) وساٌح
ٌٍشٚجح اٌسٕ٠اِ١ح (ٌٍّ )ازج شثٗ اٌّٛصٍح اٌساذٍ١ح ٌٍّازج اٌعاسٌح  ،حت ٝتى ْٛإٌظثح ت ٓ١إجٙاز اٌمص ٌٍطثمح شثٗ اٌّٛصٍح اٌساذٍ١ح عٕس
اٌحائظ اٌساذٍ ٟف ٟاتجاٖ اٌمطز ٌماٌة صٛغ اٌتشى ً١تاٌثثك ٚاجٙاز اٌمص ٌٍطثمح اٌعاسٌح عٕس اٌحائظ اٌرارج ٟف ٟاتجاٖ اٌمطز ٌماٌة صٛغ
اٌتشى ً١تاٌثثك تاٌمزب ِٓ ٔمطح اإلتصاي  ِٓ ،حٛاٌ0,5 ٟإٌ ٝحٛاٌ 4 ٟ؛ ز) اٌتشى ً١تاٌثثك اٌّضغٛط ٌٍطثمح اٌعاسٌح ٚاٌطثمح شثٗ
اٌّٛصٍح اٌساذٍ١ح فٛق اٌّٛصً
عسز عٕاصز اٌحّا٠ح 22 :

Int. Cl.7: H01B 13/14

عسز األشىاي 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001599 :
[ ]45تاضَد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقى قطاض انًىافقح عهً يُح انثطاءج 11/24774 :

 2011 /11تاضَد قطاض انًىافقح عهً يُح انثطاءج 2011/06/15 :

[ ]51انتظُُف انسونٍ :
[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب4970/2005/
Int. Cl.7: C07C 29/10; B01J 19/24
[ ]22تاضَد تقسَى انطهة 2005/07/30 :
[ ]56انًطاجع :
[ ]30األونىَح :
- GB 2037607 )JOHNSON MATTHEY & CO( 16
[ ]31ضقى األونىَح [ ]32تاضَد األونىَح [ ]33اسى انسونح
July 1980
انًكتة األوضوتٍ
2004/08/05
04018548.0
- WO 02/34383 )UOP LLC( 02 May 2002
[ ]72انًرتطعىٌ  -1 :ضازو فً فالزي -2 ،جهىش ،يىَسُى-3 ،
- EP 1234612 A2 )DEG INTENSE
شاهُس اٌ شُكه -4 ،زَهُهاضزخ ،شُطَستىف -5 ،اضياَسو اضَجى،
TECHNOLOGIES & SERVICES GMBH( 28
َُ -6تا كا .كىنكاضًَ -7 ،كاثهٍُ اَه .تُثكً -8 ،كاَتٍُ ،يُشُم-9 ،
August 2002
ستىكتىٌ ،االٌ -10 ،وَُكهً ،يُشُم زتهُى -11 ،جُُىسىٌ،
(- CA 2489299 A1 )NUVERA FUEL CELLS INC
شاضنُس
24 December 2003
[ ]73يانك انثطاءج  :انشطكح انسعىزَح نهظُاعاخ األساسُح(ساتك)،
- CA 2494849 A1 )VEOCYS INC.( 24 December
ص.ب ،5101انطَاع  ،11422انطَاع ،انًًهكح انعطتُح انسعىزَح
2003
[ ]74انىكُم  :أحًس َجسخ تاظاضتاشً
(CA 2502716 A1 )UHDE GMBH DEGUSSA AG
29 April 2004
انفاحض َ :حٍ َاطط انثىطافٍ
[ ]54عًهُح حفعَح وجهاظ نهًعانجح انًائُح االذتُاضَح ألكسُس األنكُهٍُ.
[ ]57انًهرض َ :تعهق هصا االذتطاع تجهاظ نإلَتاج انحفعٌ نجهُكىل انكُهٍُ يٍ أكسُس انكُهٍُ َ ،تضًٍ يفاعم َشتًم عهً عُظط تثازل
حطاضٌ واحس عهً األقم يطكة تساذهه ،حُث َىظع حفاظ نتًُؤ أكسُس انكُهٍُ عهً انسطح انراضجٍ يٍ عُظط انتثازل انحطاضٌ .وَتعهق
أَضا تعًهُح تاسترساو شنك انجهاظ.
عسز عُاطط انحًاَح  22 :عسز األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس

[ ]11رقن الثزاءج CG 0001600 :
[ ]45تارٌد الٌشز عي هٌح الثزاءج 2011/09/30 :

(19) PATENT
OFFICE
OF THE
[19] PATENT
OFFICE
OF THE
COOPERATION
COUNCL
FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE THE
ARAB
STATES
OFOF
THE
GULF
ARAB
STATES
THE
GULF

[ ]12تزاءج اذتزاع

رقن قزار الووافقح على هٌح الثزاءج 11/24790 :

 2011 /11تارٌد قزار الووافقح على هٌح الثزاءج 2011/06/15 :
[ ]51التظٌٍف السولً :
Int. Cl. 7: C07C 51/235, 51/16; B01J 27/00, 27/188,
27/19, 27/192, 27/14
[ ]56الوزاجع :
(- US 5198579 A )MITSUI TOATSU CHEM INC
30 March 1993

[ ]21رقن الطلة  :م خ خ/ب6456/2006/
[ ]22تارٌد تقسٌن الطلة 2006/06/20 :
[ ]30األولوٌح :
[ ]31رقن األولوٌح [ ]32تارٌد األولوٌح [ ]33اسن السولح
أهزٌكا
2005/12/28
11/320.319
[ ]72الورتزعوى  -1 :لٍكسٍا كاي -2 ،ووجٌٍج لٍاًج -3 ،جٍوس
زتلٍو 0كوفواى
[ ]73هالك الثزاءج  :الشزكح السعوزٌح للظٌاعاخ األساسٍح "
ساتك"  ،ص0ب  5101الزٌاع ،11422الزٌاع ،الوولكح العزتٍح
السعوزٌح
الفاحض ٌ :حً ًاطز الثوطافً
[ ]74الوكٍل  :أحوس ًجسخ تاسارتاشى
[ ]54ؽزٌقح لتظٌٍع حفاس هرتلف عسٌس الحوغ ألكسسج األلسهٍساخ غٍز الوشثعح إلى حوغ كزتوكسٍلٍك غٍز هشثع
[ ]57الولرض ٌ :تعلق هذا االذتزاع تعولٍح لتظٌٍع حفاس هزكة حوؼً هرلؾ هتعسز الكسسج السهٍساخ غٍز هشثعح هثل هٍثاكزولٍي الى
احواع كزتوكسٍلٍح غٍز هشثعح هثل حوغ هٍثاكزٌلٍك حٍث ٌحتوي الحفاس الوذكور على اكاسٍس هولٍثسًٍوم و فوسفور و ' ، Mحٍث
' Mتوثل سٍشٌوم  ،توتاسٍوم  ،روتٍسٌوم  ،او طوزٌوم و تشهوخ .و العولٍح هً ترلٍق للحفاس فً ظزوف تظٌٍع هعٌٍح الػافح هزكة
الثشهوخ كززغح هائٍح تسوى حوغ ًتزٌك .و ٌتن تكوٌي هازج تشكٍل حفاس اولٍح تاسالح الواء و تجفٍف الجسٍواخ الظلثح ،و ٌتن تكوٌي
حفاس الوزكة الحوؼً الورلؾ الوتعسز عي ؽزٌق كلسٌح هازج تشكٍل الحفاس االولٍح.
عسز عٌاطز الحواٌح 23 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
مكــتب
()19
بـــــــــراءات ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
][19

اخلليـــجﺍ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ ﺍ
لعربيـــــة
لـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
[ ]11ضلى انثطاءج CG 0001601 :
[ ]45تاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضلى لطاض انًوافمح عهى يُح انثطاءج 11/24799 :

 2011 /11تاضٌد لطاض انًوافمح عهى يُح انثطاءج 2011/06/15 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21ضلى انطهة  :و خ خ/ب6069/2006/
Int. Cl. : C07D 451/04
[ ]22تاضٌد تمسٌى انطهة 2006/04/08 :
[ ]56انًطاجع :
[ ]30األونوٌح :
- EP 0564650 A1 )KYOWA HAKKO KOGYO KK
[ ]31ضلى األونوٌح [ ]32تاضٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
[JP]( 13 October 1993
أيطٌكا
2005/04/06
60/668.780
[ ]72انًرتطعوٌ  -1 :توضَط اس 0زٌطٌك -2 ،شاو ضوتطخ-3 ،
فاثٍطي تول اض -4 ،جونستهوو آزو أٌّ -5 ،جٍُوف زاٍَم
[ ]73يانك انثطاءج  :ثٍطافاَس  ،إَك  901 ،جٍتواي تونٍفاضز،
 ،94080ساوث ساٌ فطاَسٍسكو ،انوالٌاخ انًتحسج األيطٌكٍح
انفاحص  :إتطاٍْى عثسهللا انًانكً
[ ]74انوكٍم  :أحًس َجسخ تاظاضتاشى
[ ]54صوضج يتثهطج نًطكة كوٌُونٍُوٌ ـ كطتوكسايٍس
[ ]57انًهرص ٌ :تعهك ْصا االذتطاع تًهح ٍْسضوكهوضٌس يتثهط يٍ {)1S,3R,5R( 1-isopropyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-
methyl- amino( [3.2.1] oct-3-yl} amide 3-carboxylic acid -8-[)R( -2- hydroxy-3-)methanesulfonyl propyl] -8- azabicycloأوشواتح يُّ .و ٌتعهك االذتطاع أٌضاً تتطكٍثاخ صٍسنٍح تتضًٍ صوض انًهح انًتثهط وتططق استعًال صوضج
انًهح انًتثهطج ْصِ نعالج أيطاض يطتثطح تُشاط  5-HT4وتعًهٍاخ يفٍسج فً تحضٍط صوض انًهح انًتثهط ْصِ.
7

عسز عُاصط انحًاٌح 23 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثراءج CG 0001602 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

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

[ ]12تراءج اذتراع

رلى لرار انًىافمح عهى يُح انثراءج 11/24776 :

 2011 /11تارٌد لرار انًىافمح عهى يُح انثراءج 2011/06/15 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب2592/2003/
[ ]22تارٌد تمسٌى انطهة 2003/04/12 :
[ ]56انًراخع :
[ ]30األونىٌح :
- WO 87/06104 A1 )HARDY et al.( 22 October
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح [ ]33اضى انسونح
1987
أيرٌكا
2002/04/12
60/371,729
- US 5258340 A )AUGUSTINE et al.( 02
[ ]72انًرترعىٌ  -1 :فٍروز راضىنى -2 ،تٍُح نى -3 ،يحًس
November 1993
هاخانٍدىل
[ ]73يانك انثراءج  :فٍهٍة يىرٌص تروزكتص اَك 3601 ،كىيٍرش
روز  ،رٌشًىَس  ،فٍرخٍٍُا ،23234 ،رٌتشًىَس ،انىالٌاخ انًتحسج
االيرٌكٍح
انفاحص  :فهس زوٌس انًطٍري
[ ]74انىكٍم  :أحًس َدسخ تازارتاشى
[ ]54إضافاخ يٍ خطى زلٍك يرتسل خسئٍا نتمهٍم كًٍح اول اكطٍس انكرتىٌ و/او اكطٍس انٍُترٌك فى انتٍار انطائس نس
[ ]57انًهرص  :نمس تى تىفٍر تكىٌُاخ حشى يمطعح ،ضدائر  ،طرق نتصٍُع انطدائر و طرق نتسذٍٍ انطدائر وانتً تتضًٍ عهى اضتعًال
إضافاخ خطًٍٍه زلٍمح يرتسنح خسئٍاً و يؤههح نهعًم كًازج يؤكطسج نتحىٌم أول أكطٍس انكرتىٌ إنى ثاًَ أكطٍس انكرتىٌ و /أو كعايم
حفاز نتحىٌم أول أكطٍس انكرتىٌ إنى ثاًَ أكطٍس انكرتىًٌٌ ،كٍ إضتعًال انتكىٌُاخ  ،األزواخ و انطرق وفماً نالذتراع انحانً نتمهٍم كًٍح
أول أكطٍس انكرتىٌ و  /أو أكطٍس انٍُترٌك انًتىاخسج فً انتٍار انطائس نهسذاٌ ًٌ .كٍ تشكٍم اإلضافح انًرتسنح خسئٍا عٍ طرٌك االذتسال
اندسئً ب  Fe203إلَتاج يرهىط يٍ صىر يتُىعح يرتسنح عهى ضثٍم انًثال  FeO ، Fe304و/أو  ،Feتانتىازي يع  Fe2 O 3غٍر
يرتسل.
عسز عُاصر انحًاٌح 29 :

Int.Cl.7: A24D1/00

عسز األشكال 24 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ؼقى انثؽاءج CG 0001603 :
[ ]45تاؼٌص انُشؽ ػٍ يُر انثؽاءج 2011/09/30 :

[ ]12تؽاءج اضتؽاع

ؼقى قؽاؼ انًٕافقح ػهى يُر انثؽاءج 11/24779 :

2011/11

تاؼٌص قؽاؼ انًٕافقح ػهى يُر انثؽاءج 2011/06/15 :

[ ]51انتظٍُف انعٔنً :
[ ]21ؼقى انطهة  :و خ ش/ب1472/2001/
Int. Cl.7: C07C 27/10, 67/05, 51/02, 51/16; B01J
[ ]22تاؼٌص تقعٌى انطهة 2001/07/04 :
23/44, 23/48, 23/56, 23/58
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]56انًؽاخغ :
[ ]31ؼقى األٔنٌٕح [ ]32تاؼٌص األٔنٌٕح [ ]33اسى انعٔنح
- US 5968860 A )HERZOG( 19 October 1999
أيؽٌكا
2000/07/07
09/612159
- US 5972824 A )HERZOG et al.( 26 October 1999
[ ]72انًطتؽع :آال كَٕستاَتٍٍ ضاٌ يايٍعٔفا
- US 6015760 A )WANG( 18 January 2000
[ ]73يانك انثؽاءج  :انشؽكح انسؼٕظٌح نهظُاػاخ األساسٍح "
- US 6017847 A )WANG( 25 January 2000
ساتك"  ،ص0ب  5101انؽٌاع ،11422انؽٌاع ،انًًهكح انؼؽتٍح
- US 5854171 A )NICOLAU et al.( 29 December
انسؼٕظٌح
1998
[ ]74انٕكٍم  :أزًع َدعخ تاؾاؼتاشى
- US 5179056 A )BARTLEY( 12 January 1993
انفازض  :فٓع ؾٌٔع انًطٍؽي
[ ]54ياظج زفاؾج يؽتفؼح االَتقائٍح يشؽتح ٔيغهفح غاخ َاتح ؾياًَ-يكاًَ يسسٍ إلَتاج ضالخ انفٍٍُم.
[ ]57انًهطض  :ياظج زفاؾج يٍ انػْة ٔ انثاالظٌٕو يغهفح ٔيشؽتح ٌ ،تى إَتاخٓا ػهى ياظج ظاػًّ يٍ انسٍهٍكا تسٍث تكٌٕ نٓا طثقح
تاالظٌٕو يٍ  1,8إنى  7,2خى/نتؽ يٍ انًاظج انسفاؾج ،يغ َسثح ٔؾٌ انثاالظٌٕو إنى انػْة تثهغ  0,3إنى ٌٔ .2,0تى غنك ػٍ طؽٌق تشؽٌة
انًاظج انعاػًح تانًسانٍم انًائٍح أليالذ أٔ أزًاع انثاالظٌٕو .ثى ٌتى تؽسٍة يؽكثاخ انثاالظٌٕو ٔانػْة غٍؽ انقاتهح نهػٔتاٌ فً انًاء ػهى
سطر انًاظج انعاػًح ػٍ طؽٌق تفاػم انًاظج انًشؽتح يغ يسانٍم يٍتا سٍهٍكاخ يؼعٍَح قهٌٕح .تؼع غنك ٌ ،تى انتدفٍف إلؾانح انًاء .ثى ٌتى
اضتؿال انًاظج انعاػًى غاخ انسطر انًشؽب تًؽكثاخ انثاالظٌٕو ٔ انػْة تانتفاػم يغ اإلٌثٍهٍٍ أ انٍٓعؼٔخٍٍ ػُع ظؼخح زؽاؼج أػهى يٍ
150و ،زٍث تظم ظؼخح انسؽاؼج تانُسثح نإلثٍهٍٍ زتى 310و ٔ ،تانُسثح نهٍٓعؼٔخٍٍ زتى 299و ،إنى اٌ ٌتى اضتؿال خًٍغ يستٌٕاخ
انثاالظٌٕو ٔانػْة إنى زانتًٓا انًؼعٍَح انسؽجٌ ،تى تشؽٌة انًاظج انعاػًح تأسٍتاخ انثٕتاسٍٕو إنى  %7- %6يٍ انٕؾٌ انكهً نهًاظج
انسفاؾج.
إلَتاج انطالخ انفٍٍُم ،انًاظج انسفاؾج انًػكٕؼج أػالِ نٓا َاتح ؾياًَ -يكاًَ َٔشاط َٕػً أكثؽ تسٕانً  %20إنى  %30يٍ أي يؽكة
زفاؾ أضؽ يًاثم ٌتشكم يٍ اضتؿال انًاظج انعاػًح انًشؽتح ػُع ظؼخح زؽاؼج 150ؤ .ػُع ظؼخح زؽاؼج يؼتعنح يٍ 140و إنى 160و،
ٔسؽػح ساػٍح فؽاغٍح نهغاؾ يقعاؼْا  /4500ساػح ،تظٓؽ انًاظج انسفاؾج اَتقائٍح نطالخ انفٍٍُم تظم إنى  %90أٔ أكثؽ ػُع انتشغٍم فً
ظؽٔف انتفاػم انتً ٌُتح ػُٓا َاتح ؾياًَ-يكاًَ ٌثهغ  600ػهى األقم.
ػعظ ػُاطؽ انسًاٌح 15 :

مالحظة :يجوز 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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ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
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STATES
OF OF
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GULF
THE ARAB
STATES
THE
GULF

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11عقى انثغاءج CG 0001604 :
[ ]45ذاعَز انُشغ عٍ يُخ انثغاءج 2011/09/30 :

[ ]12تغاءج اسرغاع

عقى قغاع انًىافقح عهً يُخ انثغاءج 11/24548 :

2011/11

ذاعَز قغاع انًىافقح عهً يُخ انثغاءج 2011/06/05 :
[ ]51انرصُُف انضونٍ :

[ ]21عقى انطهة  :و خ ر/ب6186/2006/
[ ]22ذاعَز ذقضَى انطهة 2006/04/29 :
[ ]56انًغاجع :
[ ]30األونىَح :
- US 2002/096983 A1 )AUBERT CAPELLA
[ ]31عقى األونىَح [ ]32ذاعَز األونىَح [ ]33اسى انضونح
JOAQUIN( 25 July 2002
إَطانُا
2005/04/29 RM2005A000201
- US 5879185 A )HANDLER et al.( 09 March 1999
[ ]72انًشرغعىٌ  -1 :صٌ ايثغوجٍ عَُاذى -2 ،تُاَُؼوال إَغَكى
[ ]73يانك انثغاءج  :ترُسُُى اؽ 0تٍ  0أَه  ،فُا يُسُُا ،
 20154-38يُالَى ،إَطانُا
انفادص  :فهض يذًض انثاكغ
[ ]74انىكُم  :أدًض َجضخ تاػاعتاشً
[ ]54إطاع صاعى نرغكُة جضاعٌ نجهاػ كهغتائٍ
[ ]57انًهشص  :إطاع صاعى  1نرغكُة جضاعي نجهاػ كهغتً ( ) 20,21,22,23وادض عهً األقم وَشًم عهً ذغهُف يذُظ  4نهرثثُد
انجضاعي يىضذا فرذح  5وانرٍ ذذضص ذثثُد ذجًُع يجهغ السرقثال وانذافع عهً جهاػ كهغتٍ وادض عهً األقم ( َ )23,20,21,22رى
ذذضَض انفرذح  5عٍ طغَق يىاجهح ػوج يٍ أنىاح انرثثُد ( )9,10طاخ أطغاف يغتىطح إنً أنىاح انرثثُد ( )6,7وذشًم أنىاح انرثثُد
( )6,7عهً عُاصغ عتظ  8نرغكُة تها جهاػ كهغتٍ وادض عهً األقم ( )20,21,22,23أنىاح انرىصُم ( )9,10ذشًم أجؼاء عتظ  11يجهؼج
نالعذثاط يع أجؼاء انرىصُم انركًُهُح  12انًُاظغج انًىضىعح تانضغوعج عهً انًقاطع انطغفُح نهفاصم  13وانظٌ ًَكٍ عتطح تطغَقح
ًَكٍ يعها فكها إنً اإلطاع  1نرقسُى انفرذح .
عضص عُاصغ انذًاَح 10 :

Int. Cl.7: H02G 3/08

عضص األشكال 4 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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(19) PATENT OFFICE OF THE
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OFFICE
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COUNCL
FOR
COOPERATION
FOR
THE ARAB
STATES OFCOUNCIL
THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقى انثراءج CG 0001605 :
[ ]45تارَز انُشر عٍ يُخ انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج استراع

رقى قرار انًىافقح عهً يُخ انثراءج 11/24551 :

2011/11

تارَز قرار انًىافقح عهً يُخ انثراءج 2011/06/05 :
[ ]51انتصُُف انضونٍ :

[ ]21رقى انطهة  :و خ ر/ب9707/2007/
[ ]22تارَز تقضَى انطهة 2007/12/12 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونىَح :
- DE 3426064 C1 )BETTERMANN OBO OHG( 16
[ ]31رقى األونىَح [ ]32تارَز األونىَح [ ]33اسى انضونح
January 1986
إَطانُا
2006/12/14 MI2006A002397
[ ]72انًشترع  :فاترَسي  ،فاترَسَى -
[ ]73يانك انثراءج  :تتُسُُى اش .تً  .اَه  ،فُا يُسُُا ،38
 20154يُالَى ،إَطانُا
انفادص  :اتراهُى انعثىصٌ
[ ]74انىكُم  :أدًض َجضخ تازارتاشً
[ ]54شثكح أَاتُة كهرتائُح يعهقح ويهذقاخ يُاظرج نها
[ ]57انًهشص  :قُاج كهرتائُح يعهقح يذتىَح عهً يعضٌ يستقُى (َ )1فتخ عُض األسفم فٍ دُث َشكم انذائط انعهً نُكىٌ شقٍُ يستقًٍُُ
(َ )6 ،5فتخ نهشارج نهًذتىٌ ونضَه قطاع يستعرض فٍ شكم يعٍُ يُذرف يستطُم ،فٍ دُث َهاَتٍ عهٍ شكم أجُذح يرَح (،13 ،12
 )15 ،14نعضج ركاب يعهقٍُ ( )9ترتط غُر يستعرض ،جاَة وادض ( )15 ،14نهجُاح ًَثم كضعايح صاسم انشقىق.
Int. Cl.7: H02G 3/04

عضص عُاصر انذًاَح  11 :عضص األشكال 17 :

مالحظة :يجوز 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 اإلختراع ـ 16

147
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COUNCL
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STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رلى انثراءج CG 0001606 :
[ ]45ذارٌد اننشر ػن ينح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذرراع

رلى لرار انًىافمح ػهى ينح انثراءج 11/24999 :

2011/11

ذارٌد لرار انًىافمح ػهى ينح انثراءج 2011/06/18 :

[ ]51انرصنٍف انسونً :
[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب7229/2006/
;Int. Cl.7: H01F27/14; H01F27/40; H02P13/00
[ ]22ذارٌد ذمسٌى انطهة 2006/11/15 :
H01F27/10; H01F27/00
[ ]30األونىٌح :
[ ]56انًراجغ :
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
- EP 0238475 A )ELIN UNION AG [AT]( 23
انهنس
2005/11/16 mum/2005/1425
September 1987
[ ]72انًرررع  :فً كٍه  ،واكشاوري
- LV 12029 B )BALTARUTA SIA [LV]( 20 May
[ ]73يانك انثراءج  :شركح سً ذً ار نهرصنٍغ انصناػً انًحسوزج
1998
،طرٌك نالر  -تىنً  -يهراشررا  -انهنس، ،
(- US 6456095 B1 )SORITA TETSUJI [JP] et al.
[ ]74انىكٍم  :ذهٍم اتراهٍى اننايً
24 September 2002
- US 2005/223782 A1 )DOHI MANABU [JP] et
al.( 13 October 2005
- JP 58218106 A )HOUKI YASUMICHI( 19
December 1983
- US 5946171 A )MAGNIER PHILIPPE [FR]( 31
August 1999
- GB 693448 A )BRITISH ELECTRIC
TRANSFORMER C( 01 July 1953
- US 2639308 A )JEAN EGGER LEON( 19 May
1953
انفاحص  :اتراهٍى انؼثىزي
[ ]54طرٌمح ووسٍهح ينغ وحًاٌح انًحىالخ انكهرتائٍح ضس اإلنفجار وانحرٌك
[ ]57انًهرص ٌ :رؼهك االتركار انحانً تنظاو وطرٌمح انىلاٌح وانًنغ أو كشف اإلنفجار و/أو انحرٌك انحازز فً انًحىالخ انكهرتائٍح
يمسيا  ،لثم إنحالل يحهىل انرثرٌس انماتم نالحرراق وانسٌد انؼازل.
ػسز ػناصر انحًاٌح 12 :

ػسز األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11رقٌ اىجراءح CG 0001607 :
[ ]45ربرَد اىْشر ػِ ٍْح اىجراءح 2011/09/30:

[ ]12ثراءح اذزراع

رقٌ قرار اىَىافقخ ػيً ٍْح اىجراءح 11/24400 :

2011 /11

[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة2653/2003/
[ ]22ربرَد رقسٌَ اىطيت 2003/05/13 :
[ ]30األوىىَخ :
[ ]31رقٌ األوىىَخ [ ]32ربرَد األوىىَخ [ ]33اسٌ اىسوىخ
أٍرَنب
2002/05/15
10/146.288
[ ]72اىَرزرع  :وَيُبً جَُس هىجُز
[ٍ ]73بىل اىجراءح  :صْسزىُ مىرثىرَشِ 101 ،روثْسىُ
سىَذ  810 ,امالهىٍب ،سُزٍ أمالهىٍب ،أٍرَنب
[ ]74اىىمُو :ذيُو اثراهٌُ اىْبٍٍ

ربرَد قرار اىَىافقخ ػيً ٍْح اىجراءح 2011/05/30 :
[ ]51اىزصُْف اىسوىٍ :

7

Int. Cl. : E21B 17/00

[ ]56اىَراجغ :
- US 4496203 A )MEADOWS ALAN( 29 January
1985
- US 4683944 A )CURLTT HARRY B( 04 August
1987
- US 4759601 A )KNUTSEN GARY F et al.( 26
July 1988
- WO 9204525 A )FRAMO DEV LTD( 19 March
1992
- GB 2110270 A )ARCY GEORGE PAUL D( 15
June 1983
- US 4220381 A )DER GRAAF GERARDUS C
VAN( 02 September 1980
اىفبحص ٍ :صؼت أحَس اىفضبىخ

[ ]54أّجىة ٍطىر َحزىٌ ػيً ٍيحق أسالك مهرثبئُخ
[ ]57اىَيرص  :أّجىة إّزبج ٍطىر السزرساٍه فٍ رجىَف ثئر ىه ٍيحق ،واألفضو ٍزحس اىَحىر ،زاذو أّجىة اإلّزبج اىَطىر .اىَيحق ىه
ّزىءاد ػيً مو طرف ثحُث أّه ػْسٍب َىضغ اىَيحقبُ طرفب ىطرف ،فإُ اىْزىءاد رزؼشق .اىَيحق فُه أذسوز واحس ػيً األقو ٍقطىع فٍ
زاذيخ وََزس ػيً طىه اىَيحق السزجساه سيل (ٍثو اىنهرثبئٍ أو اىجصرٌ) ىْقو اىطبقخ أو اىجُبّبد ٍِ وإىً رجىَف اىجئر .قس َشَو اىَيحق
ػيً ٍجَىػبد ٍِ األذبزَس واألسالك حست اىضرورح .اىسيل ىه واصو ػيً مو طرف فٍ اىَيحق .ػْسٍب رىضغ اىَالحق طرفب ىطرف ،فإُ
ّزىءاد اىَيحق رْظٌ صف اىىصالد اىنهرثبئُخ ىزصحُح رؼشُق اىىصالد اىنهرثبئُخ .وَفضو أُ َنىُ اىَيحق ٍثجزب ثبىزيحٌُ أو ثأٌ طرَقخ
أذري زاذو أّجىة اإلّزبج .رحٍَ ٍقرّخ ٍسْْخ اىَيحق اىَنشىف و اىىاصو اىنهرثبئٍ ورثجذ اىقطغ اىَفرزح ألّجىة اإلّزبج
اىَطىر ٍغ ثؼضهب ىزشنُو سيل أّجىة إّزبج ٍَسوز ىه اىقسرح ػيً اىْقو.
ػسز ػْبصر اىحَبَخ  25 :ػسز األشنبه 16 :

مالحظة :يجوز 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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االخــــــرتاع
][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

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

ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس

[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001608 :
[ ]45ذاضٚد انُشط ػٍ يُح انثطاءج 2011/09/30:

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقى قطاض انًٕافقح ػهٗ يُح انثطاءج 11/24566 :

2011 /11

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب4738/2005/
[ ]22ذاضٚد ذقسٚى انطهة 2005/06/04 :
[ ]30األٔنٕٚح :
[ ]31ضقى األٔنٕٚح [ ]32ذاضٚد األٔنٕٚح [ ]33اسى انسٔنح
أيطٚكا
2004/11/18
10/990,523
[ ]72انًررطع  :ياش ٕٛك .ّٛسٕاضذٕخ
[ ]73يانك انثطاءج  :ياش ٕٛك .ّٛسٕاضذٕخ  1131 ،فاضسٛرٙ
إٚسرٛرس ضاٚع إٌ  .زته ، ٕٛكانجاض٘  ،آنثٛطذا ،ذ 3 ٙت 2 ٙف،9 ٙ
كُسا
[ ]74انٕكٛم  :ذهٛم اتطاْٛى انُايٙ

ذاضٚد قطاض انًٕافقح ػهٗ يُح انثطاءج 2011/06/07 :
[ ]51انرظُٛف انسٔن: ٙ
Int. Cl.7: E21B 21/06, E21B 23/01, E21B 41/00,
E21B 21/01
[ ]56انًطاجغ :
- US 6059977 B1 )ROWNEY, B. et al.( 09 May
2000
- US 631513 B1 )MORGAN, T. et al.( 13
November 2001
- US 6533946 B2 )PULLMAN, D.( 18 March 2003
- CA 1127626 A )THAKUR, P. et al.( 13 July 1982
- US 5814230 B1 )WILLIS, H. et al.( 29 September
1998
- WO 89/09091 A1 )MELLGREN, S.( 05 October
1989
انفاحض  :يحًس ػه ٙانجؼفط

[ ]54فظم غاظاخ يُثؼصح يٍ يٕائغ حفط ف ٙػًهٛح حفط آتاض
[ ]57انًهرض ٚ :رؼهق ْصا االذرطاع تُظاو نًؼانجح يائغ نقٕاطغ حفط اٜتاض ٚسررسو ف ّٛيسرٕٖ سائم شاتد ٔيحكٕو تانجاشتٛح األضضٛح
ت ٍٛفاطم ٚؼًم ذحد ضغظ جٕٖ تظفح اساٚسّ ْٔعاظ طً ٙانظفحٔ ٙشنك ألطانّ ظيٍ اسرقطاض انًائغ فٗ انفاطم ٔ ،نضًاٌ اَثؼاز كم
انغاظ انًحاطط ف ٙانقٕاطغ تظفح أساسٔ ، ّٛايطاضج انٗ شؼهح تًا ًُٚغ اَثؼاز انغاظ انٗ ْعاظ انطً ٙانظفح . ٙذجًغ األجعاء انظهثح يٍ
انفاطم تٕاسطح إػازج زٔضاٌ انسائم يٍ ٔ إنٗ انٓعاظ انظفحٗ ٚ ٔ .جٕظ حسة انطغثح أٌ ٕٚضغ يعٚم غاظاخ ٚؼًم تانرفطٚغ ت ٍٛانفاطم
ْٔعاظ انطً ٙانظفحٔ ، ٙذًطض انغاظاخ انًُفظهح يٍ يعٚم انغـاظاخ انٗ انشؼهح ْٔ .صِ انططٚقح ٔ انُظاو قاتهح نهرطثٛق تٕجح ذاص ػهٗ
ػًهٛاخ انحفط يرٕاظَح ٔ ،غٛط يرٕاظَح ٔ ،حفط تانٓـٕاء  ،حٛس ٚكٌٕ ذسفق ذٛاض انغاظاخ يرقطؼا ٔال ًٚكٍ انرُثؤ تّ .
ػسز ػُاطط انحًاٚح  20 :ػسز األشكال 7 :

مالحظة :يجوز 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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COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF
THE ARAB STATES OF THE GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

[ ]11ضلى انجطاءح CG 0001609 :
[ ]45تبضٌد انُفط عٍ يُح انجطاءح 2011/09/30 :

[ ]12ثطاءح اذتطاع

ضلى لطاض انًٕافمخ عهى يُح انجطاءح 11/24490 :

2011/11

تبضٌد لطاض انًٕافمخ عهى يُح انجطاءح 2011/06/05 :
[ ]51انتصٍُف انسٔنً :
;Int. Cl.7: F23C 7/00 ; F23D 11/38, 11/24
F23R 3/34
[ ]56انًطاجع :
- EP 0899508 A )ABB RESEARCH LTD( 03
March 1999
- US 6270338 B1 )HELLAT JAAN et al.( 07
August 2001

[ ]21ضلى انطهت  :و د خ/ة5269/2005/
[ ]22تبضٌد تمسٌى انطهت 2005/10/16 :
[ ]30األٔنٌٕخ :
[ ]31ضلى األٔنٌٕخ [ ]32تبضٌد األٔنٌٕخ [ ]33اؼى انسٔنخ
ؼٌٕؽطا
2004/10/18
01710/04
[ ]72انًرتطعٌٕ  -1 :ثٍتط فهْٕط -2 ،جٍجؽجٍطتٕغ أيٍُع-3 ،
ثٍتٍُب ثبٌكٍطد -4 ،كطٌؽتٍبٌ ؼتٍُجبخ
[ ]73يبنك انجطاءح  :انؽتٕو تكُٕنٕجً نًٍتس ،ثطأٌ ثٕفٍطي
ؼتطٌػ ، 7ؼً اتؿ  ، 5400 -ثبزٌٍ  ،ؼٌٕؽطا
انفبحص  :فٓس يحًس انجبكط
[ ]74انٕكٍم  :ؼعٕز يحًس عهً انفٕاف
[ ]54حبضق نتطثٍٍ غبظي
[ ]57انًهرص ٌ :تعهك االذتطاع انطاٍْ ثحبضق ثٕلٕز يرهٕط يؽجمبً  ،premix burnerنتطثـٍٍ غبظي gas turbineيثلًٌ ،حتٕي
عهى يٕنس زٔايخ يرطٔطً ٔ )1( conical swirl generatorلؽى ذهظ اؼطٕاًَ ٌ )2( cylindrical mixing sectionتجعّ فً
إتجبِ انتسفك ٌٔ ،flowتضًٍ فْٕخ شض عبنٍخ انضغظ  )10( high-pressure atomizer nozzleتفتًم عهى يًط تغصٌخ ٔلٕز fuel
يًطي ذطٔج  outlet passagesاثٍٍُ عهى األلم ،يٍ ذلنًٓب
ٔ feed passageاحس أٔ أكثطٔ .تتضًٍ فْٕخ انصض عبنٍخ انضغظ ()10
ْ
ٌسذم انٕلٕز انؽبئم  liquid fuelإنى يٕنس انسٔايخ ٌٔ ،)1( swirl generatorتى تطتٍت ْصِ انًًطاد ثفكم يُحطف عٍ انًطكع off-
 centerثبنُؽجخ نهًحٕض انطٕنً  axis longitudinalنهفْٕخ ٌٔتى تٍٓئخ  configuredكم يُٓب ثططٌمخ تؽًح ثتٕجٍّ orient
يرطٔط انطؾ  )1( cone sprayنهٕلٕز ثعأٌخ ( )βثبنُؽجخ نهًحٕض انطٕنً نًٕنس انسٔايخ (ٔ )1تكٌٕ أصغط يٍ َصف ظأٌخ انًرطٔط
(أنفب) ) cone half-angle (αنًٕنس انسٔايخ (ٌٔ .)1كٌٕ نًًطاد انرطٔج ثصفخ ذبصخ ـكم ُْسؼً زاذهً  internal geometryيع
لؽى يرطٔطً ضٍك.
عسز عُبصط انحًبٌخ 16 :

عسز األـكبل 5 :

مالحظة :يجوز 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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] [19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاونﻟﺪﻭﻝ
جمللـــس اﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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[ ]12ثراءح اذتراع

رقى قرار انًوافقخ عهى يُح انجراءح 11/24848 :

[ ]11رقى انجراءح CG 0001610 :
[ ]45تبرٌد انُشر عٍ يُح انجراءح 2011/09/30 :

 2011 /11تبرٌد قرار انًوافقخ عهى يُح انجراءح 2011/06/16 :

[ ]51انتصٍُف انسونً :
[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة3459/2004/
Int. Cl.7: C08F 2/00, 210/16; C08L 23/16; C08J
[ ]22تبرٌد تقسٌى انطهت 2004/05/10 :
5/18
[ ]30األونوٌخ :
[ ]56انًراجع :
[ ]31رقى األونوٌخ [ ]32تبرٌد األونوٌخ [ ]33اسى انسونخ
- US 6248831 B1 )HOFFMAN III WILLIAM A et
أيرٌكب
2003/05/12
60/469.665
al.( 19 June 2001
[ ]72انًرترعوٌ  -1 :اَثوًَ سًٍَ .وثبٌور -2 ،ثراز اٌه .كوثهر3 ،
- US 6147167 A )GARRISON PHILIP J et al.( 14
 وٌهٍبو جٍه .يٍشً ،جٍه آر.November 2000
[ ]73يبنك انجراءح  :زاو جهوثبل تكُونوجٍس اَك - .شركخ ايرٌكٍخ،
شبرع واشُطٍ ،يجُى  ،1790يٍسالَس ،48674 ،يٍشٍغٍ ،انوالٌبد
انًتحسح األيرٌكٍخ
انفبحص ٌ :حً َبصر انجوصبفً
[ ]74انوكٍم  :سعوز يحًس عهً انشواف
[ ]54تركٍت ثونًٍري وعًهٍخ نصُع يتعسز إثٍهٍٍ يرتفع انوزٌ انجسٌئً-عبنً انكثبفخ وغشبء يُه
[ ]57انًهرص :

عسز عُبصر انحًبٌخ 11 :

عسز األشكبل 1 :

مالحظة :يجوز 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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][19مكــتب
()19
بـــــــــراءاتﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ

(19) PATENT OFFICE OF THE
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COUNCL
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COUNCIL
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OFOF
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STATES
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ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲاﺍلتعــاون
جمللـــس

[ ]11رقى انجراءح CG 0001611 :
[ ]45ربرٌز انُشر عٍ يُخ انجراءح 2011/09/30 :

[ ]12ثراءح اسزراع

رقى قرار انًىافقخ عهى يُخ انجراءح 11/24818 :

2011/11

[ ]21رقى انطهت  :و د ر/ة7333/2006/
[ ]22ربرٌز رقضٌى انطهت 2006/12/05 :
[ ]30األونىٌخ :
[ ]31رقى األونىٌخ [ ]32ربرٌز األونىٌخ [ ]33اسى انضونخ
أيرٌكب
2005/12/07
11/296.104
[ ]72انًشزرعىٌ  -1 :ثىررر شبَىٌ  -2 ،فرٌض صي .اٌهريبٌ
[ ]73يبنك انجراءح ٌ :ىٍَفٍشٍ ركُىنىجٍس ،ال ال سً  ،سبٌ
فٍهٍت،سىٌذ  1950,هىسزٍ  ،77056 ، ،5555ركسبش ،انىالٌبد
انًزذضح االيرٌكٍخ
[ ]74انىكٍم  :سعىص يذًض عهً انشىاف

ربرٌز قرار انًىافقخ عهى يُخ انجراءح 2011/06/15 :
[ ]51انزصٍُف انضونً :
;Int. Cl. : C08L 23/04; C08F 0210/16; C08J 5/18
;F16L 9/12; C08L 23/00; C08F 210/00; C08J 5/18
F16L 9/00
[ ]56انًراجع :
- US 6878454B1 )SHANNON PORTER C [US] et
al.( 12 April 2005
- WO 01/48029 A )UNION CARBIDE CHEM
PLASTIC [US] ( 05 July 2001
- WO 95/11264 A )MOBIL OIL CORP [US]( 27
April 1995
انفبدص  :ثُضر انثجٍزً
7

[ ]54يزعضص إثٍهٍٍ عبنـً انكثبفـخ
[ ]57انًهشص ٌ :زعهـق االسزـراع انراهـٍ ثزراكٍت يزعضصح انُسق يٍ يزعضصاد اإلثٍهٍٍ  polyethylenes multimodalنهـب كثبفـخ
رزـراوح يٍ  0,940إنى  0,965غى/سى ،)g/cm3( gram/cubic centimeter 3وقًٍخ نـِ  I21رزراوح يٍ  4إنى  20صٌسٍغراو/صقٍقخ
( ،decigram/minute )dg/minورشزًم عهى ثىنًٍر إسهبيً  copolymerيُشفض انىزٌ انجسٌئً يٍ اإلثٍهٍٍ  ethyleneنه
يزىسط وزًَ نألوزاٌ انجسٌئٍخ ٌ weight average molecular weightزراوح يٍ  5000ودضح كزهخ طرٌخ atomic mass unit
( )amuإنى  50000ودضح كزهخ طرٌخ؛ وثىنًٍر إسهبيً يررفع انىزٌ انجسٌئً يٍ اإلثٍهٍٍ  ethyleneنه يزىسط وزًَ نألوزاٌ انجسٌئٍخ
ٌزراوح يٍ  60000ودضح كزهخ طرٌخ إنى  800000ودضح كزهخ طرٌخ ،وٌكىٌ نهًكىٍٍَ يقضار يٍ انزفرع قصٍر انسهسهخ ٌكفم أٌ ٌكىٌ
انزركٍت يزعضص انُسق يٍ يزعضص اإلثٍهٍٍ  polyethyleneيالئًبً نصُبعخ األَبثٍت  pipesواألغشٍخ  ،filmsويالئًبً فً رطجٍقبد انقىنجخ
انضوارح  ،rotomoldingوانقىنجخ ثبنُفز .blow molding
عضص عُبصر انذًبٌخ  14 :عضص األشكبل 5 :

مالحظة :يجوز 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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اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
لعربيـــــة
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس

[ ]11رقى انثراءج CG000 1612 :
[ ]45ذارَد انُشر ػٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذرراع

رقى قرار انًىافقح ػهً يُح انثراءج 11/24824 :

2011 /11

ذارَد قرار انًىافقح ػهً يُح انثراءج 2011/06/15 :
[ ]51انرصُُف انسونٍ :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب7167/2006/
[ ]22ذارَد ذقسَى انطهة 2006/11/06 :
[ ]56انًراجغ :
[ ]30األونىَح :
- GB 2134121 A )*EL PASO POLYOLEFINS
[ ]31رقى األونىَح [ ]32ذارَد األونىَح [ ]33اسى انسونح
COMPANY( 08 August 1984
ترَطاَُا
2005/11/07
0522706.1
[ ]72انًرررػىٌ  -1 :نُى إٌ .رَُسرز -2 ،ذىو فاٌ َىالَس
[ ]73يانك انثراءج  :اكسىٌ يىتُم كًُُكال تاذُرس اَك - .شركح
ايرَكُح،77520 ،eD tyrB ،eD rD awyaB 5200 ،
 ،sBxDs - BytBe AtDtBs ya S BwyiDأيرَكا
انفاحص  :ػهٍ احًس انًال
[ ]74انىكُم  :سؼىز يحًس ػهٍ انشىاف
[ ]54جهاز وطرَقح إلَراج يرؼسز اإلثُهٍُ POLYETHYLENEوتىنًُراخ إسهايُح COPOLYMERSيٍ اإلثُهٍُ
ETHYLENE
[ ]57انًهرص َ :رؼهق االذرراع تجهاز نثهًرج  polymerizationاإلثُهٍُ  ethyleneذحد ضغظ يرذفغ َشرًم ػهً يفاػم شٌ ضغظ
يرذفغ high pressure reactor؛ يجري  conduitإليساز انًفاػم تاإلثُهٍُ  ،ethyleneحُث َسوز تًسرٍ قثهٍ preheater
نرسرٍُ اإلثُهٍُ ethylene؛ يرجم نهحرارج انًهسورج  waste heat boilerإلَراج ترار يرىسظ انضغظ؛ يصسر نهثرار يرذفغ انضغظ؛
وَظاو نرىزَغ انثرار َ steam distribtuion systemشرًم ػهً شثكح نهثرار يرىسظ انضغظ نرىزَغ انثرار يرىسظ انضغظ يٍ يرجم
انحرارج انًهسورج ، ،حُث َشرًم انًسرٍ ا نقثهٍ ػهً قسى أول ،ثاٍَ وثانث وَكىٌ َظاو ذىزَغ انثرار تحُث ًَكٍ إيساز انقسى األول
تانثرار يٍ شثكح انثرار يرىسظ انضغظ ،انقسى انثاٍَ تانثرار يٍ شثكح انثرار يرىسظ انضغظ أو تانثرار يرذفغ انضغظ وانقسى انثانث
تانثرار يرذفغ انضغظ.
ػسز ػُاصر انحًاَح 20 :

Int. Cl.7:C0F1 0/02; B01J 19/24

ػسز األشكال 2 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رقى انثراءج CG 0001613 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًٕافقح عهى يُح انثراءج 11/24564 :

2011 /11

تارٌد قرار انًٕافقح عهى يُح انثراءج 2011/06/07 :
[ ]51انتصٍُف انسٔنً :
Int. Cl.7: E21B 7/04, E21B 44/00; G01V 3/30
[ ]56انًراجع :
- US 6181138B1 )HALLIBURTON ENERGY
SERVICES INC( 30 January 2001

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب7965/2007/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2007/03/21 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]31رقى األٔنٌٕح [ ]32تارٌد األٔنٌٕح [ ]33اسى انسٔنح
أيرٌكا
2006/03/21
11/385,404
[ ]72انًرترعٌٕ  -1 :جٍسً كٍّ ٍُْسارنٍُج -2 ،يٍشٍم اش تٍتار
[ ]73يانك انثراءج ْ :انٍثرتٌٕ إٍَرجً سٍرفٍسس إَك 10200 ،
تٍالٌري تٕنٍفارز ْٕ ،ستٍ  ،تكساش ،77072 ،انٕالٌاخ انًتحسج
األيرٌكٍح
انفاحص  :يحًس عهً انجعفر
[ ]74انٕكٍم  :أحًس َجسخ تازارتاشى
[ ]54طرٌقح ٔجٓاز نهتحكى تاتجاِ انحفر تإسترساو قراءاخ يقأيح حساسح نإلتجاْاخ
[ ]57انًهرص  :طرٌقح ٔجٓاز نهتحكى تجٓاز انحفر تاسترساو قراءاخ يقأيح حساسح نالتجاْاخ عهى األقم تعضاً يٍ األيثهح اإلٌضاحٍح
تكٌٕ طرق تشًم َقم يٕجّ كٓرٔيغُاطٍسٍح استفٓايٍح يٍ أزاج فً فتحح ثقة إنى تكٌٍٕ يحٍظ تفتحح انثقة استقثال يٕجّ
كٓرٔيغُاطٍسٍح حساسح أٔنى يٍ انتكٌٍٕ تٕٓائً استقثال أٔ ٌحٕز ًَظ حساسٍح تفص اتتسائً ٔاحس تحسٌس انقرب يٍ حس طثقح تاسترساو
انًٕجّ انكٓرٔيغُاطٍسٍح انحساسح األٔنى ٔانتحكى تاتجاِ انحفر حسة االقتراب يٍ حس انطثقح.
عسز عُاصر انحًاٌح 24 :

عسز األشكال 11 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رقى انثراءج CG 0001614 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذتراع

رقى قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 11/24546 :

2011/11

تارٌد قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 2011/06/05 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب6268/2006/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2006/05/17 :
[ ]56انًراجع :
[ ]30األونىٌح :
- DE 19835837 A1 )BERKER GEB [DE] BERKER
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح [ ]33اسى انسونح
GMBH & CO KG [DE]( 10 February 2000
إٌطانٍا
2005/05/17 MI2005A000895
- EP 1501165 A )LEGRAND SA [FR]; LEGRAND
[ ]72انًرترعىٌ  -1 :تٍاٍَسوال إَرٌكى -2 ،زي ايثروجً رٌُاتى
SNC [FR]( 26 January 2005
[ ]73يانك انثراءج  :تتٍسٍُى اش .تً  .أٌه  ،فٍا يٍسٍُا -38 ،
 20154يٍالَى،إٌطانٍا
انفاحص  :فهس يحًس انثاكر
[ ]74انىكٍم  :أحًس َجسخ تازارتاشى
[ ]54غطاء زاعى يساعس نقطعح واحسج عهً األقم يٍ يعسج كهرتٍح
[ ]57انًهرص  :غطاء داعم مساعد ( )1لعلي األقل قطعة واحدة من معدة كهربية لكي تثبت جداريا ً كما تم وصفه بحيث أن كرسي
التركيب ( )3تم تحديده والذي يمكن مناسب الستقبال ومسك قطعة واحدة علي األقل من معدة كهربية .
الغطاء الداعم ( )1يمكن تثبيته بصورة يمكن من إزالته إلي غطاء جداري التركيب وفقا ً إلي علي األقل موضعين مختلفين وبذلك يسمح
باالتجاهات المناظرة لعلي األقل قطعة واحدة من معدة كهربية.
عسز عُاصر انحًاٌح 14 :

Int. Cl.7: H02G3/12

عسز األشكال 6 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رقٌ اىجزاءح CG 0001615 :
[ ]45ربرٌد اىْشز ػِ ٍْح اىجزاءح 2011/09/30 :

[ ]12ثزاءح اذززاع

رقٌ قزار اىَىافقخ ػيى ٍْح اىجزاءح 11/24383 :

 2011 /11ربرٌد قزار اىَىافقخ ػيى ٍْح اىجزاءح 2011/05/29 :

[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة5952/2006/
[ ]22ربرٌد رقسٌٌ اىطيت 2006/03/14 :
[ ]30األوىىٌخ :
[ ]31رقٌ األوىىٌخ [ ]32ربرٌد األوىىٌخ [ ]33اسٌ اىسوىخ
فْيْسا
2005/03/15
20050279
[ ]72اىَرززػىُ ٌ -1 :يٍٍِْ جبري -2 ،مىّزىري رٌسزى
[ٍ ]73بىل اىجزاءح  :مىُ مىرثىرٌشِ  ،مبرربّىٍّذ  ، 1هٍيسْنً
،فٍِ ،00330-هيسْنً ،فْيْسا
[ ]74اىىمٍو  :أحَس ّجسد ثبسارثبشى

[ ]51اىزصٍْف اىسوىً :

Int. Cl.7: B66B 1/18

[ ]56اىَزاجغ :
- US 4989694 A )UESHIMA TAKAAKI et al.( 05
February 1991
- US 6394231 B1 )SCHUSTER KILIAN et al.( 28
May 2002
- WO 2005019084 A )OTIS EKEVATOR CO( 03
March 2005
- US 2003085079 A1)INVENTIO AG( 08 May
2003
اىفبحص ٍ :صؼت أحَس اىفضبىخ

[ ]54طزٌقخ ىيزحنٌ فً وسٍيخ ّقو
[ ]57اىَيرص  :طزٌقخ وّظبً ىالسزجبثخ ىطيت ذسٍخ ٌزٌ إرسبىه إىى ذسٍخ ّقو ٌزٌ فٍه رحسٌس ثسٌو واحس أو أمثز مجهبس ّقو ىيَسزرسً
واذزٍبر جهبس ّقو شرصً وهْبك ّظبً أرىٍبرٍنً رجؼب ىهذا االذززاع ٌزضَِ ٍجَىػخ ٍصؼس رزضَِ ٍجَىػخ ٍِ اىَصبػس  ،جهبس طزفً
ىيَسبفز السزقجبه اىَصبػس ىالسزرساً ثىاسطخ اىَسبفزٌِ وّظبً ىيزحنٌ فً ٍجَىػخ اىَصؼس ٍسئىه ػِ اىجهبس اىطزفً ىيَسبفز ىيزحنٌ
فً اىَصبػس .ورزضَِ طزٌقخ هذا االذززاع اىرطىاد اىزبىٍخ  :إزذبه طيت ذسٍخ شرصً ػِ طزٌق اىجهبس اىطزفً  ،ورحسٌس ػيى أسبس
طيت اىرسٍ خ ثسٌو واحس ػيى األقو مجهبس ّقو ىيَسزرسً واُ ٌزٌ اذزٍبر ػِ طزٌق اىجهبس اىطزفً احس اىجسائو مجهبس ّقو.
ػسز ػْبصز اىحَبٌخ 12 :

ػسز األشنبه 3 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رلُ اٌثراءج CG 0001616 :
[ ]45ذارٌد إٌشر ػٓ ِٕح اٌثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذرراع

رلُ لرار اٌّوافمح ػٍى ِٕح اٌثراءج 11/24380 :

 2011 /11ذارٌد لرار اٌّوافمح ػٍى ِٕح اٌثراءج 2011/05/29 :

[ ]21رلُ اٌطٍة  َ :خ خ/ب7942/2007/
[ ]22ذارٌد ذمسٌُ اٌطٍة 2007/03/17 :
[ ]30األوٌوٌح :
[ ]31رلُ األوٌوٌح [ ]32ذارٌد األوٌوٌح [ ]33اسُ اٌسوٌح
ترٌطأٍا
2006/03/16
0605322.7
[ ]72اٌّرررع ِ :ارن ذؤىٍٓ
[ِ ]73اٌه اٌثراءج  :زٌسآٌ ذٍىٕوٌوجً أٔس إٔوفٍشٓ ٌٍّرس ،اٌطاتك
اٌثاٌث سوفوٌه هاوش  ،جورج سررٌد  ،وروٌسوْ ،شوري، ،
اٌٍّّىح اٌّرحسج
[ ]74اٌووًٍ  :أحّس ٔجسخ تازارتاشى

[ ]51اٌرصٍٕف اٌسوًٌ :

7

Int. Cl. : A01G 25/00

[ ]56اٌّراجغ :
- WO 2004/110132 A )DU PONT [US]; CAHILL
KAPLAN ANN W [US]; KIRCHNER OLAF( 23
December 2004
- WO 99/40031 A )DU PONT [US]; DESIGN
TECHNOLOGY & INNOVATION [GB]( 12
August 1999
- GB 1450899 A )TWYMAN SON
AGRICULTURE, LTD G( 29 September 1976
- US 3887138 A )GILEAD GIDEON( 03 June 1975
اٌفاحص ِ :صؼة أحّس اٌفضاٌح

[ٔ ]54ظاَ ري
[ ]57اٌٍّرص  :االذرراع اٌحاًٌ ٌررص تٕظاَ ري ٌري وسط ّٔو  .أٔظّح اٌري وفما ٌالذرراع اٌحاًٌ ذشًّ غشاء هٍسروفًٍٍ أٔثوتً
حٍسؤً أو غشاء هٍسروفًٍٍ أٔثوتً ِضٍغ (ِرّوج) .االذرراع أٌضا ٌررص تطرق ٌري وسط ّٔو  ،و أغشٍح هٍسروفٍٍٍح حٍسؤٍح
ٌالسرؼّاي فً ٔظاَ اٌري .
ػسز ػٕاصر اٌحّاٌح  18 :ػسز األشىاي 2 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11ضلى انجطاءح CG 0001617 :
[ ]45تبضٌد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/09/30 :

[ ]12ثطاءح اذتطاع

ضلى لطاض انًوافمخ عهى يُح انجطاءح 11/24842 :

2011/11

تبضٌد لطاض انًوافمخ عهى يُح انجطاءح 2011/06/16 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :

[ ]21ضلى انطهت  :و د خ/ة2421/203/
Int. Cl. : C07C 1/20
[ ]22تبضٌد تمسٌى انطهت 2003/01/01 :
[ ]56انًطاخع :
[ ]30األونوٌخ :
(- EP 0040914 A1 )MOBIL OIL CORPORATION
[ ]31ضلى األونوٌخ [ ]32تبضٌد األونوٌخ [ ]33اؼى انسونخ
2 December 1981
أيطٌكب
2002/01/07
60/345.402
- US 4072600 A)A.B. SCHWARTZ( 07
أيطٌكب
2002/06/13
10/170.393
February 1978
[ ]72انًرتطعوٌ  -1 :تُح كؽو -2 ،ثول اٌ .تشٍشونى -3 ،شوٌ
- US 4973792 A )J.M.O. LEWIS et al.( 27
تشوَح فوَح -4 ،خًٍػ آض .التُط -5 ،ؼتٍفٍ اٌ .فوٌ -6 ،كٍث
November 1990
اتش .كتشهط -7 ،كٍُث آض .كهى  -8 ،ثبتطٌك خٍه .يبهط -9 ،زٌٍ ؼً.
- US 6023005 A )J.R. LATTNER et al.( 08
زضًٌم
February 2000
[ ]73يبنك انجطاءح  :اكؽوٌ يوثٍم كًٍٍكبل ثبتُتػ اَك5200 ،.
ثٍوي زضاٌف،ثٍتبوٌ،تكؽبغ  ، 77520انوالٌبد انًتحسح األيطٌكٍخ
انفبحص  :ثُسض انثجٍتً
[ ]74انوكٍم  :ؼعوز يحًس عهً انشواف
[ ]54تمهٍم فطوق زضخبد انحطاضح زاذم انًدسز نعًهٍخ تحوٌم يطكت يؤكؽح انى اونٍفٍٍ
[ ]57انًهرص ٌ :تعهك االذتطاع انطاهٍ ثعًهٍخ نتحضٍط يُتح أونٍفًٍُ يٍ ذبو تغصٌخ يؤكؽح تتضًٍ :أ) ياليؽخ ذبو انتغصٌخ فً يُطمخ
تفبعم يع حفبظ ٌشتًم عهى( )1غطثبل خعٌئً نه فتحبد يؽبو يحسزح و( )2فهع أكؽسح  ،COفً ظطوف فعبنخ نتحوٌم ذبو انتغصٌخ إنى تٍبض
يُتح أونٍفًٍُ ٌشتًم عهى أونٍفٍُبد  C3-C2ونتشكٍم ضواؼت كطثوٍَخ عهى انحفبظ إلَتبج حفبظ ٌحتوي عهى كطثوٌ؛ ة) ياليؽخ خعء
عهى األلم يٍ انحفبظ انصي ٌحتوي عهى انكطثوٌ يع وؼظ تدسٌس ٌحتوي عهى أكؽدٍٍ فً يُطمخ تدسٌس تحتوي عهى يدسز شي طجمخ يًٍعخ
ثه طوض يبئع يكثف وطوض يبئع يرفف فً ظطوف فعبنخ نهحصول عهى خعء حفبظ يدسَّز ،حٍث ال ٌعٌس انفطق ثٍٍ زضخخ حطاضح انطوض
انًرفف وزضخخ حطاضح انطوض انًكثف عٍ 100و(زضخخ يئوٌخ)؛
خـ) إزذبل خعء انحفبظ انًدسَّز انًصكوض فً يُطمخ انتفبعم انًصكوضح؛ و ز) إعبزح انرطواد يٍ أ) إنى خـ).
عسز عُبصط انحًبٌخ 36 :

7

عسز األشكبل 3 :

مالحظة :يجوز 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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ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
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ﻠﺲاﺍلتعــاون
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[ ]11رقٌ اىجزاءح CG 0001618 :
[ ]45تبرٌد اىْشز عِ ٍْح اىجزاءح 2011/09/30 :

[ ]12ثزاءح اذتزاع

رقٌ قزار اىَىافقخ عيى ٍْح اىجزاءح 11/24815 :

2011/11

تبرٌد قزار اىَىافقخ عيى ٍْح اىجزاءح 2011/06/15 :
[ ]51اىتصٍْف اىسوىً :
; Int. Cl.7: B01J29/85 ; B01J23/83 ; B01J35/00
C01G3/00
[ ]56اىَزاجع :
- WO 9829370 A )EXXON CHIMICAL
PATENTS INC( 9 July 1998
- WO 0164340 A )EXXONMOBIL CHEM
PATENTS INC( 7 September 2001
- EP 0967911 A )MITSUBISHI GAS CHEMICAL
CO( 29 December 1999

[ ]21رقٌ اىطيت  ً :د خ/ة2510/2003/
[ ]22تبرٌد تقسٌٌ اىطيت 2003/02/23 :
[ ]30األوىىٌخ :
[ ]31رقٌ األوىىٌخ [ ]32تبرٌد األوىىٌخ [ ]33اطٌ اىسوىخ
أٍزٌنب
2002/02/28
60/360.963
أٍزٌنب
2002/03/20
60/366.012
أٍزٌنب
2002/04/22
60/374.697
أٍزٌنب
2002/08/09
10/215.511
[ ]72اىَرتزعىُ  -1 :زوروُ ىٍفٍِ -2 ،جٍَض مالرك فبرتىىً
[ٍ ]73بىل اىجزاءح  :امظىُ ٍىثٍو مٍٍَنبه ثبتْتض اّل5200 .
 ،77520 ،eD tyrB ،eD rD awyaBتنظبص  ،اىىالٌبد
اىَتحسح األٍزٌنٍخ
اىفبحص ٍ :حَس اىظَبعٍو
[ ]74اىىمٍو  :طعىز ٍحَس عيً اىشىاف
[ ]54تزامٍت ٍِ غزاثٍو جشٌئٍخ وحفبساد ٍْهب ،تشنٍيهب واطترساٍهب فً عَيٍبد تحىٌو
[ ]57اىَيرص ٌ :تعيق االذتزاع ثتزمٍت حفبس وطزٌقخ ىتشنٍيه واطترساٍه فً عَيٍخ تحىٌو ذبً تغذٌخ ،وٌفضو ذبً تغذٌخ ٍؤمظج ،إىى
أوىٍفٍِ واحس أو أمثز ،وٌفضو إثٍيٍِ و/أو ثزوثٍيٍِ .وٌشتَو تزمٍت اىحفبس عيى غزثبه جشٌئً وأمظٍس واحس عيى األقو ىفيش ٌرتبر ٍِ
اىَجَىعخ ( ٍِ )3اىجسوه اىسوري ىيعْبصز ،طيظيخ عْبصز اىيْثبٍّس وطيظيخ عْبصز األمتٍٍْس.
عسز عْبصز اىحَبٌخ 18 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رلى انثزاءج CG 0001619 :
[ ]45ذارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

[ ]12تزاءج اذرزاع

رلى لزار انًٕافمح عهى يُح انثزاءج 11/24505 :

2011/11

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب4459/2005/
[ ]22ذارٌد ذمسٌى انطهة 2005/03/23 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]31رلى األٔنٌٕح [ ]32ذارٌد األٔنٌٕح [ ]33اسى انسٔنح
أيزٌكا
2004/03/24
10/807.977
[ ]72انًررزعٌٕ  -1 :رٌرشارز ذًٔ .اٌثمٌٔ -2 ،سهً آر .تٕسًاٌ،
 -3سٍاليٕثا خً .ذشٍالتاٌ -4 ،رٔتزذٕ رٌٔش -5 ،ذشارنش إي.
تإٌكال ،خٍّ آر -6 ، .آي-تٍُح ذشَٕح -
[ ]73يانك انثزاءج  :خٌٕ سَك كًثًُ ،ال ال سً  11920 ،اٌسد
اتٍرش  ،ذٕنسا  ،أكالْٕيا ، 74116انٕالٌاخ انًرحسج األيزٌكٍح
[ ]74انٕكٍم  :سعٕز يحًس عهً انشٕاف

ذارٌد لزار انًٕافمح عهى يُح انثزاءج 2011/06/05 :
[ ]51انرصٍُف انسٔنً :

Int. Cl.7: F23 C 6/04

[ ]56انًزاخع :
- US 4496306 A )OKIGAMI et al.( 29 January
1985
- US 5573391 A )BENSON et al.( 12 November
1996
- EP 0562710 A )JOHN ZINK COMPANY, A
DIVISION OF KOCH ENGINEERING
COMPANY INC( 29 September 1993
- EP 1108952 A )SELAS CORPORATION OF
AMERICA( 20 June 2001

انفاحص  :فٓس يحًس انثاكز

[ ]54ذشكٍالخ نحارلاخ يزحهٍح تعٍسج فً أفزاٌ ٔطزق اسررسايٓا
[ ]57انًهرص ٌ :رعهك االذرزاع انزاٍْ ترشكٍهح حارلاخ يزحهٍح تعٍسج فً أفزاٌ remote staged furnace burner
configurationذشرًم عهى فْٕاخ ذاصح تغاس انٕلٕز انثإَي secondary fuel gas nozzlesيٕضٕعح تعٍساً عٍ انحارلاخ .
ٔذؤزي ْـذِ انرشـكٍهح إنى سٌـازج يـشج انٕلـٕز انثـإَي يـع غاساخ يساذٍ انفزٌ َٔ.رٍدح نذنـك ،ذمم زرخـح حزارج غـاس انٕلٕز انًحرزق
كًا ٌُرفض ذشكم أكاسٍس انُرزٔخٍٍ .nitrogen oxides NOx.
عسز عُاصز انحًاٌح  26 :عسز األشكال 10 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رقٌ اىثزاءج CG 0001620 :
[ ]45ذارٌد اىنشز ػن ٍنح اىثزاءج 2011/09/03 :

(19) PATENT
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[ ]12تزاءج اذرزاع

رقٌ قزار اىٌَافقح ػيى ٍنح اىثزاءج 11/24575 :

 1366 /61ذارٌد قزار اىٌَافقح ػيى ٍنح اىثزاءج 2011/06/07 :
[ ]51اىرصنٍف اىسًىً :

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب7033/2006/
[ ]22ذارٌد ذقسٌٌ اىطية 2006/10/09 :
[ ]56اىَزاخغ :
[ ]30األًىٌٌح :
- US 4318780 A )BAILIE ROBERT E( 9 March
[ ]31رقٌ األًىٌٌح [ ]32ذارٌد األًىٌٌح [ ]33اسٌ اىسًىح
1982
أٍزٌنا
2005/10/14
60/726,845
أٍزٌنا
2005/12/21
11/313,454
[ ]72اىَررزع  :فززرٌش آىد
[ٍ ]73اىل اىثزاءج  :فززرٌش آىد  10 ،تٍنًٌز  ،إرفٍنً ،سً أٌو
 ،92604اىٌالٌاخ اىَرحسج األٍزٌنٍح
اىفاحص  :فيس ٍحَس اىثامز
[ ]74اىٌمٍو  :صاىح تن ػثسهللا اىؼٌفً
[ٍُ ]54ثرز ًٍضً ٍُرؼسز اىَزاحو
[ ]57اىَيرص ٌ :قسً ىذا اإلذرزاع أشناه حشٍاخ أناتٍة ىَثرزاخ تأناتٍة ٍُسرؼزضح ًٍضٍح ٍرؼسز اىَزاحو تإسررساً ٍفاىٌٍ ٍغ ذسفق
اىَثزز ترٍار ٌٍاسي أً ٍؼامس ً ،ذسَح ىذه األشناه تثناء اىَثرزاخ تشنو ٍُسٍح أمثز ًذٌفز إٍنانٍاخ ذرفٍض اإلسريالك اىحزاري
ًاىطاقح اىنيزتائٍح ىَحطح ذحيٍح ً ٍضٍح ٍرؼسزج اىَزاحو ػن طزٌق اىَحافظح ػيى ذناىٍف إنراج اىَاء اىَقطز أً ذرفٍضيا ٍقارنح تَا
ٌَنن ذحقٍقو ٍغ ٍثرزاخ تأناتٍة ٍُسرؼزضح ذسررسً حشٍاخ أناتٍة ٍزًر فززٌح فً إذصاه إنسٍاتً ٍسيسو .
Int. Cl.7: B01D 3/06, 5/00

ػسز ػناصز اىحَاٌح  10 :ػسز األشناه 22 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رقن الجراءح CG 0001621 :
[ ]45ربرٌص الٌشر عي هٌر الجراءح 2011/09/30 :

[ ]12ثراءح اضزراع

رقن قرار الوىافقخ على هٌر الجراءح 11/24501 :

2011/11

ربرٌص قرار الوىافقخ على هٌر الجراءح 2011/06/05 :
[ ]51الزصٌٍف العولً :
Int. Cl.7: C09K 8/52, E21B 33/138, E21B 37/06
[ ]56الوراخع :
- US 4526695 A )ERBSTOESSER et al.( 02 July
1985

[ ]21رقن الطلت  :م د ش/ة4473/2005/
[ ]22ربرٌص رقعٌن الطلت 2005/03/26 :
[ ]30األولىٌخ :
[ ]31رقن األولىٌخ [ ]32ربرٌص األولىٌخ [ ]33اسن العولخ
ثرٌطبًٍب
2004/03/27
0406998.5
[ ]72الوطزرعىى  -1 :اٌبى ظوًبلع هبك مبي -2 ،رالف اٌعهىًع
هبرٌس
[ ]73هبلل الجراءح  :ملٌٍسىرة لٍوزع –اومبم روظ aacc 40
،dacRسري رٌسٍرش ثبرك،خٍىلعفىرظ،واي خً  2، 7خً ٌى
سري ،الوولنخ الوزسعح
الفبزص  :هسوع علً الدعفر
[ ]74الىمٍل  :سعىظ هسوع علً الشىاف
[ ]54عولٍخ لزسطٍن رواست الزرشٍر
[ ]57الولطص ٌ :زعلق االضزراع الراهي ثعولٍخ إلًزبج راست ررشٍر غارً الزسطٍن فً رنىٌي رسذ أرضً ،زٍث رزضوي العولٍخ ( :أ )
ظهح ثىلٍور صلت ٌوني رسىٌله ثىاسطخ السلوأح إلى زوض عضىي وازع أو أمثر فً هبئع زفر؛(ة) اسزطعام هبئع السفر لسفر زفرح ثئر
فً الزنىٌي الزسذ أرضً ثسٍث ٌسهن الجىلٍور الصلت الوىخىظ فً هبئع السفر فً رشنٍل راست ررشٍر؛ و(خـ) السوبذ للجىلٍور الصلت
ثبلسوأح فً وخىظ الوبء ورسطٍن الزنبهل الجٌٍىي لراست الزرشٍر.
موب ٌزوظ أٌضبً هبئع زفر ٌسزىي على ثىلٍور صلت وازع أو أمثر معبهل ردسٍر ٌوني رسىٌله ثىاسطخ السلوأح إلى زوض عضىي وازع أو
أمثر.
ععظ عٌبصر السوبٌخ 42 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رقى انجزاءح CG 0001622 :
[ ]45ربرٌد انُشز ػٍ يُح انجزاءح 2011/09/30:

[ ]12ثزاءح اذززاع

رقى قزار انًىافقخ ػهى يُح انجزاءح 11/23438 :

2011/11

ربرٌد قزار انًىافقخ ػهى يُح انجزاءح 2011/04/04 :
[ ]51انزصٍُف انسونً :
Int. Cl.7: B01J 31/24; C07C 51/14
[ ]56انًزاخغ :
- WO 2004/014834 A )LUCITE INT UK LTD
;!`GB!: EASTHAM GRAHAM RONALD `GB
JIMEMEZ CRISTINA( 19 February 2004

[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة4319/2005/
[ ]22ربرٌد رقسٌى انطهت 2005/02/19 :
[ ]30األونىٌخ :
[ ]31رقى األونىٌخ [ ]32ربرٌد األونىٌخ [ ]33اسى انسونخ
ثزٌطبٍَب
2004/02/18
0403592.9
[ ]72انًرززػىٌ -1 :خزاهبو إٌسزهبوٍَ -2 ،م رٍُسٌم
[ ]73يبنك انجزاءح :نىسبٌذ اَززَبشىَبل ٌى كٍه نًٍزسseeeu ،
،PB3 14OS ، seeeu eeetue 17-15 ،Ctae
 ،ethtummee ،Oosamthtaoeثزٌطبٍَب
انفبحص ٌ :حً َبصز انجىصبفً
[ ]74انىكٍم  :سهًٍبٌ إثزاهٍى انؼًبر
[َ ]54ظبو يحفز نؼًهٍخ إضبفخ انكبرثىٍَم إنى يزكت غٍز يشجغ إٌثٍهٍٍُب
[ ]57انًهرص ٌ :ىفّز االذززاع انحبنً َظبيبَ يحفزاَ قبزراَ ػهى رحفٍز ػًهٍخ إضبفخ انكبرثىٍَم انى يزكت غٍز يشجغ إٌثٍهٍٍُّبَ ،حٍث ًٌكٍ
انحصىل ػهى انُظبو ثسيح:
أ) يؼسٌ يٍ انًدًىػخ  VIBأو انًدًىػخ  VIIIBأو احس انًزكجبد انًشزقخ يُهب،
ة) خزٌئبد فىسفٍٍ انجٍسٌُزبد ،آرسٍٍ ،أو سزٍجٍٍ انزً رزرجط َىػٍبَ ػهى يىقغ اسزقجبل ػهى خزيء آذز ،و
ج) حًض،
حٍثثث ركثثىٌ اندزٌئثثبد انزثثً رثثزرجط َىػٍثبَ ػهثثى يىقثثغ اسثثزقجبل ػهثثى خثثزيء آذثثز يىخثثىزح ثزٌثثبزح يىنزٌثثخ رجهث َسثثجزهب  1:2يقبرَثثخ ثثثبنفهز
انًذكىر أو انفهز انًذكىر فً يزكت انفهز انًذكىر ،وحٍث ٌكىٌ انحًض يىخىزاَ ثزٌبزح يىنزٌخ َسجزهب  1:2يقبرَخ ثبندزٌئبد انزثً رثزرجط
َىػٍبَ ػهى يىقغ اسزقجبل ػهى خزيء آذز انًذكىرح ،ػًهٍخ إلضبفخ انكبرثىٍَم انثى يزكثت غٍثز يشثجغ إٌثٍهٍٍُّثبَ ،وسثط رفبػثم ،واسثزرساو
نهُظبو.
ػسز ػُبصز انحًبٌخ 32 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رلى انثزاءج CG 0001623 :
[ ]45تارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/09/30 :

[ ]12تزاءج اذتزاع

رلى لزار انًىافمح عهى يُح انثزاءج 11/21811 :

2011/11

تارٌد لزار انًىافمح عهى يُح انثزاءج 2011/03/10 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :
Int. Cl. : B01J 8/00; B01J 8/00; C10G 2/00
[ ]56انًزاجع :
- US 5844006 A )JAGER et al.( 01 December 1998
- GB 2403728 A )* ENI S.P .A;* INSTITUT
FRANCAIS DU PETROLE; * ENI
TECNOLOGIE S.P.A( 12 January 2005
- GB 2403433 A )* ENI S.P.A.; * INCTITUT
FRANCAIS DU PETROLE; * ENI
TECNOLOGIES.P.A( 05 January 2005

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب5404/2005/
[ ]22تارٌد تمسٌى انطهة 2005/11/19 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]31رلى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح [ ]33اطى انسونح
فزَظا
2004/11/17
04/12.207
[ ]82انًرتزعىٌ  -1 :يهً تزوَارز َاثانً -2 ،شىٌتشٌز جٍاٌ
يارن
[ ]73يانكى انثزاءج  -1 :اَظتٍتٍىخ فزاَظٍض زو تتزول  1 ،أَس 4
افٍٍُى زي تىٌض  -تزٌى ،92852 ،فزَظا  -روٌم يانًاٌظىٌ
طٍسٌكض ،فزَظا -2 ،إًٌُ اص  .تً  .اٌه  ،تٍاسانً إي  .ياتً ، 1 ،
رويا ،،إٌطانٍا
انفاحص  :احًس طهٍى انهُائً
[ ]74انىكٍم  :أحًس َجسخ تاسارتاشى
[ ]54جهاس إلَتاج هٍسروكزتىَاخ طائهح عٍ طزٌك تحضٍز فٍشز -تزوتش فً يفاعم طثمح ثالثً انحانح
[ ]57انًهرص  :االذتزاع انحانً ٌرتص تجهاس إلَتاج هٍسروكزتىَاخ طائهح عٍ طزٌك تحضٍز فٍشز-تزوتش فىق جظًٍاخ حفاسج صهثح
فً يفاعم طثمح ثالثً انحانح  ،انجهاس ٌشوز تىاططح ذزطىشح يزشح واحس عهى األلم يزكة فً َطاق انتزشٍح فً انجشء انساذهً يٍ
انًفاعم انًذكىر  ،انرزطىشح –انًزشح ٌشًم عهى -:
يزشح يتطهة نفصم انزشٍح يٍ انجظًٍاخ انحفاسج انصهثح -،غالف ( غطاء ) أططىاًَ -،عُصز زاذهً فً صىرج أططىاَح يجىفح تفتحفً أطزافها و تزكة فً عاللح يتحسج انًحىر فعهٍا عٍ طزٌك انًحىر انطىنً نهغالف -تجىٌف حهمً يحسز عٍ طزٌك انغالف و انجسراٌ
نهعُصز انساذهً  ،انتجىٌف انًذكىر ٌتطهة نتجًٍع انًىاز انًزشحح  ،و-لُاج نتفزٌغ انًىاز انًزشحح انًذكىرج  ،حٍث أٌ انجسراٌ نهعُصز
انساذهً يٍ ذزطىشح انًزشحح تتكىٌ جشئٍا عهى األلم عٍ طزٌك انًزشح نهرزطىشح.
7

عسز عُاصز انحًاٌح  16 :عسز األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001624 :
[ ]45تاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/09/30 :

[ ]12تطاءج اذتطاع

ضقى قطاض انًوافقح عهى يُح انثطاءج 11/22709 :

2011/11

تاضٌد قطاض انًوافقح عهى يُح انثطاءج 2011/03/26 :
[ ]51انتظٍُف انسونً :
Int. Cl.7: C07C 51/235; B01J 27/192
[ ]56انًطاخع :
- US 5198579 A )Honda et al.( 30 March 1993
- US 6387841 B1 )Deviln et al.( 14 May 2002
- US 6812188 B2 )Soe et al.( 02 November 2004

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب6459/2006/
[ ]22تاضٌد تقسٌى انطهة 2006/06/20 :
[ ]30األونوٌح :
[ ]31ضقى األونوٌح [ ]32تاضٌد األونوٌح [ ]33اسى انسونح
أيطٌكا
2005/12/22
11/316.211
[ ]72انًرتطعوٌ  -1 :ووخٍُح نٍاَح -2 ،خوظٌف أض 0نٍُعٌط-3 ،
سكوخ اٌه 0ستٍفٍُسوٌ
[ ]73يانك انثطاءج  :انشطكح انسعوزٌح نهظُاعاخ األساسٍح
" ساتك" ص  .ب  5101انطٌاع  ،11422انطٌاع ،انًًهكح
انعطتٍح انسعوزٌح
انفاحض ٌ :حً َاطط انثوطافً
[ ]74انوكٍم  :أحًس َدسخ تاظاضتاشى
[ ]54حفاظ الكسسج االنسهٍساخ انًشثعح و انغٍط يشثعح إنى احًاع كطتوكسٍهٍح غٍط يشثعح  ،ططٌقح نتظٍُعه و ططٌقح السترسايه
[ ]57انًهرض ٌ :تعهق هصا االذتطاع تتطكٍة حفاظ حًغ يرهظ يتعسز يحًول او يطتثظ و تططٌقح نتظٍُع انتطكٍة انحفاظ و تعًهٍح
الكسسج انسهٍساخ يشثعح و /او غٍط انًشثعح انى احًاع كطتوكسٍهٍك غٍط يشثعح تاستعًال انتطكٍة انحفاظ و ٌتضًٍ انتطكٍة انحفاظ
خعء حًغ يرهظ يتعسز َشظ ٌحتوي عهى يونٍثسٍَوو و فاَازٌوو و فوسفوض و سٍعٌوو و خعء حًغ يرهظ يتعسز ذايم ٌحتوي عهى
يونٍثسٍَوو وفوسفوض و سٍعٌوو أو توتاسٍوو أو ضوتٍسٌوو أو طوزٌوو تُسثح يوالضٌح يٍ يونٍثسٍَوو  :سٍعٌوو  /توتاسٍوو  /ضوتٍسٌوو /
طوزٌوو اعهى يٍ حوانً .2 : 12
و ٌتى تظٍُع انحفاظ تاشاتح يطكثاخ االخعاء يٍ كم يٍ يطكثاخ انحًغ انًرهظ انًتعسز فً يحهول و تطسٍة يطكثاخ انحًغ انًرهظ
انًتعسز و ياليسح يطكثاخ انحًغ انًرهظ انًتعسز نتكوٌٍ يازج تشكٍم حفاظ و كهسُح يازج انتشكٍم انحفاظ نتكوٌٍ حفاظ يطكة حًغ
يرهظ يتعسز.
و ًٌكٍ اكسسج انسهٍساخ غٍط يشثعح يثم يٍثاكطونٍٍ فً وخوز حفاظ يطكة انحًغ انًرهظ انًتعسز الَتاج حًغ كطتوكسٍهٍك يشثع
يثم حًغ يٍثاكطٌهٍك.
عسز عُاطط انحًاٌح 71 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11ضقن الثطاءج CG 0001625 :
[ ]45ذاضَد الٌشط عي هٌح الثطاءج 2011/09/30 :

[ ]12تطاءج اذرطاع

ضقن قطاض الوىافقح علً هٌح الثطاءج 11/22711 :

2011/11

ذاضَد قطاض الوىافقح علً هٌح الثطاءج 2011/03/26 :
[ ]51الرظٌُف السولٍ :

[ ]21ضقن الطلة  :م خ خ/ب6499/2006/
[ ]22ذاضَد ذقسَن الطلة 2006/06/27 :
[ ]56الوطاجع :
[ ]30األولىَح :
- US 2005/0159621 A1 )LIANG et al.( 21 July 2005
[ ]31ضقن األولىَح [ ]32ذاضَد األولىَح [ ]33اسن السولح
أهطَكا
2005/01/13
11/333.096
[ ]72الوررطعىى  -1 :اًجُال هكجىفٍ -2 ،جُوس زتلُى .كىفواى
[ ]73هالك الثطاءج  :الشطكح السعىزَح للظٌاعاخ األساسُح "
ساتك"  ،ص.ب  5101الطَاع  ،11422الطَاع ،الوولكح العطتُح
السعىزَح
الفاحض َ :حٍ ًاطط الثىطافٍ
[ ]74الىكُل  :أحوس ًجسخ تاظاضتاشً
[ ]54ططَقح لعول هىاز حفاظج هي أكسُس هرلىط إلًراج ألسهُساخ غُط هشثعح هي األولُفٌُاخ
[ ]57الولرض  :االذرطاع الحالٍ هى لعولُح لعول هازج حفاظج إلًراج السهُساخ غُط هشثعح هثل الوُثاكطولُي عي ططَق أكسسج ذحفُعَح
للطىض الغعٌ لألولُفٌُاخ هثل االَعوتُىذُلُي األكاسُس الوحرىَح علٍ الوازج الحفاظج هٍ الوىلثُسًُىم والثعهىز والحسَس والسُعَىم
والرٌجسرُي الكىتلد والٌُكل واالًُوىى والواغٌسُىم والعًك والعولُح هٍ ذطكُة طٌاعٍ لوازج حفاظج هع ذعرُق أو ذهضُن لوالط الرفاعل
هع ذقلُة هٌرفغ أو هٌعسم  ،ذن ذكىَي هازج حفاظج ذشكل هٌها هازج أذطٌ هي الوكىًاخ الصاذُح والغُط شاذُح فٍ الواء وذن ذجفُفها ذن
ذكىَي الوازج الحفاظج ألكسُس الفلع تىاسطح ذحوُض الوازج الحفاظج الرٍ ذشكل هٌها هازج أذطي.

Int. Cl.7: C07C 51/16

عسز عٌاطط الحواَح 34 :

مالحظة :يجوز 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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[ ]11رقٌ اىثراءج CG 0001626 :
[ ]45ذارٌد اىْشر ػِ ٍْح اىثراءج 2011/09/30 :

[ ]12تراءج اذرراع

رقٌ قرار اىَىافقح ػيى ٍْح اىثراءج 11/21813 :

2011/11

ذارٌد قرار اىَىافقح ػيى ٍْح اىثراءج 2011/03/10 :
[ ]51اىرصٍْف اىسوىً :
;Int. Cl.7: E21B 47/12; B23B 19/02; B23B 31/36
B23Q 3/14; E21B 7/04; G08C 17/04
[ ]56اىَراجغ :
- US 6847304B1)RSI)BVI(,INC.( 25 January 2005
- US 2006/0073722A1)Victor ALLAN( 06 April
2006

[ ]21رقٌ اىطية  ً :خ خ/ب8238/2007/
[ ]22ذارٌد ذقسٌٌ اىطية 2007/04/28 :
[ ]30األوىىٌح :
[ ]31رقٌ األوىىٌح [ ]32ذارٌد األوىىٌح [ ]33اضٌ اىسوىح
أٍرٌنا
2006/04/28
11/380,715
[ ]72اىَرررػىُ  -1 :إرىٍص روّاىس جً -2 ،جٍفري تً الضاذٍر،
 -3فٍهرا إٍراُ -4 ،هاي رٌرشارز ذً  -5 ،ضرٍرنا ٍارك أٌه -6 ،
هىىنىٍثً ٍٍشٍو زتيٍى -7 ،تٍطد راّساه ذً  -8 ،هارزٌِ جىُ ار،
 -9شاروّىف ضٍرجً
[ٍ ]73اىنى اىثراءج  -1 :هاىٍثرذىُ إٍّرجً ضٍرفٍطس إّل 10200 ،
تٍالٌري تىىٍفارز  ،هىضرِ  ،ذنطاش ،77072 ،اىىالٌاخ اىَرحسج
األٍرٌنٍح  -هىضرِ ،اىىالٌاخ اىَرحسج االٍرٌنٍح -2 ،زاىٍاُ
اّطرٍرٍىخ اوف مٍٍَناه فٍسمص ،ذشاٌٍْس امازًٍ اف ضاٌْطٍس -
صٍٍْح 457 ،زهىّقشيِ  ،116023 ،زاىٍاُ  ،اىصٍِ
اىفاحص ٍ :حَس ػيً اىجؼفر
[ ]74اىىمٍو  :أحَس ّجسخ تازارتاشى
[ّ ]54ظاً االقرراُ اىحثً
[ ]57اىَيرص ّ :ظاً اقرراُ حثً ٌشَو ػَىز زوراُ ،وجيثح وصو زاذيٍح ،وذثٍٍد ذارجً ٌحٍظ ،وٌسور تاىرْاضة ٍغ ػَىز اىسوراُ.
وٌشَو اىْظاً أٌضاً ّظاً إىنرروٍّاخ ػَىز اىسوراُ وّظاً إىنرروٍّاخ اىرثٍٍد اىرً ذرصو إىنرروٍّاً تاضررساً ٍقروُ ػَىز زوراُ حثً،
وٍقروُ ذثٍٍد حثً .وٌَنِ أٌضاً أُ ٌرصو ّظاً إىنرروٍّاخ ػَىز اىسوراُ ٍغ اىَؼساخ ػيى اىططح .وػيى ّحى تسٌوٌَ ،نِ أُ ٌشَو
اىْظاً ػَىز زوراُ وأّظَح إىنرروٍّاخ ػَىز زوراُ أوىى وثاٍّح فً ٍقاطغ ٍرريفح ٍِ ػَىز اىسوراُ .وذرصو أّظَح إىنرروٍّاخ ػَىز
اىسوراُ األوىى واىثاٍّح إىنرروٍّاً تاضررساً ٍقروُ ػَىز زوراُ حثً .وأٌضاً ػيى ّحى تسٌوٌَ ،نِ أُ ٌشَو اىْظاً ػَىز زوراُ وجيثح
وصو زاذيٍح وذثٍٍد ذارجً ٌحٍظ ،وٌسور تاىرْاضة ٍغ ػَىز اىسوراُ .وٌشَو اىْظاً أٌضاً ّظاً إىنرروٍّاخ ػَىز اىسوراُ وّظاً
إىنرروٍّاخ اىرثٍٍد اىرً ذرصو إىنرروٍّا تاضررساً ٍقروُ ذثٍٍد حثً.
ػسز ػْاصر اىحَاٌح 32 :

ػسز األشناه 9 :

مالحظة :يجوز 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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الطلبات الساقطة

قائمة طلبات براءات االختراع الساقطة خالل الفترة
من  2011/01/01حتى 2011/06/30

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
نشرة براءات اإلختراع ـ 16

رقم الطلب
1391
1541
1685
1899
2173
2298
2983
3062
3090
3505
3569
3702
3941
3987
4315
4317
4325
4327
4328
4333
4335
4356
4360
4730
5365
5505
5523
6319
6336
6337
6364
6402
6414

تاريخ اإليداع
2001/05/23
2001/07/30
2001/10/17
2002/03/06
2002/08/14
2002/11/02
2003/10/21
2003/12/02
2003/12/14
2004/05/29
2004/06/20
2004/08/04
2004/10/27
2004/11/03
2005/02/19
2005/02/19
2005/02/21
2005/02/23
2005/02/23
2005/02/23
2005/02/26
2005/03/01
2005/03/01
2005/06/01
2005/11/12
2005/12/13
2005/12/14
2006/05/27
2006/05/29
2006/05/29
2006/06/04
2006/06/10
2006/06/13

رقم القرار
11/19928
11/25048
11/19927
11/21657
11/25037
11/25146
11/25188
11/20196
11/25047
11/19941
11/23480
11/24843
11/23507
11/23491
11/23730
11/23731
11/23732
11/23806
11/23805
11/23799
11/23804
11/23798
11/23803
11/24647
11/23752
11/23777
11/19942
11/23672
11/23919
11/23920
11/24001
11/23923
11/23927

تاريخ القرار
2011/01/01
2011/06/19
2011/01/01
2011/03/09
2011/06/19
2011/06/21
2011/06/21
2011/01/23
2011/06/19
2011/01/02
2011/04/04
2011/06/16
2011/04/09
2011/04/09
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/06/14
2011/05/02
2011/05/02
2011/01/02
2011/04/23
2011/05/17
2011/05/17
2011/05/17
2011/05/17
2011/05/17
171

م
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
172

رقم الطلب
6417
6535
6680
6693
6866
6873
6889
6952
7006
7109
7120
7136
7197
7212
7224
7231
7278
7429
7484
7485
7486
7487
7489
7514
7520
7533
7549
7577
7591
7629
7667
7679
7704
7754
7756
7836

تاريخ اإليداع
2002/03/13
2006/07/05
2006/07/29
2006/07/31
2006/09/06
2006/09/09
2006/09/12
2006/09/20
2006/10/03
2006/10/28
2006/10/28
2006/10/31
2006/11/12
2006/11/15
2006/11/15
2006/11/18
2006/11/27
2006/12/17
2006/12/20
2006/12/20
2006/12/20
2006/12/20
2006/12/20
2006/12/23
2006/12/23
2006/12/24
2007/01/06
2007/01/08
2007/01/13
2007/01/17
2007/01/24
2007/01/28
2007/01/31
2007/02/10
2007/02/10
2007/02/24

رقم القرار
11/23525
11/23980
11/23930
11/23915
11/24946
11/23934
11/23981
11/20806
11/23983
11/24947
11/24948
11/25038
11/20943
11/24949
11/23535
11/23982
11/23954
11/24950
11/24953
11/24954
11/24952
11/24951
11/24938
11/24939
11/24940
11/23498
11/20290
11/20341
11/20291
11/20133
11/20132
11/23747
11/20131
11/20346
11/20345
11/23792

تاريخ القرار
2011/04/09
2011/05/17
2011/05/17
2011/05/17
2011/06/16
2011/05/17
2011/05/17
2011/02/05
2011/05/17
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/19
2011/02/05
2011/06/16
2011/04/09
2011/05/17
2011/05/17
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/04/09
2011/01/24
2011/01/25
2011/01/24
2011/01/22
2011/01/22
2011/05/02
2011/01/22
2011/01/25
2011/01/25
2011/05/02
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م
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
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رقم الطلب
7843
7851
7903
7915
7924
7926
7935
7957
8005
8237
8270
8271
8280
8303
8333
8344
8362
8363
8370
8371
8374
8399
8421
8436
8443
8462
8473
8474
8510
8521
8535
8541
8553
8566
8580

تاريخ اإليداع
2007/02/25
2007/02/27
2007/03/10
2007/03/10
2007/03/14
2007/03/14
2007/03/14
2007/03/20
2007/03/26
2007/04/28
2007/05/05
2007/05/05
2007/05/05
2007/05/12
2007/05/16
2007/05/16
2007/05/21
2007/05/21
2007/05/22
2007/05/23
2007/05/23
2007/05/28
2007/05/30
2007/06/02
2007/06/05
2007/06/06
2007/06/10
2007/06/10
2007/06/13
2007/06/16
2007/06/19
2007/06/20
2007/06/20
2007/06/23
2007/06/25

رقم القرار
11/23774
11/23740
11/20344
11/23741
11/20130
11/23742
11/23793
11/23743
11/23744
11/20285
11/25039
11/25040
11/23499
11/25041
11/23534
11/23508
11/23526
11/23524
11/23490
11/24941
11/24942
11/24943
11/25035
11/23802
11/23509
11/23495
11/25042
11/25043
11/23510
11/23536
11/24944
11/25044
11/24945
11/24959
11/25045

تاريخ القرار
2011/05/02
2011/05/02
2011/01/25
2011/05/02
2011/01/22
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/01/24
2011/06/19
2011/06/19
2011/04/09
2011/06/19
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/18
2011/05/02
2011/04/09
2011/04/09
2011/06/19
2011/06/19
2011/04/09
2011/04/09
2011/06/16
2011/06/19
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/19
173

م
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

174

رقم الطلب
8591
8592
8593
8660
8661
8670
8691
8703
8733
8778
8808
8809
8858
8877
8878
9183
9186
9195
9196
9197
9199
9222
9223
9228
9243
9245
9251
9255
9278
9290
9292
9301
9303
9306
9312

تاريخ اإليداع
2007/06/26
2007/06/26
2007/06/26
2007/07/07
2007/07/07
2007/07/07
2007/07/11
2007/07/15
2007/07/18
2007/07/25
2007/07/31
2007/07/31
2007/08/07
2007/08/12
2007/08/12
2007/09/30
2007/10/01
2007/10/02
2007/10/02
2007/10/02
2007/10/02
2007/10/03
2007/10/03
2007/10/03
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20
2007/10/20

رقم القرار
11/23513
11/23512
11/23511
11/20129
11/20128
11/21225
11/20292
11/21829
11/20127
11/20126
11/20125
11/20124
11/20123
11/20343
11/20342
11/23537
11/23500
11/23540
11/23539
11/23776
11/23538
11/23515
11/23514
11/23504
11/23503
11/23502
11/23501
11/23518
11/23938
11/23516
11/23519
11/23794
11/23974
11/23541
11/23542

تاريخ القرار
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/01/22
2011/01/22
2011/02/12
2011/01/24
2011/03/11
2011/01/22
2011/01/22
2011/01/22
2011/01/22
2011/01/22
2011/01/25
2011/01/25
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/05/02
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/05/17
2011/04/09
2011/04/09
2011/05/02
2011/05/17
2011/04/09
2011/04/09
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م
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
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رقم الطلب
9315
9318
9322
9323
9326
9334
9346
9356
9374
9375
9376
9397
9411
9428
9429
9437
9449
9450
9500
9752
9830
9850
9852
9870
9880
9921
9936
9937
9945
9969
9974
9993
9995
9996
9997

تاريخ اإليداع
2007/10/20
2007/10/22
2007/10/22
2007/10/22
2007/10/22
2007/10/23
2007/10/27
2007/10/27
2007/10/30
2007/10/30
2007/10/30
2007/11/03
2007/11/05
2007/11/07
2007/11/07
2007/11/10
2007/11/10
2007/11/10
2007/11/19
2007/12/29
2007/12/29
2007/12/29
2007/12/29
2007/12/29
2008/01/02
2008/01/09
2008/01/12
2008/01/12
2008/01/14
2008/01/16
2008/01/16
2008/01/20
2008/01/21
2008/01/21
2008/01/21

رقم القرار
11/23496
11/23505
11/23523
11/23522
11/23745
11/23521
11/23520
11/23506
11/23781
11/23775
11/23778
11/23746
11/23751
11/23984
11/23748
11/23931
11/23749
11/23750
11/24812
11/24807
11/20546
11/20540
11/20541
11/20542
11/22966
11/22981
11/23140
11/23139
11/24030
11/24082
11/22980
11/23138
11/23137
11/23136
11/23135

تاريخ القرار
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/05/02
2011/04/09
2011/04/09
2011/04/09
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/05/17
2011/05/02
2011/05/17
2011/05/02
2011/05/02
2011/06/15
2011/06/15
2011/01/25
2011/01/25
2011/01/25
2011/01/25
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/05/17
2011/05/19
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
175

م
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
176

رقم الطلب
10006
10007
10009
10013
10014
10019
10023
10032
10033
10034
10041
10043
10046
10050
10052
10054
10058
10059
10063
10064
10065
10069
10070
10079
10083
10085
10088
10092
10097
10098
10106
10110
10112
10118
10126

تاريخ اإليداع
2008/01/23
2008/01/23
2008/01/23
2008/01/23
2008/01/23
2008/01/26
2008/01/26
2008/01/27
2008/01/27
2008/01/27
2008/01/29
2008/01/29
2008/01/29
2008/01/30
2008/01/30
2008/01/30
2008/01/30
2008/01/30
2008/01/30
2008/01/30
2008/01/30
2008/01/30
2008/01/30
2008/02/02
2008/02/02
2008/02/02
2008/02/04
2008/02/04
2008/02/05
2008/02/05
2008/02/06
2008/02/06
2008/02/06
2008/02/06
2008/02/09

رقم القرار
11/23134
11/23133
11/23132
11/23131
11/23130
11/23129
11/22971
11/24327
11/24330
11/24328
11/23128
11/23127
11/23126
11/22979
11/22978
11/22977
11/23125
11/23124
11/23123
11/23122
11/23121
11/24976
11/23120
11/22965
11/23119
11/22976
11/22975
11/23118
11/22974
11/22973
11/23117
11/23116
11/22964
11/22972
11/23115

تاريخ القرار
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/05/19
2011/05/19
2011/05/19
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/06/17
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
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م
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
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رقم الطلب
10131
10133
10141
10143
10150
10153
10154
10164
10167
10168
10172
10174
10180
10190
10193
10198
10201
10204
10207
10208
10216
10224
10225
10230
10239
10254
10278
10282
10285
10293
10298
10301
10316
10323
10325

تاريخ اإليداع
2008/02/10
2008/02/10
2008/02/12
2008/02/12
2008/02/13
2008/02/13
2008/02/13
2008/02/16
2008/02/16
2008/02/16
2008/02/16
2008/02/16
2008/02/17
2008/02/19
2008/02/20
2008/02/23
2008/02/23
2008/02/23
2008/02/25
2008/02/26
2008/02/27
2008/02/27
2008/02/27
2008/02/27
2008/03/01
2008/03/02
2008/03/05
2008/03/05
2008/03/05
2008/03/05
2008/03/08
2008/03/08
2008/04/03
2008/04/03
2008/03/11

رقم القرار
11/22963
11/23935
11/23956
11/23114
11/22985
11/22983
11/23113
11/22961
11/22982
11/23040
11/23112
11/23111
11/23048
11/23039
11/20677
11/23038
11/25071
11/23110
11/23037
11/23992
11/23109
11/23108
11/23107
11/23034
11/23033
11/23032
11/23106
11/22959
11/23031
11/23105
11/22969
11/23030
11/23029
11/23104
11/23028

تاريخ القرار
2011/03/30
2011/05/17
2011/05/17
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/01/30
2011/03/30
2011/06/20
2011/03/30
2011/03/30
2011/05/17
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30

177

م
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
178

رقم الطلب
10326
10328
10331
10356
10357
10361
10362
10374
10383
10388
10390
10403
10404
10405
10406
10409
10410
10425
10427
10431
10432
10443
10444
10445
10455
10471
10477
10482
10487
10489
10495
10496
10499
10501
10509

تاريخ اإليداع
2008/03/12
2008/04/03
2008/03/12
2008/04/03
2008/03/12
2008/03/12
2008/03/15
2008/03/18
2008/03/19
2008/04/03
2008/03/19
2008/03/22
2008/03/22
2008/03/22
2008/03/22
2008/03/22
2008/03/22
2008/03/22
2008/03/23
2008/03/23
2008/03/23
2008/03/26
2008/03/26
2008/03/26
2008/03/26
2008/03/29
2008/03/29
2008/04/03
2008/04/03
2008/03/29
2008/04/03
2008/03/30
2008/04/03
2008/03/31
2008/04/01

رقم القرار
11/23103
11/23027
11/23026
11/23102
11/23101
11/23061
11/23047
11/22940
11/22968
11/23025
11/23024
11/23023
11/23022
11/23021
11/23020
11/23100
11/23099
11/23098
11/25179
11/23019
11/23018
11/23017
11/23016
11/23015
11/23058
11/22933
11/23097
11/23096
11/23014
11/23013
11/22991
11/22990
11/23094
11/23095
11/22987

تاريخ القرار
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/06/21
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
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م
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
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رقم الطلب
10512
10513
10521
10528
10530
10535
10536
10537
10540
10541
10546
10547
10548
10550
10551
10552
10553
10554
10555
10556
10558
10562
10569
10574
10585
10590
10592
10601
10608
10615
10628
10640
10642
10643
10644

تاريخ اإليداع
2008/04/02
2008/04/02
2008/04/02
2008/04/05
2008/04/05
2008/04/06
2008/04/06
2008/04/06
2008/04/08
2008/04/08
2008/04/08
2008/04/08
2008/04/08
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/09
2008/04/12
2008/04/13
2008/04/13
2008/04/14
2008/04/15
2008/04/16
2008/04/19
2008/04/19
2008/04/21
2008/04/21
2008/04/21
2008/04/23

رقم القرار
11/23092
11/23093
11/22986
11/23091
11/22962
11/22984
11/22988
11/22989
11/23090
11/23089
11/23043
11/23041
11/23042
11/22960
11/22943
11/22944
11/22945
11/22946
11/22947
11/22948
11/23059
11/23087
11/23036
11/22949
11/22950
11/23035
11/22951
11/24977
11/23012
11/22970
11/20689
11/23045
11/23044
11/22952
11/24658

تاريخ القرار
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/06/17
2011/03/30
2011/03/30
2011/01/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/06/14
179

م
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

180

رقم الطلب
10646
10647
10650
10651
10654
10656
10657
10659
10661
10662
10664
10665
10666
10670
10680
10689
10707
10721
10725
10743
10749
10754
10755
10756
10757
10758
10761
10768
10769
10772
10774
10775
10806
10812
10814

تاريخ اإليداع
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/23
2008/04/26
2008/04/26
2008/04/26
2008/04/27
2008/04/30
2008/04/30
2008/05/03
2008/05/04
2008/05/06
2008/05/07
2008/05/07
2008/05/07
2008/05/07
2008/05/07
2008/05/07
2008/05/07
2008/05/07
2008/05/07
2008/05/10
2008/05/10
2008/05/13
2008/05/14
2008/05/14

رقم القرار
11/23086
11/23085
11/23011
11/23010
11/24066
11/25073
11/25072
11/23084
11/23009
11/23008
11/23007
11/23006
11/23005
11/23083
11/23088
11/23082
11/22953
11/20691
11/24664
11/23004
11/23081
11/22954
11/22955
11/22956
11/22957
11/22958
11/23003
11/23080
11/23078
11/23079
11/22941
11/24978
11/22942
11/23046
11/23002

تاريخ القرار
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/05/19
2011/06/20
2011/06/20
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/01/30
2011/06/14
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/06/17
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
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م
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
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رقم الطلب
10821
10822
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10839
10841
10856
10862
10868
10870
10878
10882
10883
10884
10886
10887
10890
10891
10893
10897
10904
10905
10909
10917
10918
10920
10922
10923
10929
10930

تاريخ اإليداع
2008/05/14
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/17
2008/05/20
2008/05/20
2008/05/21
2008/05/21
2008/05/21
2008/05/24
2008/05/24
2008/05/24
2008/05/24
2008/05/24
2008/05/24
2008/05/24
2008/05/25
2008/05/25
2008/05/28
2008/05/28
2008/05/28
2008/05/31
2008/05/31
2008/05/31
2008/05/31
2008/05/31
2008/06/01
2008/06/01

رقم القرار
11/23001
11/23053
11/23052
11/23051
11/23050
11/23049
11/23055
11/23054
11/23056
11/23076
11/23077
11/23000
11/23072
11/23073
11/23074
11/23075
11/22939
11/22937
11/22938
11/23071
11/24080
11/22999
11/22998
11/22967
11/23070
11/22936
11/23068
11/23069
11/22997
11/22995
11/22996
11/24361
11/23066
11/24863
11/24864

تاريخ القرار
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/05/19
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/05/28
2011/03/30
2011/06/16
2011/06/16

181

م
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

182

رقم الطلب
10932
10934
10935
10937
10939
10946
10950
10954
10958
10959
10963
10981
10984
10996
10997
11007
11008
11011
11019
11026
11030
11034
11035
11037
11043
11044
11045
11062
11063
11068
11069
11075
11080
11082
11083

تاريخ اإليداع
2008/06/01
2008/06/01
2008/06/01
2008/06/01
2008/06/01
2008/06/03
2008/06/04
2008/06/04
2008/06/04
2008/06/04
2008/06/04
2008/06/07
2008/06/07
2008/06/08
2008/06/08
2008/06/10
2008/06/10
2008/06/11
2008/06/11
2008/06/11
2008/06/14
2008/06/14
2008/06/14
2008/06/14
2008/06/14
2008/06/14
2008/06/14
2008/06/15
2008/06/15
2008/06/15
2008/06/15
2008/06/16
2008/06/17
2008/06/18
2008/06/18

رقم القرار
11/24865
11/23067
11/22935
11/23065
11/23057
11/24648
11/23060
11/22934
11/22994
11/22993
11/23064
11/22992
11/24649
11/23063
11/23062
11/23217
11/23216
11/23142
11/24650
11/23203
11/23204
11/24866
11/23201
11/23202
11/23251
11/23252
11/23253
11/23205
11/23220
11/23254
11/23175
11/24975
11/23218
11/23208
11/24869

تاريخ القرار
2011/06/16
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/06/14
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/03/30
2011/06/14
2011/03/30
2011/03/30
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/14
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/16
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/17
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/16
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م
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
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رقم الطلب
11115
11133
11144
11145
11146
11155
11158
11163
11164
11166
11173
11178
11182
11193
11194
11207
11212
11233
11237
11246
11247
11258
11275
11281
11282
11291
11292
11293
11327
11330
11332
11355
11356
11360
11361

تاريخ اإليداع
2008/06/21
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/25
2008/06/28
2008/06/28
2008/06/28
2008/06/28
2008/07/01
2008/07/01
2008/07/05
2008/07/05
2008/07/06
2008/07/06
2008/07/09
2008/07/09
2008/07/12
2008/07/12
2008/07/14
2008/07/14
2008/07/14
2008/07/19
2008/07/19
2008/07/19
2008/07/21
2008/07/21
2008/07/21
2008/07/22

رقم القرار
11/23200
11/24652
11/24653
11/24654
11/24655
11/20259
11/23245
11/24656
11/24657
11/24666
11/23246
11/23247
11/24974
11/23199
11/23198
11/23170
11/23248
11/23249
11/23250
11/23169
11/23197
11/23168
11/25086
11/23167
11/23166
11/23196
11/23195
11/23194
11/23244
11/23236
11/23237
11/23207
11/23206
11/23193
11/23219

تاريخ القرار
2011/04/02
2011/06/14
2011/06/14
2011/06/14
2011/06/14
2011/01/23
2011/04/02
2011/06/14
2011/06/14
2011/06/14
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/17
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/20
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
183

م
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

184

رقم الطلب
11363
11369
11391
11399
11401
11403
11405
11412
11422
11434
11442
11443
11457
11488
11489
11494
11498
11501
11502
11516
11517
11518
11519
11523
11525
11526
11536
11538
11543
11558
11559
11563
11564
11565
11577

تاريخ اإليداع
2008/07/23
2008/07/23
2008/07/28
2008/07/30
2008/07/30
2008/07/30
2008/07/30
2008/07/30
2008/08/02
2008/08/02
2008/08/03
2008/08/03
2008/08/06
2008/08/12
2008/08/12
2008/08/12
2008/08/13
2008/08/13
2008/08/13
2008/08/16
2008/08/16
2008/08/16
2008/08/16
2008/08/16
2008/08/16
2008/08/16
2008/08/16
2008/08/16
2008/08/17
2008/08/20
2008/08/20
2008/08/20
2008/08/20
2008/08/20
2008/08/23

رقم القرار
11/23174
11/23238
11/23239
11/23173
11/23192
11/23191
11/23190
11/23240
11/23189
11/23241
11/23188
11/23187
11/23165
11/23214
11/23213
11/23242
11/23243
11/23729
11/23727
11/23164
11/23163
11/23162
11/23161
11/23212
11/23211
11/23172
11/23235
11/23728
11/23186
11/23155
11/23156
11/23157
11/23158
11/23159
11/23234

تاريخ القرار
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/05/02
2011/05/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/05/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
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م
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
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رقم الطلب
11579
11581
11587
11595
11599
11620
11621
11630
11636
11656
11662
11665
11682
11688
11697
11699
11714
11719
11723
11742
11755
11760
11767
11772
11780
11784
11814
11820
11826
11839
11840
11842
11846
11847
11851

تاريخ اإليداع
2008/08/24
2008/08/24
2008/08/26
2008/08/27
2008/08/27
2008/08/27
2008/08/27
2008/08/30
2008/08/31
2008/09/06
2008/09/06
2008/09/06
2008/09/10
2008/09/10
2008/09/10
2008/09/10
2008/09/14
2008/09/14
2008/09/16
2008/09/17
2008/09/20
2008/09/20
2008/09/20
2008/09/21
2008/09/21
2008/09/21
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11

رقم القرار
11/23160
11/23185
11/23233
11/23154
11/23153
11/23184
11/23183
11/23152
11/23232
11/23227
11/23228
11/23229
11/23210
11/23230
11/23231
11/23181
11/23209
11/25085
11/23182
11/23224
11/23225
11/23226
11/24797
11/23151
11/23180
11/24684
11/25067
11/23150
11/23141
11/23223
11/24687
11/25084
11/25069
11/25070
11/25226

تاريخ القرار
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/20
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/15
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/14
2011/06/20
2011/04/02
2011/03/30
2011/04/02
2011/06/14
2011/06/20
2011/06/20
2011/06/20
2011/06/26

185

م
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559

186

رقم الطلب
11864
11882
11898
11903
11916
11928
11929
11930
11931
11936
11940
11943
11945
11952
11954
11958
11981
11988
11993
12015
12016
12018
12029
12031
12041
12050
12052
12073
12083
12087
12093
12100
12104
12107
12113

تاريخ اإليداع
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/11
2008/10/13
2008/10/14
2008/10/15
2008/10/15
2008/10/15
2008/10/15
2008/10/15
2008/10/15
2008/10/18
2008/10/18
2008/10/18
2008/10/18
2008/10/19
2008/10/21
2008/10/22
2008/10/25
2008/10/25
2008/10/25
2008/10/28
2008/10/28
2008/10/29
2008/10/29
2008/10/29
2008/11/01
2008/11/03
2008/11/04
2008/11/05
2008/11/05
2008/11/05
2008/11/08
2008/11/08

رقم القرار
11/25093
11/23179
11/23171
11/23222
11/25066
11/23221
11/23143
11/23144
11/23145
11/23178
11/23177
11/25091
11/23146
11/23176
11/23147
11/23148
11/24794
11/23149
11/23215
11/25090
11/25078
11/23342
11/25006
11/23386
11/23341
11/23351
11/25087
11/23385
11/25242
11/23340
11/23356
11/23383
11/23384
11/23339
11/25243

تاريخ القرار
2011/06/20
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/20
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/20
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/15
2011/04/02
2011/04/02
2011/06/20
2011/06/20
2011/04/03
2011/06/18
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/20
2011/04/03
2011/06/26
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/26
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م
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
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رقم الطلب
12118
12138
12139
12141
12146
12163
12164
12181
12202
12203
12204
12205
12233
12236
12237
12238
12239
12240
12252
12256
12266
12274
12275
12280
12284
12290
12300
12303
12305
12309
12320
12321
12337
12350
12354

تاريخ اإليداع
2008/11/10
2008/11/12
2008/11/12
2008/11/12
2008/11/12
2008/11/15
2008/11/15
2008/11/17
2008/11/22
2008/11/22
2008/11/22
2008/11/22
2008/11/26
2008/11/26
2008/11/26
2008/11/26
2008/11/26
2008/11/26
2008/11/26
2008/11/26
2008/11/29
2008/11/30
2008/11/30
2008/11/30
2008/11/30
2008/11/30
2008/12/01
2008/12/01
2008/12/01
2008/12/01
2008/12/02
2008/12/02
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14

رقم القرار
11/23355
11/24670
11/25244
11/23338
11/25262
11/25227
11/25225
11/25261
11/23381
11/23382
11/23484
11/23378
11/25228
11/23379
11/25080
11/24651
11/25079
11/25229
11/23380
11/23337
11/24672
11/23336
11/23335
11/25263
11/23334
11/23350
11/25247
11/25246
11/23377
11/23344
11/23367
11/24671
11/25264
11/25251
11/25248

تاريخ القرار
2011/04/03
2011/06/14
2011/06/26
2011/04/03
2011/06/26
2011/06/26
2011/06/26
2011/06/26
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/05
2011/04/03
2011/06/26
2011/04/03
2011/06/20
2011/06/14
2011/06/20
2011/06/26
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/14
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/26
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/26
2011/06/26
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/14
2011/06/26
2011/06/26
2011/06/26
187

م
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
188

رقم الطلب
12356
12358
12365
12367
12368
12371
12387
12390
12391
12392
12393
12394
12395
12402
12407
12414
12415
12425
12429
12442
12443
12445
12449
12450
12468
12471
12472
12476
12481
12524
12550
12551
12554
12562
12570

تاريخ اإليداع
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/14
2008/12/16
2008/12/16
2008/12/17
2008/12/17
2008/12/17
2008/12/17
2008/12/17
2008/12/17
2008/12/17
2008/12/20
2008/12/20
2008/12/20
2008/12/20
2008/12/20
2008/12/21
2008/12/24
2008/12/24
2008/12/24
2008/12/27
2008/12/27

رقم القرار
11/23368
11/23369
11/25083
11/23370
11/25245
11/25230
11/23371
11/24673
11/24686
11/23372
11/23373
11/24679
11/24681
11/25250
11/23349
11/25082
11/25081
11/25138
11/25139
11/23374
11/25232
11/24688
11/25249
11/23348
11/23333
11/23332
11/23331
11/24798
11/23375
11/23330
11/24685
11/23376
11/24669
11/23329
11/25241

تاريخ القرار
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/20
2011/04/03
2011/06/26
2011/06/26
2011/04/03
2011/06/14
2011/06/14
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/14
2011/06/14
2011/06/26
2011/04/03
2011/06/20
2011/06/20
2011/06/21
2011/06/21
2011/04/03
2011/06/26
2011/06/14
2011/06/26
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/15
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/14
2011/04/03
2011/06/14
2011/04/03
2011/06/26
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م
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
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رقم الطلب
12573
12574
12583
12600
12607
12618
12621
12625
12632
12694
12695
12704
12738
12745
12767
12807
12809
12810
12838
12841
12850
12851
12896
12904
12914
12932
12940
12941
12950
12967
12990
12996
13006
13027
13038

تاريخ اإليداع
2008/12/27
2008/12/27
2008/12/28
2009/01/03
2009/01/04
2009/01/07
2009/01/04
2009/01/07
2009/01/10
2009/01/21
2009/01/21
2009/01/21
2009/01/27
2009/01/28
2009/02/01
2009/02/07
2009/02/07
2009/02/07
2009/02/14
2009/02/14
2009/02/15
2009/02/15
2009/02/21
2009/02/23
2009/02/24
2009/02/25
2009/02/28
2009/02/28
2009/02/28
2009/03/03
2009/03/07
2009/03/09
2009/03/10
2009/03/11
2009/03/14

رقم القرار
11/25231
11/25233
11/25234
11/23354
11/23289
11/23347
11/23366
11/23328
11/23365
11/23364
11/23363
11/23327
11/22485
11/23346
11/22486
11/23359
11/23360
11/23361
11/23326
11/24236
11/22306
11/23352
11/23325
11/23362
11/23343
11/23324
11/23345
11/23353
11/23357
11/23358
11/23323
11/23322
11/23282
11/23256
11/23257

تاريخ القرار
2011/06/26
2011/06/26
2011/06/26
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/03/21
2011/04/03
2011/03/21
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/05/19
2011/03/14
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
189

م
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
190

رقم الطلب
13039
13040
13092
13112
13125
13208
13222
13227
13230
13231
13260
13286
13287
13437
13447
13465
13469
13496
13558
13595
13615
13742
13748
13749
13763
13775
13798
13812
13919
13960
13966
13978
14018
14020
14116

تاريخ اإليداع
2009/03/14
2009/03/14
2009/03/21
2009/03/24
2009/03/25
2009/04/04
2009/04/06
2009/04/07
2009/04/08
2009/04/08
2009/04/13
2009/04/15
2009/04/15
2009/05/09
2009/05/11
2009/05/13
2009/05/13
2009/05/16
2009/05/24
2009/05/30
2009/06/03
2009/06/20
2009/06/20
2009/06/21
2009/06/23
2009/06/24
2009/06/29
2009/06/30
2009/07/15
2009/07/22
2009/07/22
2009/07/26
2009/07/29
2009/08/01
2009/08/15

رقم القرار
11/23258
11/23259
11/23260
11/23261
11/23262
11/23321
11/23263
11/23320
11/23264
11/23265
11/23266
11/23267
11/23268
11/23269
11/23270
11/23271
11/23272
11/23291
11/23292
11/23319
11/23273
11/23274
11/23318
11/23288
11/23317
11/23316
11/23312
11/23313
11/25157
11/23314
11/24665
11/24862
11/25140
11/23315
11/24806

تاريخ القرار
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/21
2011/04/03
2011/06/14
2011/06/16
2011/06/21
2011/04/03
2011/06/15
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م
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
نشرة براءات اإلختراع ـ 16

رقم الطلب
14145
14152
14162
14229
14317
14328
14350
14393
14408
14434
14452
14463
14464
14510
14511
14536
14546
14557
14609
14626
14632
14643
14694
14710
14711
14725
14813
14954
14969
15000
15023
15024
15030
15031
15032

تاريخ اإليداع
2009/08/19
2009/08/22
2009/08/22
2009/09/02
2009/09/26
2009/09/26
2009/09/26
2009/09/29
2009/09/30
2009/10/05
2009/10/07
2009/10/10
2009/10/10
2009/10/17
2009/10/17
2009/10/21
2009/10/21
2009/10/25
2009/10/31
2009/11/03
2009/11/03
2009/11/07
2009/11/11
2009/11/16
2009/11/16
2009/11/17
2009/12/05
2009/12/19
2009/12/19
2009/12/22
2009/12/23
2009/12/23
2009/12/26
2009/12/26
2009/12/26

رقم القرار
11/23285
11/23255
11/23295
11/23284
11/23296
11/24668
11/23281
11/23297
11/23298
11/23283
11/23287
11/23280
11/23279
11/23299
11/23300
11/25141
11/23301
11/23278
11/23277
11/23294
11/23302
11/24217
11/24074
11/23303
11/23304
11/23276
11/23275
11/23286
11/23305
11/23306
11/23307
11/23308
11/23309
11/23310
11/23311

تاريخ القرار
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/14
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/21
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/05/19
2011/05/19
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
2011/04/03
191

م
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761

192

رقم الطلب
15484
15734
15857
15923
16272
16474
16479
16517
16540
16583
16587
16604
16605
16616
16673
16699
16805
16832
16891
16892
17067
17069
17119
17357
17422
17545
17566

تاريخ اإليداع
2010/03/20
2010/04/26
2010/05/12
2010/05/23
2010/07/10
2010/08/09
2010/08/10
2010/08/17
2010/08/22
2010/08/28
2010/08/28
2010/08/31
2010/08/31
2010/08/31
2010/09/18
2010/09/18
2010/10/02
2010/10/06
2010/10/17
2010/10/18
2010/11/06
2010/11/06
2010/11/22
2010/12/15
2010/12/21
2011/01/09
2011/01/12

رقم القرار
11/21686
11/20338
11/24202
11/24204
11/20308
11/22365
11/21963
11/22519
11/22020
11/21965
11/22405
11/22236
11/22016
11/22017
11/22019
11/22304
11/22524
11/21750
11/21651
11/21752
11/22011
11/22012
11/22484
11/23869
11/24123
11/24137
11/24046

تاريخ القرار
2011/03/09
2011/01/25
2011/05/19
2011/05/19
2011/01/24
2011/03/18
2011/03/13
2011/03/21
2011/03/14
2011/03/13
2011/03/18
2011/03/14
2011/03/14
2011/03/14
2011/03/14
2011/03/14
2011/03/21
2011/03/09
2011/03/09
2011/03/09
2011/03/14
2011/03/14
2011/03/21
2011/05/14
2011/05/19
2011/05/19
2011/05/19
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الطلبات المرفوضة

قائمة طلبات براءات االختراع المرفوضة
خالل الفترة من  2011/01/01حتى 2011/06/30

م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

رقم الطلب
1025
1148
1176
1177
1319
1689
1730
1939
2429
2932
2936
3111
3119
3166
3172
3184
3188
3194
3196
3239
3387
3391
3437
3451
3568
3691
3717
3754
3797
3829
3837
3852
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تاريخ اإليداع
2000/11/18
2001/01/16
2001/02/13
2001/02/13
2001/04/25
2001/10/21
2001/11/19
2002/04/09
2003/01/07
2003/09/24
2003/09/28
2003/12/17
2003/12/20
2004/01/19
2004/01/20
2004/01/25
2004/01/26
2004/02/07
2004/02/07
2004/02/22
2004/04/14
2004/04/17
2004/05/05
2004/05/09
2004/06/20
2004/08/02
2004/08/10
2004/08/23
2004/09/11
2004/09/21
2004/09/26
2004/09/29

رقم القرار

11/21591
11/19987
11/22669
11/22670
11/22671
11/19998
11/24390
11/20202
11/25036
11/20293
11/20119
11/24958
11/25046
11/20134
11/25077
11/20289
11/20114
11/23387
11/25181
11/20135
11/23446
11/23445
11/23444
11/23395
11/23407
11/25182
11/23975
11/23978
11/24782
11/24811
11/25209
11/23979

تاريخ القرار

2011/02/27
2011/01/02
2011/03/25
2011/03/25
2011/03/25
2011/01/02
2011/05/29
2011/01/23
2011/06/18
2011/01/24
2011/01/22
2011/06/16
2011/06/19
2011/01/22
2011/06/20
2011/01/24
2011/01/22
2011/04/03
2011/06/21
2011/01/22
2011/04/04
2011/04/04
2011/04/04
2011/04/03
2011/04/03
2011/06/21
2011/05/17
2011/05/17
2011/06/15
2011/06/15
2011/06/26
2011/05/17
195

م

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
196

رقم الطلب
4027
4109
4110
4140
4141
4142
4183
4304
4306
4307
4381
4397
4402
4474
4489
4539
4678
4775
4782
4783
4819
4824
4850
5214
5366
5383
5385
5732
5836
5866
5885
5906
6005
6127

تاريخ اإليداع
2004/11/27
2004/12/18
2004/12/18
2004/12/18
2004/12/18
2004/12/18
2005/01/03
2005/02/15
2005/02/16
2005/02/16
2005/03/05
2005/03/08
2005/03/09
2005/03/26
2005/03/30
2005/04/13
2005/05/21
2005/06/14
2005/06/15
2005/06/15
2005/06/22
2005/06/22
2005/06/28
2005/09/27
2005/11/12
2005/11/16
2005/11/16
2006/01/28
2006/02/18
2006/02/22
2006/02/28
2006/03/04
2006/03/27
2006/04/19

رقم القرار

11/23795
11/24404
11/25183
11/25185
11/25184
11/25187
11/25180
11/25144
11/25145
11/25143
11/25156
11/25155
11/25142
11/23916
11/25186
11/25189
11/25033
11/21284
11/24957
11/24956
11/24955
11/25034
11/21329
11/20115
11/20117
11/20116
11/20118
11/25074
11/20121
11/25076
11/20120
11/23796
11/21572
11/20150

تاريخ القرار

2011/05/02
2011/06/04
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/21
2011/05/17
2011/06/21
2011/06/21
2011/06/18
2011/02/19
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/16
2011/06/18
2011/02/19
2011/01/22
2011/01/22
2011/01/22
2011/01/22
2011/06/20
2011/01/22
2011/06/20
2011/01/22
2011/05/02
2011/02/27
2011/01/22

نشرة براءات اإلختراع ـ 16

م

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

رقم الطلب
6217
6582
6583
6691
7093
7315
7328
7608
7609
8039
8049
8144
8145
8316
8494
8545
8556
9082
9133
9477
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تاريخ اإليداع
2006/05/06
2006/07/16
2006/07/16
2006/07/30
2006/10/28
2006/12/02
2006/12/05
2007/01/15
2007/01/15
2007/03/31
2007/03/31
2007/04/16
2007/04/17
2007/05/15
2007/06/12
2007/06/20
2007/06/20
2007/09/15
2007/09/22
2007/11/12

رقم القرار

11/23797
11/25005
11/25004
11/24000
11/23801
11/20274
11/20294
11/21427
11/21428
11/19926
11/25068
11/23647
11/19997
11/25056
11/20808
11/20809
11/23836
11/20122
11/24872
11/24667

تاريخ القرار

2011/05/02
2011/06/18
2011/06/18
2011/05/17
2011/05/02
2011/01/23
2011/01/24
2011/02/19
2011/02/19
2011/01/01
2011/06/20
2011/04/23
2011/01/02
2011/06/19
2011/02/05
2011/02/05
2011/05/09
2011/01/22
2011/06/16
2011/06/14

197

تغيير الملكية
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201

طلبات براءات االختراع التي تم تغيير ملكيتها خالل الفترة

رقم الطلب

م

ايالن فارما انترناشونال ليمتد

إسم المالك بعد التغيير

جانسين الزهايمر امونوثيرابي
ويث
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
ايالن فارما انترناشونال
ويث
جيه اف إي هولدينجزانك
يونيون كاربايد كيميكالز اند
بالستيكس تكنولوجي ال ال سي
دي اس ام أي بي اسيتس بي .في
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
كـومباجني جـنـرال دي جيـوفيزيك
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
ايالن فارما انترناشونال

داو تكنولوجي انفستمنتس ال ال سي
ستاميكاربون بي في
ستاميكاربون بي في
ستاميكاربون بي في
سي جي جي فريتاس سيرفيسز اس ايه
ستاميكاربون بي في
جانسين الزهايمر امونوثيرابي

ويث
بروفلكس سيستمز ال ال بي
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
انجلهارد دي ميرن بي .في
ساسول تيكنولوجي (بروبريتاري) ليمتد

ستاميكاربون بي في
جانسين الزهايمر امونوثيرابي
ويث
إنبيكس كوربوريشن
جابان بيتروليوم إكسبلوريشن كو ليمتد
توتال جاز اند باور فينتورز
تويوتا تسوشو كوربوريشن

ويث

إسم المالك قبل التغيير

من  2011/01/01إلى 2011/06/30

تاريخ تغير الملكية

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12
13
14

15

م ت خ  /ب 1765 / 2001 /

م ت خ  /ب 2426 / 2003 /

م ت خ  /ب 3511 / 2004 /

م ت خ  /ب 3775/ 2004 /

م ت خ  /ب 3836/ 2004 /

م ت خ  /ب 3985/ 2004 /
م ت خ  /ب 4426/ 2005 /
م ت خ  /ب 4869/ 2005 /
م ت خ  /ب 5014/ 2005 /
م ت خ  /ب 5478/ 2005 /

م ت خ  /ب 5735/ 2006 /

م ت خ  /ب 6034/ 2006 /
م ت خ  /ب 6110/ 2006 /
م ت خ  /ب 6242/ 2006 /

م ت خ  /ب 6542/ 2006 /

2011/ 02 / 27
2011/04/05
2011/05/01

2011/04/05

2011/01/26
2011/04/05
2011/04/05
2011/04/05
2011/03/05
2011/04/05
2011/05/01
2011/06/04
2011/04/05
2011/04/05
2011/01/03

ويث
اويل فلو سوليوشنز هولدنجز ليمتد
ستاميكاربون بي في
ستاميكاربون بي في
باسف نيدر الند بي في
ساسول تيكنولوجي (بروبريتاري) ليمتد

202
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م

16

17

18

19

20

رقم الطلب

م ت خ  /ب 6831/ 2006 /

م ت خ  /ب 7911/ 2007 /

م ت خ  /ب 9314/ 2007 /

م ت خ  /ب 9387/ 2007 /

م ت خ  /ب 9652/ 2007 /

21

22

23

تاريخ تغير الملكية
2011/03/06

2011/05/07
2011/01/02
2011/06/04
2011/04/05

م ت خ  /ب 10294/ 2008 /

م ت خ  /ب 11059/ 2008 /

م ت خ  /ب 11348/ 2008 /

24

إسم المالك قبل التغيير

كـومباجني جـنـرال دي جيـوفيزيك
مولتيك إنفينت اس ايه
داليان انستيتيوت اوف كيميكال فيزكس
تشاينيز اكادمي اف ساينسيز
تــاكيــدا سان دييجـوإنـــك
بروفلكس سيستمز ال ال بي
اكسوما تكنولجي ال تي دي
دي اس آي ام بي اسيتس بي في

2011/04/05
2011/06/04
2011/06/04

م ت خ  /ب 12702/ 2009 /

25

26

27

إسم المالك بعد التغيير

سي جي جي فريتاس سيرفيسز اس ايه
ريو تينتو الكان انترناشيونال ليمتد
داليان انستيتيوت اوف كيميكال فيزكس
تشاينيز اكادمي اف ساينسيز
تاكيدا فارماسوتيكال كمبني ليمتد
اويل فلو سوليوشنز هولدنجز ليمتد
اكسوما تكنولجي ال تي دي
ستاميكاربون بي في
شلمبيرجر تكنولوجي بي في
بروفلكس سيستمز ال ال بي
بروفلكس سيستمز ال ال بي

2011/03/14

م ت خ  /ب 12834/ 2009 /

م ت خ  /ب 13205/ 2009 /

م ت خ  /ب 13448/ 2009 /

جابان بيتروليوم إكسبلوريشن كو ليمتد
توتال جاز اند باور فينتورز

إنبيكس كوربوريشن

يونيفيرسيداد إيستادوال دي كامبيناس
ستاميكاربون بي في

شلمبيرجر تكنولوجي بي في
شلمبيرجر هولدنجز ليمتد
براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد
بونج فيرتليزانتس اس ايه

براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت إن .في
شلمبيرجر هولدنجز ليمتد
شلمبيرجر تكنولوجي بي في
اويل فلو سوليوشنز هولدنجز ليمتد
اويل فلو سوليوشنز هولدنجز ليمتد

براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد

2011/02/16
2011/04/05

2011/04/05

بـونج بارتيسيباكوس إي إنفيستيمينتوس
اس ايه
يونيفيرسيداد إيستادوال دي كامبيناس
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
ال ان جي جابان كوربوريشن
جيه اف إي ستيل كوربوريشن
جيه اف إي اينجينيرينج كوربوريشن
تايو نيبون سانسو كوربوريشن
هيتاشي ليمتد
ماروبيني كوربوريشن
تويوتا تسوشو كوربوريشن
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تاريخ تغير الملكية

رقم الطلب

م

28

إسم المالك قبل التغيير

إسم المالك بعد التغيير
إنبيكس كوربوريشن

29

م ت خ  /ب 13449/ 2009 /

م ت خ  /ب 13520/ 2009 /

30

31

32
33

34

35

36
37

2011/04/05

جابان بيتروليوم إكسبلوريشن كو ليمتد
توتال جاز اند باور فينتورز
تويوتا تسوشو كوربوريشن

2011/04/05

م ت خ  /ب 13525/ 2009 /

م ت خ  /ب 13965/ 2009 /

م ت خ  /ب 14315/ 2009 /
م ت خ  /ب 14536/ 2009 /

م ت خ  /ب 14961/ 2009 /

GC 2010 - 15185

GC 2010 - 15188
GC 2010 - 16103

ال ان جي جابان كوربوريشن
جيه اف إي ستيل كوربوريشن
جيه اف إي اينجينيرينج كوربوريشن
تايو نيبون سانسو كوربوريشن
هيتاشي ليمتد
ماروبيني كوربوريشن
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
2011/04/05
2011/05/01
2011/06/18
2011/02/20
2011/05/18
2011/03/07
2011/04/06
2011/02/19

ستاميكاربون بي في
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
ايالن فارما انترناشونال ليمتد
ويث
براد ريسيرتش اند ديفيلوبمنت ليمتد
واين رود
طــارق علي محمد أبو لبن
سينجو فارماسوتيكال كوليمتد
سيد كو ليمتد
رالف محمود عمر
إيفونيك ديجوسا جى ام بى اتش

ستاميكاربون بي في
جانسين الزهايمر امونوثيرابي
ويث
انتيليسيرف انترناشونال هولدنج ليمتد
تيوب فيوز ابليكيشنز بي في
شركة هيرك العالمية إلدارة المشاريع
و المقاوالت العامة للمباني ذ.م.م
سينجو فارماسوتيكال كوليمتد
أوماركو نتورك سوليوشنز ليمتد
إيفونيك روهم جي ام بي اتش

204
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رقم الطلب

م ت خ  /ب 1765 / 2001 /

م

1

إسم المالك بعد التغيير

إسم المالك قبل التغيير
نيورالب ليمتد
ويث

طلبات براءات االختراع التي تم تغيير ملكيتها حتى تاريخ 2011/06/30م ولم يتم النشر
عنها مسبقا
تاريخ تغير الملكية
2009/06/17

ايالن فارما انترناشونال ليمتد
ويث
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م

1

رقم البراءة

إسم المالك قبل التغيير

براءات االختراع التي مت تغيير ملكيتها خالل الفترة
من  2011/01/01م حتى 2011/06/30م

تاريخ تغير الملكية

2

3

4
5
6
7

8

9

10

11

12
13

GC 0000483

GC 0000639

GC 0000701

GC 0000713
GC 0000846
GC 0000917
GC 0000944

GC 0001080

GC 0001122

GC 0001350

GC 0001378

GC 0001401
GC 0001413

2011/03/05

2011/01/03
2011/03/05
2011/03/05
2011/04/05
2011/03/05
2011/03/05
2011/01/26
2011/04/05
2011/06/04
2011/01/26
2011/04/05
2011/04/05

كومباجني جينيرال دي جيوفيسكوي
انجلهارد دي ميرن بي .في
ساسول تكنولوجي (بروبريتاري) ليمتد
كومباجني جينيرال دي جيوفيسكوي
انستيتيوت فرانسيس دو بترول
كومباجني جنرال دي جيوفيزيك  -فريتاس
دي اس ام أي بي اسيتس بي .في
كومباجني جنرال دي جيوفيزيك  -فريتاس
كومباجني جينيرال دي جيوفيسكوي
يونيون كاربايد كيميكالز اند
بالستيكس تكنولوجي ال ال سي
دي اس ام آي بي اسيتس بي في
اودي جي ام بي اتش
بروفلكس سيستمز ال ال بي
يونيون كاربايد كيميكالز اند
بالستيكس تكنولوجي ال ال سي
دي اس آي ام بي اسيتس بي في
دي اس آي ام بي اسيتس بي في

إسم المالك بعد التغيير

سي جي جي فريتاس سيرفيسز اس ايه
باسف نيدر الند بي  .في
ساسول تكنولوجي (بروبريتاري) ليمتد
سي جي جي فريتاس سيرفيسز اس ايه
انستيتيوت فرانسيس دو بترول
سي جي جي فريتاس سيرفيسز اس ايه
ستاميكاربون بي .في
سي جي جي فريتاس سيرفيسز اس ايه
سي جي جي فريتاس سيرفيسز اس ايه
داو تكنولوجي انفستمنتس ال ال سي
ستاميكاربون بي .في
اودي جي ام بي اتش
اويل فلو سوليوشنز هولدنجز ليمتد
داو تكنولوجي انفستمنتس ال ال سي
ستاميكاربون بي .في
ستاميكاربون بي .في

الطلبات المسحوبة

قائمة طلبات براءات االختراع التي تم سحبها
خالل الفترة من  2011/01/01حتى 2011/06/30

م

رقم الطلب

تاريخ اإليداع

تاريخ السحب

1

10247

2008/03/01

2011/06/20

2

10332

2008/03/12

2011/02/27

3

14219

2009/09/01

2011/05/25
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القرارات المسحوبة

قائمة بالقرارات االدارية التي تم سحبها خالل الفترة
من  2011/01/01حتى 2011/06/30

م

رقم الطلب

تاريخ اإليداع

1
2
3
4
5

7846
13312
14371
15677
16389

2007/02/26
2009/04/19
2009/09/28
2010/04/17
2010/07/27
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رقم القرار
10/15925
11/23290
11/23293
10/17827
11/20242

القرارات المسحوبة
تاريخ القرار
2010/08/02
2011/04/03
2011/04/03
2010/10/05
2011/01/23

نوع القرار
سقوط
سقوط
سقوط
سقوط
سقوط

213

اإلشعارات

216
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التصويبات

تصويبات لما ورد في األعداد السابقة من نشرة براءات االختراع
رقم البراءة

قبل التصويب

بعد التصويب

م

العدد الصفحة

1

14

23

GC 0001169

2

14

54

GC 0001191

3
4
5
6
7

14
14
15
15
15

98
123
38
39
45

GC 0001235
GC 0001260
GC 0001312
GC 0001313
GC 0001319

[ ]47الوكيل  :ناصر كدسة
[ ]73مالك البراءة  :سوري اكواتكنولوجي
ليمتد،
براملي هاوس ،ذا قايلدوي اولد بورتسموث
رود،
قايلدفورد ساري  ،GU3 1 LRالمملكة
المتحدة
[ ]74الوكيل  :سليمان ابراهيم العمار
[ ]22تاريخ تقديم الطلب 2006/06/03 :
عدد االشكال 9:
عدد االشكال 6:
عدد االشكال 3:

[ ]74الوكيل  :سليمان ابراهيم العمار
[ ]73مالك البراءة  :سوري اكواتكنولوجي
ليمتد،
يونيفيرستي اوف سوري  ،قولد فورد ،
سوري،

8

15

45

GC 0001319

الشكل التوضيحي المرفق بالنموذج غير صحيح

9

15

49

GC 0001323

10

15

61

GC 0001335

11

15

70

GC 0001344

عدد عناصر الحماية 8:
[ ]73مالك البراءة  :بورد اف ريجنتس ،
ذى يونيفيرستي اف تكساس سيستمر
عدد االشكال 4:

12

15

71

GC 0001345

[ ]73مالك البراءة  :واسيل ناويكي

13

15

72

GC 0001346

عدد االشكال 10:

عدد االشكال 11:

14
15
16
17
18
19
20
21

15
15
15
15
15
15
15
15

73
97
98
99
108
111
129
141

GC 0001347
GC 0001371
GC 0001372
GC 0001373
GC 0001382
GC 0001385
GC 0001403
GC 0001415

عدد االشكال 13:
عدد االشكال 8:
عدد االشكال 10:
عدد عناصر الحماية 44:
عدد االشكال 6:
عدد االشكال 11:
عدد عناصر الحماية 111:
عدد االشكال 6:

عدد االشكال 15:
عدد االشكال 11:
عدد االشكال 11:
عدد عناصر الحماية 43:
عدد االشكال 9:
عدد االشكال 8:
عدد عناصر الحماية 109:
عدد االشكال 5:

22

15

148

GC 0001422

[ ]22تاريخ تقديم الطلب 30/05/2006 :

[ ]22تاريخ تقديم الطلب 30/04/2006 :

23

15

154

GC 0001428

24

15

155

GC 0001429

عدد عناصر الحماية 8:
[ ]74مالكو البراءة  1- :مولهيم بيبيكو تينجز
جي ام بي اتش
 -2بازيل بولي اولفين جي ام بي اتش

عدد عناصر الحماية 10:
[ ]74مالكو البراءة  1- :مولهيم بايب
كوتينجز جي ام بي اتش
 -2بازيل بولي اولفين جي ام بي اتش
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 GU2 7XHالمملكة المتحدة
[ ]74الوكيل  :سعود محمد علي الشواف
[ ]22تاريخ تقديم الطلب 2001/06/16 :
عدد االشكال 11:
عدد االشكال 7:
عدد االشكال 4:
تم تصويب الشكل التوضيحي المرفق
بالنموذج
عدد عناصر الحماية 18:
[ ]73مالك البراءة  :بورد اف ريجنتس ،
ذى يونيفيرستي اف تكساس سيستم
عدد االشكال 5:
[ ]73مالك البراءة  :ديبل  -انج ديدر واسيل
ناويكي

221

رقم البراءة

قبل التصويب

بعد التصويب

25

15

162

GC 0001436

عدد عناصر الحماية 39:

26

15

167

GC 0001441

[ ]54اسم االختراع  :تركيبة بوليمر

27
28
29
30
31

15
15
15
15
15

171
205
244
244
245

GC 0001445
GC 0001479
بدون
بدون
بدون

عدد االشكال 0:
عدد االشكال 17:
رقم الطلب  :م ت خ /ب 15068 /2010/
رقم الطلب  :م ت خ /ب 15900 /2010/
رقم الطلب  :م ت خ /ب 14253 /2010/

عدد عناصر الحماية 25:
[ ]54اسم االختراع  :مركبات بولي ايثيلين
تشتمل على الراتنجات لتصنيع تجهيزات
االنابيب
عدد االشكال 9:
عدد االشكال 16:
رقم الطلب 15068-GC 2010 :
رقم الطلب 15900-GC 2010 :
رقم الطلب 14253-GC 2010 :

م

العدد الصفحة

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاونﻟﺪﻭﻝ
جمللـــسﺍاﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لـــــدول

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION
COUNCL FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THETHE
ARAB
STATES
OFOFTHE
ARAB
STATES
THEGULF
GULF

[ ]12تزاءج اذتزاع
[ ]11رلن الثزاءج GC 0001169 :
[ ]45تاريد الٌشز عي هٌح الثزاءج 2010/09/30 :

ًسرح هظححح

رلن لزار الوىافمح على هٌح الثزاءج 10/11636 :
2010/14

[ ]21رلن الطلة  :م خ خ/ب2688/2003/
[ ]22تاريد تمسين الطلة 2003/05/31 :
[ ]30األولىيح :
[ ]33اسن السولح
[ ]31رلن األولىيح [ ]32تاريد األولىيح
أهزيكا
2002/05/31
60/384,457
[ ]72الورتزعىى  -1 :كيلي ام اوتارخ - 2 ،اًسرو تي تٌىويتش-3 ،
سيجفزيس تي .كزيستٌسيي الزاتع -4 ،جىسيف ام .كارتيٌسكي-5 ،
جيٌهىا لي -6 ،زوهيٌجىص جيه .سيلفا
[ ]73هالك الثزاءج  :سويثكاليي تيتشام كىرتىريشي ،وى فزاًكليي
تالسا ،ص .ب  ،7929فيالزلفيا ،تٌسيلفاًيا  ،19103الىالياخ
الوتحسج األهزيكيح
[ ]74الىكيل  :سليواى اتزاهين العوار

تاريد لزار الوىافمح على هٌح الثزاءج 2010/03/15 :
[ ]51التظٌيف السولي :
Int.Cl.7: C07D 213/77; A61K 31/16; 31/18, 31/44
[ ]56الوزاجع :
- WO 02/070541 A2 )XIANG et al.( 12 September
2002

الفاحض :هاجس إتزاهين الزفيّك

[ ]54هثثطـاخ إًشين تثتيــس زيفىرهيالس
[ ]57الولرض :يتعلك هذا االذتزاع توثثطاخ  PDFجسيسج وطزق الستعوالها.
عسز عٌاطز الحوايح 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENT OFFICE
OFFOR
THE
COOPERATION
COUNCL
COOPERATION COUNCIL FOR
THETHE
ARAB
STATES
OF
ARAB
STATES
OFTHE
THEGULF
GULF

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لـــــدول
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
لتعــاونﻟﺪﻭﻝ
جمللـــسﺍاﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ
[ ]12تطاءج اذتطاع

[ ]11ضقٌ اىثطاءج GC 0001191 :
[ ]45تاضٌد اىْشط عِ ٍْح اىثطاءج 2010/09/30 :

ّسرح ٍصححح

ضقٌ قطاض اىَىافقح عيى ٍْح اىثطاءج 10/10144 :
2010/14

[ ]21ضقٌ اىطية  ً :خ خ/ب3720/2004/
[ ]22تاضٌد تقسٌٌ اىطية 2004/08/11 :
[ ]30األوىىٌح :
[ ]33اسٌ اىسوىح
[ ]31ضقٌ األوىىٌح [ ]32تاضٌد األوىىٌح
تطٌطاٍّا
2003/08/13
0319042.8
[ ]72اىَرتطعىُ -1 :عثساىسالً اىٍَاهً  -2 ،عازه شطٌف
[ٍ ]73اىل اىثطاءج  :سىضي امىاتنْىىىجً ىٍَتسٌ ،ىٍّفٍطستً اوف
سىضي  ،قىىس فىضز  ،سىضي GU2 7XH ،اىََينح اىَتحسج
[ ]74اىىمٍو  :سعىز ٍحَس عيً اىشىاف

تاضٌد قطاض اىَىافقح عيى ٍْح اىثطاءج 2010/01/06 :
[ ]51اىتصٍْف اىسوىً :

Int.Cl.7: F03G 7/00

[ ]56اىَطاجع :
- US 3906250 A )BEN-GURION UNIVERS( 16
September 1975
- US 4177146 A )POPPER K( 04 December 1979
- DE 3121968 A1 )GRONECKE O( 05 January
1983

اىفاحصٍ :صعة أحَس اىفضاىح
[ ]54اىطاقح اىتْاضحٍح
ٍحطك أساسً ،حٍث تتضَِ اىعَيٍح اىَصمىضج ٍا ٌيً :أ ) وضع غشاء اّتقائً تٍِ
[ ]57اىَيرص ٌ :تعيق االذتطاع اىطاهِ تعَيٍح إلزاضج
ِّ
سائو وٍحيىه ىه جهس تْاضحً أعيى ٍِ شىل ىيسائو ،تحٍث ٌُصثح اىَحيىه ٍضغىطا َ تفعو تسفق اىسائو عثط اىغشاء; ب) استغاله اىضغظ
ٍحطك أساسً; جـ) استعازج اىَحيىه; ز ) فصـو جـزء عيـى األقـو ٍِ اىَصٌة عِ اىَحيـىه ىتنىٌِ ٍْتـج
اىَتىىـِّس فً اىَحيىه إلزاضج
ِّ
ٍتريف و ; هـ) إعـازج تسوٌط اىَصٌة اىَفصىه و/أو اىَْتج اىَتريف ٍِ اىرطىج ز) إىى اىرطىج أ).
عسز عْاصط اىحَاٌح 21 :

عسز األشناه 3 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

][19

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

ﻟﻌﺮﺑﻴﺔالعربيـــــة
ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍاخلليـــج
ﻟﺪﻭﻝلـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11ضلى انثطاءج GC 0001235 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذرطاع

َسرح يصححح

ضلى لطاض انًٕافمح عهى يُح انثطاءج 9/6658 :

[ ]45ذاضٌد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2010/09/30 :

2010/14

[ ]21ضلى انطهة  :و خ خ/ب5155/2005/
[ ]22ذاضٌد ذمسٌى انطهة 2005/09/13 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]32ذاضٌد األٔنٌٕح [ ]33اسى انسٔنح
[ ]31ضلى األٔنٌٕح
أيطٌكا
2004/09/13
10/940,579
[ ]72انًررطع  :اٌ .ضٔغ ٍْم
[ ]73يانك انثطاءج  :شٍفطٌٔ ٌٕ .اغ .اٌّ .اَك 555 ،.ياضكد
سرطٌد ،ساٌ فطاَسٍسكٕ ،كانٍفٕضٍَا  ،94105انٕالٌاخ انًرحسج
األيطٌكٍح
[ ]74انٕكٍم  :سعٕز يحًس عهً انشٕاف

ذاضٌد لطاض انًٕافمح عهى يُح انثطاءج 2009/07/12 :
[ ]51انرصٍُف انسٔنً :

Int. Cl.7: G01V 1/28

[ ]56انًطاظع :
- ALKHALIFAH, TARIQ."GAUSSIAN BEAM
DEPTH MIGRATION FOR ANISOTROPIC
MEDIA", GEOPHYSICS, Vol. 60, No. 5,
September - October 1995
- US 5640368 A )KREBS( 17 June 1997
- US 4964088 A )CHITTINENI( 16 October 1990
- US 5260911 A )MASON et al.( 09 November
1993
انفاحص :يحًس عهً انععفط

[ ]54ططق نرشكٍم ًَٕشض أضضً ٔذصٌٕط ظنعانً تاسررساو ذحسٌس فعال ٔاَرمائً
[ ]57انًهرص ٌ :رعهك االذرطاع انطاٍْ تططٌمح نركٌٍٕ صٕضج ظنعانٍح يحسُح.
ٌٔحصم عهى انثٍاَاخ انعنعانٍح يٍ يسح ظنعانً عهى ايرساز يُطمح ذحد أضضٍح.
ٔذحٕل انثٍاَاخ انعنعانٍح إنى يطكثاخ طالحٌٔ ،فضم يطكثاخ حعيح غأسٍحٌٔ .رى
ذشكٍم ًَٕشض أضضً ٌشرًم عهى عُاصط عسسحٔ .ذُرشط أٔ ذُرمم يعًٕعح
يطكثاخ انطالح ذالل عُاصط انعسسح نرشكٍم يطكثاخ صٕضج ذسيط فً صٕضج
ظنعانٍحٌٔ .حسز انٓسف فً انصٕضج انعنعانٍح نرحسٍٍ انصٕضجًٌٔ .كٍ اسررساو
ضسى األشعح الذرٍاض انًعًٕعح انرعطٌثٍح نعُاصط انعسسح انًطاز ذحسٌصٓا ٔالذرٍاض
يعًٕعح فطعٍح نًطكثاخ انطالحٔ .ذُرشط انًعًٕعح انفطعٍح نًطكثاخ انطالح ذالل
انًُٕشض األضضً انًحسز نرشكٍم يطكثاخ صٕضج يحسشحٌٔ .رى ذحسٌس انصٕضج
انعنعانٍح تاالسرعاضح عٍ يطكثاخ انصٕضج تًطكثاخ صٕضج يحسشح ذشكم يٍ
انًعًٕعح انفطعٍح نًطكثاخ انطالح انًرراضجٔ .ذكٌٕ ْصِ انًعًٕعح انفطعٍح
ًَٕشظٍا ً ألم حعًا ً تشكم كثٍط تانُسثح نهعسز اإلظًانً نًطكثاخ انطالح ،أي ،يطكثاخ
انحعيح.
عسز عُاصط انحًاٌح 21 :

عسز األشكال 11 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔالعربيـــــة
اخلليـــج
ﻟﺪﻭﻝلـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11ضلن الثطاءج GC 0001260 :
[ ]45تاضٌد الٌشط ػي هٌح الثطاءج 2010/09/30 :

(19) PATENT OFFICE OF THE
[19] PATENTCOUNCL
OFFICE OF
THE
COOPERATION
FOR
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذتطاع

ًسرح هظححح

ضلن لطاض الوىافمح ػلى هٌح الثطاءج 10 /11718 :

2010/14

تاضٌد لطاض الوىافمح ػلى هٌح الثطاءج 2010/03/15 :

[ ]51التظٌٍف السولً:
[ ]21ضلن الطلة  :م خ خ/ب6350/2006/
Int. Cl.8: B01J 23/30, 23/00; C07C 5/48
[ ]22تاضٌد تمسٌن الطلة2001/06/16 :
[ ]56الوطاجغ:
[ ]30األولىٌح:
السولح
اسن
]
33
[
األولىٌح
تاضٌد
]
32
[
األولىٌح
[ ]31ضلن
- US 4474897 A )HOBBS CHARLES F( 02
الوكتة األوضوتً
2001/06/08
04029646.9
October 1984
[ ]72الورتطػىى  -1:سؼٍس م .العهطاًً -2 ،أحوس إ .أتاسؼٍس-3 ،
- US 4110253 A )LEACH BRUCE E( 29 August
1978
ًوط و .الثشٍط -4 ،هظهط ػثس الىاحس
- EP 0958860 A )NIPPON CATALYTIC CHEM
[ ]73هالك الثطاءج :الشطكح السؼىزٌح للظٌاػاخ األساسٍح
INO( 24 November 1999
(ساتك) ،ص .ب ،5101 .الطٌاع  ،11422الوولكح الؼطتٍح
- US 5162597 A )WU AN-HSIANG( 10
السؼىزٌح
November 1992
[ ]74الىكٍل :أحوس ًجسخ تاظاضتاشى
- US 5852219 A )HOFEN WILLI et al.( 22
December 1998
الفاحض :فهس ظوٌس الوطٍطي
[ ]54هىاز حفاظج إلًتاج األولفٌٍاخ ػي ططٌك ًعع الهٍسضوجٍي تاألكسسج وططق طٌؼها وططق استرساهها
[ ]57الولرض  :تطكٍثح هازج حفاظج لٌعع الهسضوجٍي تاألكسسج هي الهٍدسضوكطتىًاخ إلًتداج األولفٌٍداخ  ،وتتردص التطكٍثدح الودصكىضج الظدٍ ح
التالٍح XxYyWOz:حٍثX :ػٌظط واحس ػلى األلل هي Li, Na, K, Rb, Cs and Fr؛ Yػٌظط واحدس ػلدى األلدل هدي الوجوىػدح
 B, Al, Ga, In, Tl, C, Si, Ge and Sn؛ x = 0.5-2.5؛ y = 0.05-5؛  zضلن ٌوثل ػسز شضاخ األوكسدٍجٍي الوطلىتدح لتحمٍدك
تكافؤ  X, Y and Wفً التطكٍثح الوصكىضج.
ػسز ػٌاطط الحواٌح 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
لـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــجﺍ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ ﺍ
][19

[ ]11رقى انثزاءج CG 0001312 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذرزاع

َسرح يظححح

رقى قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 10/14966 :

[ ]45ذارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/03/31 :

2011/15

ذارٌد قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 2010/06/20 :
[ ]51انرظٍُف انسونً :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب2614/2003/
[ ]22ذارٌد ذقسٌى انطهة 2003/04/23 :
[ ]56انًزاجع :
[ ]30األونىٌح :
(- US 6301959 B )HRAMATZ et al.
[ ]33اسى انسونح
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32ذارٌد األونىٌح
(- US 5770798 A )GEORGI et al.
أيزٌكا
2002/06/28
10/184,883
[ ]72انًررزعىٌ  -1 :تىَكز او .هٍم -2 ،انكساَسر ساسوفسكً
[ ]73يانك انثزاءج  :سٍزفٍسٍىص زي تٍزفٍالجٍش انكرزوٍَكىص
اص .اٌه ، GrmCmghCr GumgiarC ، .روز ذاوٌ ،جشر فزجٍٍُا
انعذراء -ذىرذىال ،تزٌطاٍَا
انفاحض  :احًس سهٍى انهُائً
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ اتزاهٍى انعًار
[ ]54طزٌقح وجهاس ألذذ عٍُاخ يائع ذحد سطحً
[ ]57انًهرض ٌ :رعهق االذرزاع تانكشف عٍ جهاس وطزٌقح السررزاج يائع يٍ ذكىٌٍ ذحد سطحى .وٌرى ذشوٌس أزاج أذذ انعٍُاخ يٍ
انرجىٌف انسفهى تًسثار نـه جسار زاذهى قازر عهى ذحىٌم يىائع تكز تشكم اَرقائى إنى واحسج أو أكثز يٍ قُىاخ انرسفق انثكز ألذذ عٍُاخ ،
أثُاء ذحىٌم يىائع يهىثح إنى واحسج أو أكثز يٍ قُىاخ انرسفق انًهىز نٍرى انررهض يُها .وًٌكٍ أٌضا ً قٍاص ذىاص انًائع انًار يٍ ذالل
قُىاخ انًسثار تاسررساو ذقٍُاخ يثم انكثافح انضىئٍح نرقٍٍى يرغٍزاخ يررهفح يثم يسرىٌاخ انرهىز .وًٌكٍ إرسال انثٍاَاخ انًرىنسج أثُاء
أذذ انعٍُاخ إنى وحسج ذحكى قازرج عهى ذىنٍس انثٍاَاخ و/أو االذظال و/أو إرسال إشاراخ األوايز .وًٌكٍ تشكم اَرقائى ذضثٍظ ذسفق انًائع
إنى أزاج انرجىٌف انسفهى نجعم ذسفق انًائع أيثم إنى انقُىاخ ترضثٍظ انجسار انساذهى زاذم انًسثار و/أو ترضثٍظ َسة انرسفق ذالل
انقُىاخ .وًٌكٍ ذضثٍظ انشكم انعاو نهجسار انساذهى و/أو َسة انرسفق تشكم ذهقائى تىاسطح وحسج انرحكى و/أو ذشغٍهها ٌسوٌا ً نجعم ذسفق
انًائع أيثم أٌضا ً.
عسز عُاطز انحًاٌح 15 :

Int. Cl.7: E21B 49/08

عسز األشكال 11 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11عقى انثغاءج CG 0001313 :
[ ]45تاعٌز انُشغ ػٍ يُخ انثغاءج 2011/03/31 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تغاءج استغاع

َسشح يظذذح

عقى قغاع انًىافقح ػهى يُخ انثغاءج 9/9629:

2011/15

[ ]21عقى انطهة  :و خ ر/ب2630/2003/
[ ]22تاعٌز تقضٌى انطهة 2003/04/30 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]33اسى انضونح
[ ]31عقى األونىٌح [ ]32تاعٌز األونىٌح
أيغٌكا
2002/05/02
60/377,769
[ ]72انًشتغع  :جٍفغي سىصاج
[ ]73يانك انثغاءج  :جٍفغي سىصاج ،ص .ب ،94 .أَجىٌٍ،
كانٍفىعٍَا  ،94508انىالٌاخ انًتذضج األيغٌكٍح
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ إتغاهٍى انؼًاع

تاعٌز قغاع انًىافقح ػهى يُخ انثغاءج 2009/12/29 :
[ ]51انتظٍُف انضونً :
Int. Cl.7: B01D 1/00, 3/02; C02F 1/04, 1/14
[ ]56انًغاجغ :
- US 4,319,141 A )SCHMUGGE( 09 March 1982
- US 6,327,994 B1 )LABRADOR( 11 December
2001
- US 4,219,387 A )GRUNTMAN( 26 August 1980
- US 4,507,916 A )ANDERSON( 02 April 1985

انفادض  :يظؼة أدًض انفضانح
[ ]54ػًهٍح وتغكٍثح طاخ تؼجٍم فائق نهذظىل ػهى إيضاص يستًغ يٍ انًاء انؼظب يٍ ياء يانخ تاستشضاو انطاقح انشًسٍح وطاقح انغٌاح
وطاقح األيىاج
[ ]57انًهشض ٌ :تؼهق االستغاع انذانً تانذظىل ػهى إيضاص يستًغ يٍ انًاء انؼظب ػٍ طغٌق ػًهٍح تذهٍح تاستشضاو َظاو يٍ أػًضج
اإلصاعج انفُتىعٌح نزٌاصج سغػح وضغظ انهىاء انًتضفق ػُض يضسم ويشغج انُظاو يًا ٌسًخ تزٌاصج تكثٍف ويؼانجح انًاء انًتثشغ سالل
يُشأ ٌتضًٍ سطخ تثشٍغ ُيس َّىص وجضعاٌ فُتىعٌح يقؼغج نًىاجهح انغٌخ ،ويذىع إصاعج فُتىعي عأسً ٌؼًم تطاقح انغٌاح ،وتجهٍزِ
ألجزاء انتكثٍف تتظم تىاسطح إسطىاَاخ يفغغح يغطىطح تطغٌقح أفقٍح ،وقُاج نُقم انذغاعج تسذة انهىاء انثاعص يٍ سطخ كتهح يائٍح
يجاوعج ،وتُشغج انهىاء انساسٍ يٍ قًح انتغكٍثح يٍ سالل فتذح انهىاء انؼاصو ،وفتذح نهشغوج انسغٌغ نهًاء انًُظغف تسًخ نهًاء
تانتضفق إنى سزاٌ ػٍ طغٌق انجاطتٍح.
ػضص ػُاطغ انذًاٌح 16 :

ػضص األشكال 7 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﻜﺘﺐ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لـــــدول
][19التعــاون
جمللـــس
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

[ ]11ضقٌ اىجطاءح CG 0001319 :
[ ]45ربضٌد اىْشط عِ ٍْح اىجطاءح 2011/03/31 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثطاءح اذزطاع

ّسرخ ٍصححخ

ضقٌ قطاض اىَ٘افقخ عيى ٍْح اىجطاءح 10/18644 :

2011/15

[ ]21ضقٌ اىطيت  ً :د خ/ة2836/2003/
[ ]22ربضٌد رقسٌٌ اىطيت 2003/08/10 :
[ ]30األٗىٌ٘خ :
[ ]33اسٌ اىسٗىخ
[ ]31ضقٌ األٗىٌ٘خ [ ]32ربضٌد األٗىٌ٘خ
ثطٌطبٍّب
2002/08/31
0218815.9
[ ]72اىَرزطعُ٘  -1 :فٍْسْذ ٗاٌذ -2 ،زٌفس ة 0ثٍبضز-3 ،
اّسضٗ ٌٗفٍط -4 ،ضٗزًّ خٍٔ  0عالً
[ٍ ]73بىل اىجطاءح  :اٌط ثطٗزمزس اّس مٍٍَنبىع  ،اّل7201 ، .
ٕبٍٍيزُ٘ ث٘ىٍفبضز ،ثً اي  ،1501-18195أىٍِ ربُٗ ،اى٘الٌبد
اىَزحسح األٍطٌنٍخ
[ ]74اى٘مٍو  :سيٍَبُ اثطإٌٍ اىعَبض

ربضٌد قطاض اىَ٘افقخ عيى ٍْح اىجطاءح 2010/11/09 :
[ ]51اىزصٍْف اىسٗىً :

Int. Cl.7: C10G 2/00

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

[ ]54عَيٍخ ٗخٖبظ إلّزبج ٍطمجبد ٍٕسضٗمطثٍّ٘خ ٍِ اىٍَثبُ
[ ]57اىَيرص ٌ :زعيق االذزطاع اىحبىً ثئّزبج ٍطمجبد ٍٕسضٗمطثٍّ٘خ أٗ أٗمسٍدٍْبد (ٍطمجبد ٍشجعخ ثبألمسٍدٍِ) شاد أٗظاُ خعٌئٍخ
عبىٍخ ٍِ غبظ ٌنُ٘ ٍشزَالً عيى ٍٍثبُ ٗشىل فً عَيٍخ رنُ٘ ٍشزَيخ عيى اىرط٘اد اىَزضَْخ :ر٘ىٍس غبظ رريٍقً ("ٌ )"syngasنُ٘
ٍشزَالً عيى أٗه أمسٍس اىنطثُ٘ ٗاىٍٖسضٗخٍِ ٗشىل ث٘اسطخ إخطاء رفبعو ىغبظ ٌنُ٘ ٍشزَالً عيى اىٍَثبُ ٍع ثربض ٗغبظ ٍؤمسس (عبٍو
ٍؤمسس ٌقً٘ ثعَيٍخ األمسسح) ٌنُ٘ ٍشزَالً عيى األمسٍدٍِٗ ،اىَزضَْخ :إّزبج ٍطمجبد ٍٕسضٗمطثٍّ٘خ أٗ أٗمسٍدٍْبد شاد أٗظاُ خعٌئٍخ
عبىٍخ فً عَيٍخ رحٌ٘و اى غبظ اىزريٍقً ،ثٌ إظاىخ اىغبظ اىَْصطف (اىعبزً) اىَنُ٘ ٍِ اىٍٖسضٗخٍِ غٍط اىَزفبعو ٗأٗه أمسٍس اىنطثُ٘ غٍط
اىَزفبعو اىْبردٍِ عِ عَيٍخ رحٌ٘و اىغبظ اىزريٍقً اىسبىفخ اىصمط ،ثٌ فصو اىٍٖسضٗخٍِ غٍط اىَزفبعو ثص٘ضح رجطٌسٌخ ٍرفضخ ىيحطاضح
ٗشىل ٍِ اىغبظ اىَْصطف اىسبىف اىصمط أٗ ٍِ اىغبظ اىَشزق ٍْٔ ىيحص٘ه عيى ٍْزح ٍٕسضٗخٍِ ٍفص٘ه اىصي ٌنُ٘ ثصفخ أسبسٍخ ذبىٍبً
ٍِ أٗه أمسٍس اىنطثُ٘ غٍط اىَزفبعو ٗسبئو رجطٌسي أٗه ٍُ ِّرفض ىسضخخ اىحطاضح ٌنُ٘ ٍشزَالً عيى أٗه أمسٍس مطثُ٘ غٍط ٍزفبعوٍِٗ .
اىَفضو أُ ٌزٌ فصو اىٍٖسضٗخٍِ غٍط اىَزفبعو ٍِ اىغبظ اىَْصطف اىَ٘خ٘ز فً عَ٘ز غسٍو اىٍَثبُ اىسبئوْٕٗ .بك فبئسرٍِ ىٖصٓ اىعَيٍخ
رزَثو أٗىٖب فً أُ عَيٍخ اىفصو اىزجطٌسٌخ اىَرفضخ ىيحطاضح رنُ٘ أمثط فعبىٍخ ٍِ رقٍْبد إٍزعاظ رأضخح اىضغط اىَعطٗفخٗ ،رزَثو ثبٍّٖب
فً أُ رطمٍع أٗه أمسٍس اىنطثُ٘ فً ٍْزح اىٍٖسضٗخٍِ اىَفص٘ه ٌنُ٘ صغٍطاً ثبىقسض اىنبفً اىصي قس ٌزٌ فٍٔ اسزرساً ٍْزح اىٍٖسضٗخٍِ
اىَفص٘ه فً عَيٍخ ٕسضخخ اىدعء اىشَعً ىيَطمجبد اىٍٖسضٗمطثٍّ٘خ شاد اى٘ظُ اىدعٌئً اىعبىً ثسُٗ إخطاء أٌخ رْقٍخ إضبفٍخ أٗ أٌخ
ٍعبىدخ إضبفٍخ.
عسز عْبصط اىحَبٌخ 27 :

عسز األشنبه 4 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لـــــدول
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11رلُ اٌثراءج CG 0001323 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذرراع

[ ]45ذارٌد إٌشر عٓ ِٕح اٌثراءج 2011/03/31 :

ٔسرح ِظححح

رلُ لرار اٌّىافمح عٍى ِٕح اٌثراءج 10/18505 :

2011/15

[ ]21رلُ اٌطٍة  َ :خ خ/ب2883/2003/
[ ]22ذارٌد ذمسٌُ اٌطٍة 2003/09/03 :
[ ]30األوٌىٌح :
[ ]31رلُ األوٌىٌح [ ]32ذارٌد األوٌىٌح [ ]33اسُ اٌسوٌح
اٌّىرة األوروتً
2002/09/04
02/09895
[ ]72اٌّرررعىْ  -1 :طحثً تٍرٍرٌح -2 ،إتراهٍُ ِظطفى اٌعاٌُ
[ِ ]73اٌىى اٌثراءج  :تىٌٍىٍُ ساري ،تارن سٍٕرٍفٍه تً سً إي-تً-
إي تً اف إي ،سً اذش ٌ ،1015ىزاْ ،سىٌسرا
[ ]74اٌىوًٍ  :سٍٍّاْ إتراهٍُ اٌعّار

ذارٌد لرار اٌّىافمح عٍى ِٕح اٌثراءج 2010/11/09 :
[ ]51اٌرظٍٕف اٌسوًٌ :
;Int. Cl.7: A61L 15/60; F26B 9/08, 20/00; B01J 2/20
C08J 9/28
[ ]56اٌّراجع :
- CH 691572 A5 )LIST AG( 31 August 2001
- US 3634944 A )M. L. ZONIS et al.( 18 January
1972
- US 5668252 A )T. YOKOI et al.( 16 September
1997
- CA 2346492 A1 )BASF
AKTIENGESELLSCHAFT( 04 May 2000
- DE 19901267 A1 )A. LOHR( 27 July 2000
- WO 00/50096 A1 )THE DOW CHIMICAL
COMPANY( 31 August 2000
- US 6381866 B2 )D. GEHRMANN et al.( 07 May
2002
- US 6395325 B1 )A. V. HEDGE et al.( 28 May
2002
اٌفاحض ٌ :حً ٔاطر اٌثىطافً

[ ]54طرٌمح إلٔراج PAS
[ ]57اٌٍّرض  :أثٕاء عٍٍّح ِسرّرج إلٔراج تىٌٍّراخ جافح فائمح االِرظاص (ٌ )SAPsجري ذفاعً اٌثٍّرج إِا فً ِحٍىي ِىٔىٍِر
(أحازي األطً) ِائً ِرجأس ِثسئٍا (تٍّرج ِحٍىي ِائً عٍى ٔطاق واسع) أو فً ِرٍىط ِىاز ِرفاعٍح غٍر ِرجأسح ِاء–فً–زٌد
(تٍّرج ِعٍك أو ِسرحٍة شي طىر عىسً) وشٌه فً ذالي ِفاعً تٍّرج ِغٍك ِسرّر ( .)1ثُ ٌجفف جً (هالَ) اٌثىٌٍّر إٌاذج فً ذالي
طثمح ذحرٍح (طثمح ِهس) ِرحروح ِسرّرج فً ِجفف ِغٍك (ِ ،)2ع ذجٕة اٌحاجح إٌى طهارٌج ٔضج لٍاسٍح وسطٍح.
عسز عٕاطر اٌحّاٌح 18 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
][19

[ ]11ضقٌ اىثطاءج CG 0001335 :
[ ]45ذاضٝد اىْشط عِ ٍْح اىثطاءج 2011/03/31 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذرطاع

ّؽرح ٍظححح

ضقٌ قطاض اىَ٘افقح عيٍْ ٚح اىثطاءج 10/17807 :

2011/15

[ ]21ضقٌ اىطية  ً :خ خ/ب3282/2004/
[ ]22ذاضٝد ذقس ٌٝاىطية 2004/03/10 :
[ ]30األٗى٘ٝح :
[ ]33اؼٌ اىسٗىح
[ ]31ضقٌ األٗى٘ٝح [ ]32ذاضٝد األٗى٘ٝح
أٍطٝنا
2003/3/10
60/453,279
[ ]72اىَررطع  :جاض ٛضٗشٞيٜ
[ٍ ]73اىل اىثطاءج  :ت٘ضز اف ضٝجْرػ  ،شّٞ٘ٝ ٙفٞطؼر ٜاف
ذنؽاغ ؼٞؽرٌ  ،زتي ، 201 ٘ٞاىشاضع اىؽاتع  ،ذنؽاغ  ،اى٘الٝاخ
اىَرحسج االٍطٝنٞح
[ ]74اى٘مٞو  :ؼيَٞاُ اتطإ ٌٞاىعَاض

ذاضٝد قطاض اىَ٘افقح عيٍْ ٚح اىثطاءج 2010/10/05 :
[ ]51اىرظْٞف اىسٗى: ٜ

Int. Cl.7: B01D 53/14

[ ]56اىَطاجع :
-US 4780115 A )RANKE GERHARD( 25 October
1988
- US 5435977 A )CHAO I-MEEN( 25 July 1995
- US 4160810 A )BENSON HOMER E et al.( 10
July 1979
- GB 1484050 A )HECHE F VAN( 24 August
1977
اىفاحض  :فٖس ٍحَس اىثامط
[ ]54عَيٞح ّعع /اٍرظاص اىَاء تاىضغط اىَرعسز إلظاىح اىغاظ اىحَض ٍِ ٜاىغاظاخ
[ ]57اىَيرض  :ذرٌ إظاىح اىغاظ اىحَضٍ ٜثو ثاّ ٜأمؽٞس اىنطتُ٘ أٗ مثطٝراخ اىٖٞسضٗج ِٞاٗ ذيٞط ٍَْٖا ٍِ اىَجاض ٛاىغاظٝح تاؼررساً
عَيٞاخ اٍرظاص اىَاء ٗعَيٞاخ اىْعع ٗ .تاؼرثساه اىْاظع اىرقيٞس ٛاىَؽررسً ىر٘ىٞس اىَصٝة اىَائٗ ٜحثػ اىغاظ اىحَض ٜتْاظع شٗ ضغط
ٍرعسز ٝجَع ت ِٞعَيٞح ضغط اىغاظ اىحَضٗ ٜعَيٞح اىْعع ،فاُ حجٌ اىطاقح اىَؽرٖينح ؼٞقو .أٍا عِ اىْاظع شٗ اىضغط اىَرعسز فٖ٘ عثاضج
عِ عَيٞح اّرشاض شاخ ٍطاحو ٍرعسزج ٝرٌ فٖٞا ضغط ذسفق اىثراض اىني ٍِ ٜمو ٍطحيح ٗذغصٝرٔ إى ٚقاع ٍطحيح االّرشاض اىؽاتقح ذحد ضغط
أعيٗ. ٚفٕ ٜصٓ اىعَيٞح ،ذؽررسً اىحطاضج اىَ٘ج٘زج فٍ ٜا ٝحر٘ ٔٝاىثراض ٍِ ٍاء ٗاىصٝ ٛرطج ٍِ مو ٍطحيح عْس ضغط أعي ٚف ٜاىَطحيح
اىؽاتقح  .إُ عَيٞح اىْعع اىَ٘ط٘فح ذ٘ىس اىغاظ اىحَض ٜعْس ضغط أعي ٚزُٗ ذشغٞو اىْاظع تسضجح حطاضج عاىٞحٗ ،تاىراى ٜفٖ ٜذقيو ٍِ
اؼرٖالك اىطاقح فٕ ٜصا اىجٖاظ.
عسز عْاطط اىحَاٝح 13 :

عسز األشناه 4 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

(19) PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION
COUNCL
[19] PATENT
OFFICEFOR
OF THE
COOPERATION
COUNCIL
FOR
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لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
][19

[ ]11ضلى انجطاءح CG 0001344 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثطاءح اذزطاع

[ ]45ربضٌد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/03/31 :

َسرخ يظححخ

ضلى لطاض انًىافمخ عهى يُح انجطاءح 10/18068 :

2011/15

[ ]21ضلى انطهت  :و د خ/ة3495/2004/
[ ]22ربضٌد رمسٌى انطهت 2004/05/25 :
[ ]30األونىٌخ :
[ ]33اسى انسونخ
[ ]31ضلى األونىٌخ [ ]32ربضٌد األونىٌخ
انًكزت األوضوثً
2003/05/26
03076614.1
[ ]72انًرزطع  :اَزىٍَى يبضٌب جىًٌبضاٌس نٍزً كطوظ
[ ]73يبنك انجطاءح  :شم اَزطَبشٍىَبل ضٌسٍطرش يبرشبثٍج ثً .فً,
كبضٌم فبٌ ثٍهُسرالٌ  2596,30ارش أض ,شي هٍج ,هىنُسا
[ ]74انىكٍم  :سهًٍبٌ إثطاهٍى انعًبض

ربضٌد لطاض انًىافمخ عهى يُح انجطاءح 2010/10/25 :
[ ]51انزظٍُف انسونً :

Int. Cl.7: E21B 10/36, 10/38

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

انفبحض  :يظعت أحًس انفضبنخ
[ ]54نمًخ حفط ثبنسق أو انططق ,ويجًىعخ حفط يزضًُخ عهى نمًخ انحفط هصِ وططٌمخ نحفط رجىٌف ثئط
[ ]57انًهرض  :إعساز نمًخ حفط ثبنسق نهحفط فً ركىٌٍ ثبطًُ رحذ األضع ,وركىٌ نمًخ انحفط نهب يحىض طىنً يطكعي وركىٌ لبثهخ
نهزشغٍم ثىاسطخ اسزرساو حطكخ زق يحىضٌخ عهى طىل انًحىض وحطكخ زوضاٌ حىل انًحىض ,ورزضًٍ نمًخ انحفط عهى:
 يجًىعخ يٍ األَظبل أو انشفطاد رجطظ يٍ نمًخ انحفط؛ يجًىعخ يٍ لُىاد انزسفك انزً رًزس فً يحبشاح نمًخ انحفط فً ارجبِ َظف لططي وثصنك ٌزى ركىٌٍ لُىاد رسفك يززبثعخ ثٍٍ األَظبلانًزجبوضح؛
 عُبطط لطع ثبنمض ٌزى اإليساز ثهب فً طف أو ثبنمطة يٍ انحبفخاأليبيٍخ يٍ واحس عهى األلم يٍ األَظبل انًصكىضح ثبنُسجخ الرجبِ
حطكخ انسوضاٌ ذهفٍب ثبنمطة يٍ لُبح انزسفك انزً رظبحجهب ,وشنك
نسطٌبٌ يبئع ذالنهب وثصنك رعًم عُبطط انمطع عهى إظانخ األَمبع
انًزطاكًخ فً يمسيخ طف عُبطط انمطع ثبنمض؛ وثبإلضبفخ إنى
عُبطط انمطع وانمض هصِ؛
 عُبطط لطع يحىضٌخ ٌزى وطفهب ,ثبنُسجخ الرجبِ حطكخ انسوضاٌ,فً يىضع ذهفً ثبنُسجخ نهظف انربص ثعُبطط ثبنمض ورظبحجهب
لُبح رسفك.
عسز عُبطط انحًبٌخ 14 :

عسز األشكبل 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11ضقى انثطاءج CG 0001345 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تطاءج اذتطاع

[ ]45تاضَد انُشط عٍ يُح انثطاءج 2011/03/31 :

َسرح يصححح

ضقى قطاض انًىافقح عهً يُح انثطاءج 10/18542 :

2011/15

[ ]21ضقى انطهة  :و خ خ/ب3508/2004/
[ ]22تاضَد تقسَى انطهة 2004/05/30 :
[ ]30األونىَح :
[ ]33اسى انسونح
[ ]31ضقى األونىَح [ ]32تاضَد األونىَح
أنًاَُا
2003/03/18
03006015.6
[ ]72انًرتطع  :واسُم َاوَكٍ
[ ]73يانك انثطاءج  :زَثم اَح زَسض واسُم َاوَكٍ ،
ياضخطَتُُستطاسُه  ،7أَه ،1040 -فُُُا ،انًُسا
[ ]74انىكُم  :أحًس َدسخ تاظاضتاشٍ

تاضَد قطاض انًىافقح عهً يُح انثطاءج 2010/11/09 :
[ ]51انتصُُف انسونٍ :
Int. Cl.7: A61K 36/66; C07D 221/18, 221/22, 245/04
[ ]56انًطاخع :
- GB 2110533 A )NOWICKY W.( 22 June 1983
- US 4970212 A )NOWICKY( 13 November 1990
- GB 1304064 A )LOVSKY GOSUDARSTVENNY
MEDITSINSKY INSTITUT( 24 January 1973
- FR 2366020 )NOWICKY W.( 28 April 1987
- KULKARNI B.K. et al., "Synthesis of Protopine,
a Novel Conversion of the Protoberberine
Alkaloid Stylopine to a
Tetrahydrodibenz[c,g]azecine Derivative", J.
(Heterocyclic Chem., 27, Pages 623-626 )1990
انفاحص  :فهس ظوَس انًطُطٌ

[ ]54يشتقاخ شُهسوٍَُ ضتاعٍ
[ ]57انًهرص َ :تعهق االذتطاع تُىاتح تفاعم شثه قهىَح َتى انحصىل عهُها فً عًهُح َتى فُها تفاعم شثه قهىَاخ يع عايم أنكهح،
وَفعم ثُىتُثا  ،thiotepaوتعس شنك َتى إظانح عايم األنكهح انغُط يتفاعم وانًكىَاخ األذطي انقاتهح نهصوتاٌ فً انىء يٍ ذهُػ انتفاعم
تانغسم تًاء أو يصَة يائٍ يُاسة ،وَعطض ذهُػ انتفاعم تعس نك نًعاندح تحًط قىي وَفعم كهىضَس هُسضوخٍُ (َس كم ،)HCl
نتطسُة يهح قاتم نهصوتاٌ فٍ انًاء يٍ َىاتح انتفاعم .وتتعًٍ َىاتح انتفاعم انًتطسثح يشتق شثه قهىٌ ضتاعٍ واحس عهً األقم وتكىٌ
يُاسثح كعقاقُط نالستعًال انىقائٍ أو انعالخٍ ،وتاألذص فٍ عالج حاالخ ظعف انًُاعح االتُح وانتًثُم انغصائٍ وانسطغاٌ .
عسز عُاصط انحًاَح 15 :

عسز األشكال 9 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
[ ]11رقى انثزاءج CG0001346 :

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

[ ]12تزاءج اذتزاع

[ ]45تارٌد انُشز ػٍ يُح انثزاءج 2011/03/31 :

َسرح يظححح

رقى قزار انًوافقح ػهى يُح انثزاءج 10/17061 :

2011/15

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب3566/2004/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2004/06/19 :
[ ]30األونوٌح :
[ ]33اسى انسونح
[ ]31رقى األونوٌح [ ]32تارٌد األونوٌح
انًكتة األوروتً
2003/06/20
03291517.5
[ ]72انًرتزػوٌ -1 :زويٍٍُك ياكاٌ -2 ،رونف هٍزياٌ
[ ]73يانك انثزاءج  :سٍزفٍسٍوص زي تٍزفٍالجٍش انكتزوٍَكوص
اص.اٌه ،.كزاٌجًوٌز تشايثزس ،ص ب  ،71روز تاوٌ ،تورتوال،
جشر انؼذراء انثزٌطاٍَح
[ ]74انوكٍم َ :اطزػهً كسسح

تارٌد قزار انًوافقح ػهى يُح انثزاءج 2010/08/30 :
[ ]51انتظٍُف انسونً :

Int. Cl.7: E03B 3/32, 43/14, 43/30

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

انفاحض  :يحًس ػهً انجؼفز

[ ]54طزٌقح وَظاو نترشٌٍ سائم فً تكوٌٍ جٍونوجً
[ ]57انًهرض  :طريقة لتخزين سائل ( )liquidفي تكوين جيولوجي ( )geological formationتستخدم بئر ( )wellواحدة على
األقل متوغلة في التكوين الجيولوجي .يشمل التكوين الجيولوجي منطقة تخزين واحدة على األقل .يتوافر جمع من الشبكات (،)screens
تقع كل شبكة بجانب جدار بئر واحدة على األقل .تسمح كل شبكة على الترتيب بتدفق سائل بين منطقة تخزين مصاحبة متصلة مع الشبكة
والبئر الواقعة عليها الشبكة .يتم التحكم في تدفق السائل خالل كل واحدة من جمع من الشبكات طبقا لمعايير متوافرة من نموذج تخزين
للتكوين الجيولوجي .يصف نموذج التخزين مسلك كل منطقة تخزين.
ػسز ػُاطز انحًاٌح 25 :

ػسز األشكال 11 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
][19

[ ]11ضقى انجطاءح CG 0001347 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثطاءح اذزطاع

[ ]45ربضَد انُطط ػٍ يُح انجطاءح 2011/03/31 :

َسرخ يصححخ

ضقى قطاض انًىافقخ ػهً يُح انجطاءح 10/17513 :

2011/15

[ ]21ضقى انطهت  :و د خ/ة3620/2004/
[ ]22ربضَد رقسَى انطهت 2004/07/07 :
[ ]30األونىَخ :
[ ]33اسى انسونخ
[ ]31ضقى األونىَخ [ ]32ربضَد األونىَخ
انًكزت األوضوثٍ
2003/07/10
03015526.1
[ ]72انًرزطػىٌ َ -1 :فى جطاوغ -2 ،اضهبضز كىثزعكٍ-3 ،
كالوغ-ثُزط كىَكُم -4 ،اوالف يىَسَجم -5 ،ثىل ثبضٍَ -6 ،فطاَك
ضَجُطظ -7 ،ضانف ضىيبذط -8 ،جبٌ فبٌ زٌ وَُكُم -9 ،يبضرٍُ
فطَسًب-فبٌ فىجذ
[ ]73يبنك انجطاءح  :اف هىفًبٌ  -ال ضوش اَه جٍ124 ،
جطَُعاذطسزطاسٍ ،سٍ ارص  ،4070ثبظل ،سىَسطا
[ ]74انىكُم َ :بصط ػهٍ كسسخ

ربضَد قطاض انًىافقخ ػهً يُح انجطاءح 2010/09/03 :
[ ]51انزصُُف انسونٍ :
Int. Cl.7: C12N 15/13, 5/16; A61K 39/395
[ ]56انًطاجغ :
;- WO 02/053596 A )GALLO MICHAEL
MILLER PENLOPE E )US(; ABGENIX INC
)US(; COHEN BRU( 11 July 2002

انفبحص  :إثطاهُى ػجسهللا انًبنكٍ
[ ]54يضبزاد أجسبو يضبزح نًسزقجم ػبيم ًَى َطجه إَسىنٍُ  1-واسزرسايبرهب
[ ]57انًهرص  :يضبز جسى (َ )antibodyطرجظ يغ  IGF-IRوَثجظ ( )inhibitingاضرجبط  IGF-Iو IGF-IIيغ  IGF-IRحُث
َزًُع يضبز انجسى انًصكىض ثأَه (أ) يٍ َىع يًبثم إنً ( ،IgG1ة) َظهط َسجخ قُى  IC50نزثجُظ إضرجبط  IGF-Iيغ  IGF-IRإنً
رثجُظ اضرجبط  IGF-IIيغ  IGF-IRيٍ  3:1إنً ( ،1:3جـ) َثجظ ثُسجخ  %80ػهً األقم ػُس رطكُع َ 5بَىجعَئٍ جطايٍ فىسفىضَهُخ
( IGF-IR )phosphorylationفً اذزجبض فىسفىضَهُخ ذهىَخ ثبسزرساو ذالَب (َ 3T3 )cellsىفط  400000إنً  600000جعٌء يٍ
 IGF-IRنهرهُخ فٍ وسظ َحزىٌ ػهً يصم جٍُُ ثقطٌ ( )FCSذبيس ثبنحطاضح  %0.5ػُس انًقبضَخ يغ شنك اإلذزجبض ثسوٌ يضبز
انجسى انًصكىض ،و(ز) الَظهط َطبطب يثُطا نهًسزقجم  IGF-IRيقبسب كفىسفىضَهُخ  IGF-IRػُس رطكُع  10يُكطوجعَئٍ جطايٍ فٍ
إذزجبض فىسفىضَهُخ ذهىَخ ثإسزرساو ذالَب َ 3T3ىفط  400000إنً  600000جعئ يٍ  IGF-IRنهرهُخ فً وسظ َحزىي ػهً يصم
جٍُُ ثقطي ( )FCSذبيس ثبنحطاضح  %0.5ػُس انًقبضَخ يغ شنك اإلذزجبض ثسوٌ يضبز انجسى انًصكىض انصٌ نه ذصبئص يحسُخ فٍ انؼالج
انًضبز نىضو.
ػسز ػُبصط انحًبَخ 18 :

ػسز األضكبل 15 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
][19

[ ]11رقى انجراءح CG 0001371 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثراءح اذتراع

[ ]45تبرٚد انُشر ػٍ يُح انجراءح 2011/03/31 :

َطرخ يصححخ

رقى قرار انًٕافقخ ػهٗ يُح انجراءح 10/18636 :

2011/15

[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة4896/2005/
[ ]22تبرٚد تقسٚى انطهت 2005/07/10 :
[ ]30األٔنٕٚخ :
[ ]33اضى انسٔنخ
[ ]31رقى األٔنٕٚخ [ ]32تبرٚد األٔنٕٚخ
أيرٚكب
2004/07/14
60/587689
أيرٚكب
2005/06/28
11/160,533
[ ]72انًرترػٌٕ  -1:ج ٍٛضبٚسٔكص -2 ،رٚسا تبْٛرٚبٌ-3 ،
إًٚبَٕٚم نٛجُٛسر٘
[ ]73يبنك انجراءح  :شهًجٛرجر تكُٕنٕج ٙث .ٙف ،.ٙثراكطتراد
 2514 ،83-89ج ّٛج ،ٙش٘ ْٛج ْٕ ،نُسا
[ ]74انٕكٛم  :ضهًٛبٌ اثراْٛى انؼًبر

تبرٚد قرار انًٕافقخ ػهٗ يُح انجراءح 2010/11/09 :
[ ]51انتصُٛف انسٔن: ٙ

Int. Cl.7: G01V 3/28

[ ]56انًراجغ :
- GB 2292460 A )WESTREN ATLAS INT INC( 21
February 1996
- EP 120091 A )MACLEOD LABS INC( 12 April
1984
- GB 2373056 A )ELECTROMAGNETIC INSTR
INC et al.( 11 September 2002
- GB 2355538 A )DEN NORSKE STATS
OLJESELSKAP et al.( 25 April 2001
انفبحص  :يحًس ػه ٙانجؼفر

[ ]54جٓبز َٔظبو نتحسٚس انًٕضغ انًالئى نجئر ٔتًٛٛس انرساٌ
[ ]57انًهرصٚ :تؼهق االذتراع انحبن ٙثًجًٕػخ نقٛبش انًقبٔيخ انُٕػٛخ شاد تصًٛى ػٛبر٘ .تشتًم يجًٕػخ قٛبش انًقبٔيخ انُٕػٛخ
شاد انتصًٛى انؼٛبر٘ ػهٗ ٔحسح يرضم ثٕٓائٔ ٙاحس ػهٗ األقم ،حٛث ٚكٌٕ نٕحسح انًرضم يٕصالد ػهٗ كال انطرف ٍٛيٓٛأح نهتٕصٛم يغ
أزٔاد أذرٖ أضفم انحفرح؛ ٔٔحسح يط تقجم ثٕٓائٔ ٙاحس ػهٗ األقم ،حٛث ٚكٌٕ نٕحسح انًطتقجم يٕصالد ػهٗ كال انطرف ٍٛيٓٛأح
نهتٕصٛم يغ أزٔاد أذرٖ أضفم انحفرح؛ ٔحٛث ٚتى تجبػس ٔحسح انًرضم ٔٔحسح انًطتقجم ػهٗ ػًٕز أَبثٛت انحفر ٔيفصٕنخ ثٕاضطخ أزاح
أضفم انحفرح ٔاحسح ػهٗ األقم .قس تشتًم كم ٔحسح يرضم ٔيطتق جم ػهٗ يهف ٔاحس ػهٗ األقم ثتٕج ّٛػسو يغُطٛط ٙغٛر قبصر ػهٗ
االتجبِ انطٕن ٙنألزاحًٚ .كٍ اذتٛبر تجبػس ثٔ ٍٛحسح انًرضم ٔانًطتقجم ػهٗ أضبش ضًك انرساٌ انًتٕقغ.
ػسز ػُبصر انحًبٚخ 23 :

ػسز األشكبل 11 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﻜﺘﺐ
][19
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لـــــدول
جمللـــس التعــاون
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

[ ]11رقى انجزاءح CG 0001372 :
[ ]45تبريد انُشز ػٍ يُح انجزاءح 2011/03/31 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثزاءح اذتزاع

َسرخ يظححخ

رقى قزار انًٕافقخ ػهى يُح انجزاءح 10/14590 :

2011/15

[ ]21رقى انطهت  :و د خ/ة4920/2005/
[ ]22تبريد تقسيى انطهت 2005/07/20 :
[ ]73انًرتزػٌٕ  -1 :كزيس جيفيُش -2 ،زاٌ فيُيُجٍ
[ ]73يبنك انجزاءح :شهًجيزجز ْٕنسَجش نيًتس ،ص.ة ،71
كزايجًٕيز تشبيجزس ،رٔز تبٌٔ ،تٕرتٕال ،جشر انؼذراء انجزيطبَيخ
[ ]74انٕكيم  :سهيًبٌ اثزاْيى انؼًبر

تبريد قزار انًٕافقخ ػهى يُح انجزاءح 2010/05/29 :
[ ]51انتظُيف انسٔني :

Int. Cl.7:G06F 19/00

[ ]56انًزاجغ :
- US 6612382 B2 )KING et al.( 02 September 2003
- US 20020099586 A1 )BLADEN et al.( 25 July
2002
- US 20030088446 A1 )PHELPS et al.( 08 May
2003
- US 20040002929 A1 )KIM et al.( 01 January
2004

انفبحض  :يحًس ػهي انجؼفز
[ ]54طزيقخ ٔجٓبس ٔٔسيهخ نترشيٍ ثزَبيج يٓيأِ نهتقييى انكًي ٔانكيفي نهًربطز آنيب ثُبء ػهى انتظًيى انفُي نحفزح انجئز ٔذظبئض
االرع
[ ]57انًهرض  :يتؼهق االذتزاع انحبني ثُظبو ثزيجي ،يؼزف ثبسى "ثزَبيج تقييى يربطز ترطيط انجئز آنيب" ،تى تٓيئتّ نتحسيس ٔػزع
يؼهٕيبد انًربطز ثُبء ػهى يجًٕػخ يٍ ثيبَبد انًسذالد يٍ ذالل  :استقجبل يجًٕػخ يٍ ثيبَبد انًسذالدٔ ،تشتًم ثيبَبد انًسذالد
ػهى يجًٕػخ يٍ َتبئج حسبثبد انًسذالدٔ ،يقبرَخ كم َتيجخ يٍ َتبئج انحسبثبد يٍ يجًٕػخ َتبئج حسبثبد ثيبَبد انًسذالد يغ كم
تؼجيز يُطقي ذبص ثبنؼسيس يٍ انتؼجيزاد انًُطقيخ؛ ٔتحسيس رتجخ َتيجخ انحسبثبد يٍ ذالل انتؼجيزاد انًُطقيخ؛ ٔتكٕيٍ انؼسيس يٍ قيى
انًربطز انًحسزح انزتجخ استُبزا ػهى ذطٕح تحسيس انزتجخٔ ،كم يٍ قيى انًٓبو انؼسيسح انًحسزح انزتجخ تًثم َتيجخ يٍ َتبئج حسبثبد ثيبَبد
اإلزذبل ٔانتي تى تحسيس رتجتٓب يٍ ذالل انتؼجيز انًُطقي ٔثُبء ػهيّ إيب أٌ تكٌٕ يربطزح يٍ انُٕع انًزتفغ أٔ انًتٕسط أٔ انًُرفغ؛
ٔتكٕيٍ يؼهٕيبد انًربطزح استُبزا ػهى انؼسيس يٍ قيى انًربطز انًحسزح انزتجخ؛ ٔػزع يؼهٕيبد انًربطزح.
ػسز ػُبطز انحًبيخ 70 :

ػسز األشكبل 11 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
جمللـــس التعــاون لـــــدول اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

[ ]11ضقى انجطاءح CG0001373 :
[ ]45تبضيد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/03/31 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثطاءح اذتطاع

َسرخ يظححخ

ضقى قطاض انًىافقخ عهى يُح انجطاءح 10/14592 :

2011/15

[ ]21ضقى انطهت  :و د خ/ة4953/2005/
[ ]22تبضيد تقسيى انطهت 2005/07/26 :
[ ]72انًرتطعىٌ  -1 :زاٌ فيُيُجٍ -2 ،كطيس جيفيُع
[ ]73يبنك انجطاءح :شهًجيطجط هىنسَجع نيًتس ،ص.ة ،71
كطايجًىيط تشبيجطظ ،ضوز تبوٌ ،تىضتىال ،جعض انعصضاء انجطيطبَيخ
[ ]74انىكيم  :سهيًبٌ اثطاهيى انعًبض

تبضيد قطاض انًىافقخ عهى يُح انجطاءح 2010/05/29 :
[ ]51انتظُيف انسوني :

Int. Cl.7:G01V 1/40

[ ]56انًطاجع :
- US 6612382 B2 )KING et al.( 02 September 2003
- US 5696907 A )GEN ELECTRIC( 09 December
1997
(- US 20040002929 A1 )MICROSOFT CORP
01 January 2004
(- US 5611052 A )GOLDEN 1 CREDIT UNION
11 March 1997
انفبحض  :يحًس عهي انجعفط
[ ]54ططيقخ وجهبظ ووسيهخ نترعيٍ ثطَبيج يهيأِ نعطع انتقييى انكًي وانكيفي نهًربطط ثُبء عهى انتظًيى انفُي نحفطح انجئط وذظبئض
االضع
[ ]57انًهرض  :يتعهق االذتطاع انحبني ثططيقخ نتحسيس وعطع يعهىيبد انًربططح ثُبء عهى يجًىعخ يٍ ثيبَبد اإلزذبل ،وتشتًم
ثيبَبد اإلزذبل انًصكىضح عهى يجًىعخ يٍ َتبئج حسبثبد ثيبَبد اإلزذبل ،وتشتًم عهى انرطىاد :يقبضَخ كم َتيجخ حسبثبد نًجًىعخ
َتبئج حسبثبد ثيبَبد اإلزذبل انًصكىضح وانربطخ ثجيبَبد اإلزذبل انًصكىضح يع كم تعجيط يُطقي يٍ يجًىعخ يٍ انتعجيطاد انًُطقيخ؛
و تحسيس انطتجخ ثُبء عهى انتعجيطاد انًُطقيخ انربطخ ثُتبئج انحسبثبد انًصكىضح؛ وتىنيس عسز يٍ انًهبو انفطزيخ شاد انطتجخ ثُبء عهى
ذطىح تحسيس انطتجخ ،وكم يٍ انًجًىعخ انًصكىضح يٍ انًهبو انفطزيخ شاد انطتجخ تًثم َتيجخ حسبثبد ثيبَبد اإلزذبل وانتي تى تحسيس ضتجتهب
ثبسترساو انتعجيطاد انًُطقيخ انًصكىضح واعتجبض أَهب يربططح يطتفعخ أو يتىسطخ أو يُرفضخ؛ وتىنيس انًعهىيبد انًصكىضح ثُبء عهى
انًجًىعخ انًصكىضح يٍ انًربطط انفطزيخ شاد انطتجخ؛ و عطع يعهىيبد انًربططح انًصكىضح ،وتشتًم ذطىح انعطع عهى يعهىيبد
انًربططح انًصكىضح عهى شبشخ يعهىيبد يربططح.
عسز عُبطط انحًبيخ 43 :

عسز األشكبل 17 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11ضقى انجطاءح CG 0001382 :
[ ]45ربضيد انُشط عٍ يُح انجطاءح 2011/03/31 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثطاءح اذزطاع

َسرخ يصححخ

ضقى قطاض انًٕافقخ عهٗ يُح انجطاءح 10/17090 :

2011/15

[ ]21ضقى انطهت  :و د خ/ة5156/2005/
[ ]22ربضيد رقسيى انطهت 2005/09/13 :
[ ]30األٔنٕيخ :
[ ]33اسى انسٔنخ
[ ]31ضقى األٔنٕيخ [ ]32ربضيد األٔنٕيخ
انًكزت األٔضثي
2004/09/13
04292183.3
[ ]72انًرزطعٌٕ  -1 :ثيُٕا فطٔنيك  -2 ،إيًبَٕيم نيجيُسضيّ
[ ]73يبنك انجطاءح  :شهًجيطجط ركُٕنٕجي ثي في ،.ثبضكسزطاد
 2514 ،83-89جي جي ،شا ْٕجْٕ ،نُسا
[ ]74انٕكيم  :سهيًبٌ اثطاْيى انعًبض

ربضيد قطاض انًٕافقخ عهٗ يُح انجطاءح 2010/08/31 :
[ ]51انزصُيف انسٔني :

Int. Cl.7: G01V 1/48

[ ]56انًطاجع :
- US 6041861A)HALLIBURTON ENERGY
SERVICES INC( 28 March 2000
- US 5274604 A )SCHLUMBERGER CANADA
LTD( 28 December 1993
- US 5784333 A) WESTERN ATLAS INT INC( 21
July 1998
- US 4709357 A )GEARHART IND INC( 24
Novamber 1987

انفبحص  :يحًس عهي انجعفط

[ ]54يعبنجخ جسيسح نزحٕيم يعبٔقخ األسًُذ يٍ أشكبل يٕجبد ISU
[ ]57انًهرص  :يزعهق االذزطاع انحبني ثططيقخ نزقسيط يعبٔقخ انًبزح انًٕجٕزح ذهف جساض غالف يب في ثقت انجئطٔ ،رشزًم ْصِ انططيقخ
عهٗ إثبضح ( )602جساض انغالف ثُجضخ صٕريخٔ ،قيبس ( )603شكم انًٕجخ انصٕريخ انزجطيجيخ ( )Wانًُعكسخ يٍ جساض انغالف ،ثسء
( )600يعبيم يعبٔقخ (ٔ ،)Zinحسبة ( )601االسزجبثخ انعكسيخ نهغالف ( )Rcas-1كسانخ نًعبيم انًعبٔقخٔ .رشزًم أيضب عهٗ رٓيئخ
( )604شكم انًٕجخ انصٕريخ انزجطيجيخ يع االسزجبثخ انعكسيخ نهغالف نهحصٕل عهٗ اسزجبثخ يحٕل انطبقخ (ٔ .)Tيزى رُفيص حهقخ ركطاضيخ
رشزًم عهٗ حسبة اسزجبثخ انغالف انعكسيخ ٔرٓيئخ شكم انًٕجخ انصٕريخ انزجطيجيخ يٍ ذالل رُٕيع ( )607يعبيم انًعبٔقخ حزٗ رصجح
اسزجبثخ يحٕل انطبقخ يسيجخ في انًسٖ انزيُئ .يزى انحصٕل عهٗ انًعبٔقخ انًقسضح ( )Zcemيٍ يعبيم انًعبٔقخ عُس زيج يحٕل
انطبقخ.
عسز عُبصط انحًبيخ 5 :

عسز األشكبل 9 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
][19

[ ]12تطاءج اذرطاع

[ ]11ضلُ اٌثطاءج CG 0001385 :

ٔسرح ِظححح

ضلُ لطاض اٌّٛافمح عٍى ِٕح اٌثطاءج 10/17798 :

[ ]45ذاضٌد إٌشط عٓ ِٕح اٌثطاءج 2011/03/31 :
[ ]21ضلُ اٌطٍة  َ :خ خ/ب5197/2005/
[ ]22ذاضٌد ذمسٌُ اٌطٍة 2005/09/21 :
[ ]30األٌٌٛٚح :
[ ]31ضلُ األٌٌٛٚح [ ]32ذاضٌد األٌٌٛٚح
2004/000039

THE ARAB STATES OF THE GULF

2004/10/05

2011/15

ذاضٌد لطاض اٌّٛافمح عٍى ِٕح اٌثطاءج 2010/09/27 :
[ ]51اٌرظٍٕف اٌس: ًٌٚ

[ ]33اسُ اٌسٌٚح
ِظط

Int. Cl.7: F16K 21/16

[ ]56اٌّطاجع :
- US 4202467 A )RUTTEN et al.( 13 June 1980
- GB 2138541 A )KITAMURAGOKIN IND CO
LTD( 24 October 1984

[ ]72اٌّررطع ِ :حّس ضػٛاْ ضأفد األذاسً
[ِ ]73اٌه اٌثطاءج ِ :حّس ضػٛاْ ضأفد األذاسً  -شاضع اٌعٍٍا
اٌعاَ  -عّائط اٌسٍطو - ْٛضلُ  ،11692 ،15اٌطٌاع ،اٌٍّّىح
اٌعطتٍح اٌسعٛزٌح
اٌفاحض ِ :حّس عًٍ اٌجعفط
[ ]54اٌظّاَ اٌحجًّ اٌصوً
[ ]57اٌٍّرض ٌ :رى٘ ْٛصا االذرطاع ِٓ طّاَ ٍ٘سضٌٍٚىً عازي ذؼاف إٌٍٗ ٍِزج طّاَ حجًّ(عساز) ٌغٍك آٌٍا إشا ِطخ وٍّح ِحسزٖ
ذالي اٌظّاَٚ .فً ٘صٖ اٌحاٌح ٌثمى اٌظّاَ لاتال ٌٍفرح ٚاإلغالق ٌسٌٚا ٌعسز غٍط ِحسز ِٓ اٌّطاخ ؽاٌّا أْ وٍّح اٌسائً اٌّاضج فً وً ِطج
ألً ِٓ اٌىٍّح اٌّحسزج اٌّعاٌط عٍٍٙا اٌظّاٌَٚ .رأٌف ٘صا اٌعساز ِٓ ذطتٍٕٗ ( )15ذسٚض تٛاسطح اٌسائً ٚاٌرً ذسٌط ذطس ( ِٓ )23ذالي
عٍثح ذطٚس ( .)24إشا وأد اٌىٍّح اٌّرسفمح ذزٌس عٓ اٌىٍّح اٌّعاٌط عٍٍٙا اٌظّاَ فإْ اٌمطص (ٌ )33حطن سماؽح (ٔٚ )40اتغ ()39
فٍٕزٌك جزء ِٓ اٌعّٛز ( )37تشىً ذٍسىٛتً فً اذجاٖ اإلغالق فٍمفً اٌظّاَ .
عسز عٕاطط اٌحّاٌح 5 :

عسز األشىاي 8 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذرزاع

[ ]11رلى انثزاءج CG 0001403 :

َسرح يصححح

رلى لزار انًٕافمح عهٗ يُح انثزاءج 10/17448 :

2011/15

[ ]45ذارٚد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/03/31 :

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب5771/2006/
[ ]22ذارٚد ذمسٚى انطهة 2006/02/04 :
[ ]30األٔنٕٚح :
[ ]33اسى انسٔنح
[ ]31رلى األٔنٕٚح [ ]32ذارٚد األٔنٕٚح
أيزٚكا
2005/02/04
60/650,029
[ ]72انًررزعٌٕ  -1 :رَٔس٘ شٛجًٕرا -2 ،سأ كُٛج ذاَج-3 ،
كهٕزٚا افٛزتٕج -4 ،راشٛم ز٘ .ا .ّٚكًٛٛرش -5 ،شاز تزٚسد-6 ،
كاثز ٍٚذاذشسجٛاٌ -7 ،كُٛج ش -8 ،ٍٛسارا ال .ازيسكٚٔ-ٙزَٛز-9 ،
ياركٛرا نٛثم-رُٕٚفا -10 ،فُٛسُٛد زاريْٕٕسٕزٔ -11 ،ياركٛرا
نٛثم-رُٕٚفا -12 ،زٚفس ٔنٛس
[ ]73يانك انثزاءج  :سُٕٛيٛكس اَكَٛ ،.كسٕس سُٛرز ،4767
زراٚف ،ساٌ زٛٚغٕ ،كانٛفٕرَٛا  ،92037انٕالٚاخ انًرحسج األيزٚكٛح
[ ]74انٕكٛم  :سهًٛاٌ إتزاْٛى انعًار

ذارٚد لزار انًٕافمح عهٗ يُح انثزاءج 2010/09/03 :
[ ]51انرصُٛف انسٔن: ٙ
Int. Cl.7: A23L 1/226, 1/231; C07D 401/12, 405/14
[ ]56انًزاجع :
;- EP 0413162 A )BASF K & F CORPORATION
GIVAUDAN-ROURE S.A( 20 February 1991
;- WO 2004/026840 A )UNILEVER PLC
UNILEVER NV; HINDUSTAN LEVER
LIMITED( 14 April 2004
- WO 01/35768 A )J. MANHEIMER, INC( 25 May
2001

انفاحص  :أحًس عثس هللا انمزُٛٚس
[ ]54يزكثاخ ذشرًم عهٗ شمٕق أرٚم غٛز يرجاَس يزذثطح ٔاسررسايٓا كًعسالخ جسٚسج نُكٓح انًمثالخٔ ،يكسثاخ انًذاقٔ ،يحسُاخ
نهًذاق نهرزكٛثاخ انصانحح نألكم
[ ]57انًهرص ٚ :رعهك االذرزاع انذ٘ ٚرى انكشف عُّ ُْا تاسررساو يزكثاخ نٓا انصٛغح انًٕضحح أزَاِ:
R4
hAr2

n

C

R3
X

Ar

hAr1
m

Y

كًعسالخ نهُكٓح أٔ انًذاقٔ ،تصفح ذاصح ،كًعسالخ نًذاق انًمثالخ ("ٕٚيائ ،)"ٙكعٕايم يكسثح نُكٓح انًمثالخٔ ،يحسُاخ نُكٓح
انًمثالخ ف ٙاألطعًحٔ ،انًشزٔتاخٔ ،انرزكٛثاخ األذزٖ انصانحح نألكم.
عسز عُاصز انحًاٚح 109 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
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FOR
[19] PATENT
OFFICE
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COOPERATION
FOR
THE ARAB
STATES OFCOUNCIL
THE GULF

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
][19

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تزاءج اذتزاع
[ ]11رقى انثزاءج CG 0001415 :
[ ]45تارٌد انُشز عٍ يُح انثزاءج 2011/03/31 :

نسخة مصححة

رقى قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 10/14588 :
2011/15

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب5927/2006/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2006/03/07 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]33اسى انسونح
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح
أيزٌكا
2005/03/07
11/073,984
[ ]72انًرتزعىٌ  -1 :تىياس جٍهاٌ -2،كىاَزٌٍ جى
[ ]73يانك انثزاءج :إو-آي ال .ال .سًَ 5950 ،.ىرث كىرس
زراٌف ،هٍىستٍ ،تكساس  ،77072انىالٌاخ انًتحسج األيزٌكٍح
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ اتزاهٍى انعًار

تارٌد قزار انًىافقح عهى يُح انثزاءج 2010/05/29 :
[ ]51انتصٍُف
[ ]56انًزاجع :

Int. Cl.7: E21B41/00; E21B21/06

(- US 6002063 A )BILAK et al.
14 December 1999
(- US 2002/033278 A1 )REDDOCH JEFFREY
21 March 2002
(- US 5133624 A )CAHILL et al.
28 July 1992
انفاحص  :يحًس عهً انجعفز

[ ]54طزٌقح نعًهٍح وتصًٍى عُس إعازج حقٍ انفتاخ
[ ]57انًهرص ٌ :تعهق االذتزاع انحانً تطزٌقح نًحاكاج إعازج حقٍ انفتاخ فً حقة حفز ،وتشتًم هذِ انطزٌقح عهى تعٍٍٍ يعازنح اتزاٌ
كتهح نطثقح يىاز صهثح ،وتعٍٍٍ يعازنح اتزاٌ كتهح نًىاز صهثح يعهقح ،وتجزئح حقة انحفز إنى يجًىعح يٍ انعُاصز ،حٍج ٌشتًم كم
عُصز عهى يجًىعح يٍ انعقس ،وتجزئح يحاكاج إنى يجًىعح يٍ انفتزاخ انزيٍُح ،ونكم يجًىعح يٍ انفتزاخ انزيٍُح :يحاكاج إعازج حقٍ
ان فتاخ تىاسطح حم يعازنح اتزاٌ انكتهح نطثقح انًىاز انصهثح ويعازنح إتزاٌ انكتهح نهًىاز انصهثح انًعهقح نكم يجًىعح يٍ انعقس.
عسز عُاصز انحًاٌح 22 :

عسز األشكال 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذتراع
[ ]11رقى انثراءج CG 0001422 :
[ ]45تارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/03/31 :

نسخة مصححة

رقى قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 10/17095 :
2011/15

تارٌد قرار انًىافقح عهى يُح انثراءج 2010/08/31 :
[ ]51انتصٍُف انسونً :
(Int. Cl.8: B07B 1/42; E21B 21/01 )2006.01

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب6192/2006/
[ ]22تارٌد تقسٌى انطهة 2006/04/30 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]56انًراجع :
[ ]33اسى انسونح
[ ]31رقى األونىٌح [ ]32تارٌد األونىٌح
- US 5934414 A )STACZEK, JAMES J( 10 August
أيرٌكا
2005/04/30
60/676,691
1999
[ ]72انًرترعىٌ  -1 :جرٌجىري رٌتشارز سىٌ -2 ،كٍج جٍه.
- CN 2311313 Y )ZHOU, XIAOFENG( 24 March
كُج  -3،ترٌاٌ اش .كار
1999
[ ]73يانك انثراءج  :إو-آي ال .ال .سًَ 5950 ،.ىرث كىرش
زراٌف ،هٍىستٍ ،تكساش  ،77072انىالٌاخ انًتحسج األيرٌكٍح
انفاحص  :يحًس عهً انجعفر
[ ]74انىكٍم  :سهًٍاٌ اتراهٍى انعًار
[ ]54طرٌقح وجهاز نىضع فرشح وحسج فصم هسازج تساوٌح
[ ]57انًهرص ٌ :تعهق االذتراع تجهاز نىضع فرشح هساز تساوٌح ،تشتًم عهى طرف تفرٌغ ،وٌشتًم انجهاز عهى يصسر هىاء نتىفٍر
انهىاء انًضغىط وذساٌ هٍسرونٍكً عهى اتصال اَتقائً يع يصسر انهىاء وٌحتىي عهى كًٍح يٍ يائع ،ويُفاخ واحس عهى األقم عهى
اتصال اَتقائً عثر انًائع يع انرساٌ انهٍسرونٍكً  ،وتجًٍعح تحكى فً انرفع تتحكى فً تىصٍم انهىاء انًضغىط تٍٍ يصسر انهىاء
وانرساٌ انهٍسرونٍكً ،وانتحكى فً تىصٍم انًائع تٍٍ انرساٌ انهٍسرونٍكً ويُفاخ واحس عهى األقم.
عسز عُاصر انحًاٌح 14 :

عسز األشكال 7 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
جمللـــس التعــاون لـــــدول اخلليـــج العربيـــــة
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
[ ]11على انثغاءج CG 0001428 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تغاءج اسرغاع

[ ]45ذاعٌز انُشغ عٍ يُخ انثغاءج 2011/03/31 :

على لغاع انًىافمح عهى يُخ انثغاءج 10/19542 :

2011/15

[ ]21على انطهة  :و خ ر/ب6264/2006/
[ ]22ذاعٌز ذمضٌى انطهة 2006/05/17 :
[ ]30األونىٌح :
[ ]33اسى انضونح
[ ]31على األونىٌح [ ]32ذاعٌز األونىٌح
إٌطانٍا
2005/05/17 RM2005A000241
[ ]72انًشرغعىٌ  -1 :صي ايثغوجً عٌُاذى -2 ،كانضٌغاعا إٍَى-3 ،
فاتغٌؼي فاتغٌؼٌى
[ ]73يانك انثغاءج :ترٍسٍُى اؽ .تً .أٌه ،فٍا يٍسٍُا ،38 ،آي
 ،20154يٍالَى ،إٌطانٍا
[ ]74انىكٍم  :أدًض َجضخ تاػاعتاشً

[ ]54إطاع صاعى نرعهٍك األجهؼج انكهغتائٍح عهى انذائط
[ ]57انًهشص ٌ :رعهك هظا االسرغاع تجهاػ كهغتائً
(ًٌ )1كٍ ذصثٍره إنى إطاع صعايً دايم ( )2يؼوص
تُافظج ذغكٍة ( )22يالئًح السرمثال انجهاػ انكهغتائً
انًظكىع ( ،)1دٍس ٌشرًم انجهاػ انكهغتائً انًظكىع
( )1عهى :
 جسى عئٍسً طي شكم ٌشثه انصُضوق إنى دض كثٍغ؛ و عُاصغ ذصثٍد أونً ( 8و  9و  )10يؼوص عهى جاَةيماتم أول ( ،)3وشاٌ ( )4يٍ انجسى انًظكىع انشثٍه
تانصُضوق نالعذثاط يع عُاصغ ذصثٍد شاٍَح يُاظغج (27
و  28و  )29يؼوصج عهى اإلطاع انًظكىع ( ،)2وذىاجه
َافظج انرغكٍة انًظكىعج ( .)22وذشًم عُاصغ انرصثٍد
األونى انًظكىعج ( 8و  9و  )10تانجهاػ انكهغتً (:)1
 عُاصغ ذصثٍد صنٍهٍح ( 8و  )9يالئًح نهسًاح نذضوزاَؼالق يذىعي ويىجه نهجهاػ انكهغتً ( )1انًظكىع
تانُسثح نإلطاع انًظكىع ( )2عُض إصياض انجهاػ انًظكىع
( )1صاسم َافظج انرغكٍة ( )22انًظكىعج؛
 عُاصغ ذصثٍد اَطثاق ( )10يالئًح نًُع االَؼالقانًذىعي انًظكىع نهجهاػ انكهغتً انًظكىع ()1
تانُسثح نإلطاع انًظكىع ( )2عُض إذًاو انىصىل إنى
يىضع غهك واَطثاق يذضص يسثما.
عضص عُاصغ انذًاٌح 10:

َسشح يصذذح

ذاعٌز لغاع انًىافمح عهى يُخ انثغاءج 2010/12/06 :
[ ]51انرصٍُف انضونً :

Int. Cl.7: H02G 3/18

[ ]56انًغاجع :
- US 4485282 A )LEE et al.( 27 November 1984
- EP 0989648 A )VIMAR S.R.L; VIMAR SPA( 29
March 2000
- EP 0905844 A )ABB PATENT GMBH( 31
March 1999
(- FR 2856202 A )LEGRAND; LEGRAND SNC
17 December 2004

انفادص  :فهض يذًض انثاكغ

عضص األشكال 5 :

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻣﻜﺘﺐ
لعربيـــــة
اخلليـــج ا
لـــــدول
][19التعــاون
جمللـــس
ﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

20051002760.8

َسرح يظححح

رقى قرار انًٕافقح عهى يُح انثراءج 10/18598 :

[ ]45ذارٌد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/03/31 :

2005/06/14

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذرراع

[ ]11رقى انثراءج CG 0001429 :

[ ]21رقى انطهة  :و خ خ/ب6413/2006/
[ ]22ذارٌد ذقسٌى انطهة 2006/06/13 :
[ ]30األٔنٌٕح :
[ ]31رقى األٔنٌٕح [ ]32ذارٌد األٔنٌٕح

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

2011/15

ذارٌد قرار انًٕافقح عهى يُح انثراءج 2010/11/09 :
[ ]51انرظٍُف انسٔنً :

[ ]33اسى انسٔنح
أنًاٍَا

Int. Cl.7: B05D 7/14

[ ]56انًراجع :
- US 4990383 )NESTE OY( 05 February 1991

[ ]72انًرررعٌٕ  -1 :تٍرر جٕزٌف جرَٔسفٍهس -2 ,زٍُْ .س
فٕجد -3 ,كالٔش شًٍسخ
[ ]74يانكٕ انثراءج  -1 :يٕنٍٓى تاٌة كٕذٍُجس جً او تً اذش,
reFria mi dre ,45473 ,154 .rEe-trreE-heirdeirF
 ,rhFeأنًاٍَا -2 ,تازٌم تٕنً أنفٍٍ جً او تً اذشerFere ,
 ,grttreiiW ,50389 ,rEemttrأنًاٍَا
[ ]74انٕكٍم  :سهًٍاٌ اتراٍْى انعًار
انفاحض  :عثس هللا انرطٍة
[ ]54ذغهٍف تٕنًٍري يرعسز انطثقاخ ترٕاص يحسُح نهحًاٌح يٍ انظسأ
[ ]57انًهرض ٌ :رعهق االذرراع انحانً ترغهٍف ٔعًهٍح نرغهٍف أسطح ذارجٍح .عهى ٔجّ انرحسٌسٌ ,رعهق االذرراع تعًهٍح نرغهٍف األسطح
انرارجٍح انراطح ترطٕط األَاتٍة ٔشنك تثٕنًٍر قاتم نالرذثاط انرثازنً عُس انرعرع نهًٍاِ.
عسز عُاطر انحًاٌح 14 :

عسز األشكال 3 :

مالحظة :يجوز 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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ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲا ﺍلتعــاون
جمللـــس
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
][19

[ ]11رلى انثراءج GC 0001436 :

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12تراءج اذتراع

[ ]45تارَد انُشر عٍ يُح انثراءج 2011/03/31 :

َطرح يصححح

رلى لرار انًىافمح عهً يُح انثراءج 10/14427 :

2011/15

[ ]21رلى انطهة  :و خ خ/ب6823/2006/
[ ]22تارَد تمسَى انطهة 2006/08/29 :
[ ]30األونىَح :
[ ]33اضى انسونح
[ ]31رلى األونىَح [ ]32تارَد األونىَح
أيرَكا
2005/08/30
60/712,539
[ ]72انًرترعىٌ  -1 :ضافُثرٌ رايىرثٍ -2 ،شارازا
ضىتراياَُاٌ -3 ،تىال اَه .رَُهاو -4 ،كرَطتىفر ياكثراَس-5 ،
جُفرٌ أتش .زوف -6 ،ضُُثُا شافر -7 ،تُرَسا إٌ .تُك -8 ،زاَُال
جُه تىٌ -9 ،تاًَاٌ أيُرٌ -10 ،زارٍَ ضتُىارخ -11 ،تارٌ
هاضكُم نُفٍُ -12 ،يُُا إٌ .أَكاوا
[ ]73يانك انثراءج َ :ىفارتُص اَه جٍ ،نُرطتراش  ،35ضٍ إتش
 ،4056تازل ،ضىَطرا
 ،4056 ،35 ،essaitshiiL ،تازل ،ضىَطرا
[ ]74انىكُم  :ضهًُاٌ إتراهُى انعًار

تارَد لرار انًىافمح عهً يُح انثراءج 2010/05/23 :
[ ]51انتصُُف انسونٍ :
Int. Cl.7: C07D 401/14; A61K 31/435
[ ]56انًراجع :
]- US 2004/087626 A1 )RENHOWE PAUL A [US
et al., RENHOWE PAUL A [US] et al.( 06 May
2004

انفاحص َ :سي انثهُجٍ
[ ]54يركثاخ تُسإيُساول تها اضتثسال وطرق الضترسايها كًثثطاخ إَسًَاخ كُُاز يرتثطح تتكىٍَ انىرو
[ ]57انًهرص َ :تعهك االذتراع انحانٍ تتىفُر يركثاخ ،وتركُثاخ وطرق نتثثُط َشاط إَسَى كُُاز يرتثط تتكىٌ أوراو فٍ يرَض .يٍ
انثشر أو انحُىاٌ .فٍ ًَاشج يعُُح ،تكىٌ انًركثاخ وانتركُثاخ فعانح فٍ تثثُط َشاط واحس عهً األلم يٍ إَسَى ضُرٍَ  /ثُرَىٍَُ أو إَسَى
كُُاز تُروضٍُ يطتمثمًَ .كٍ اضترساو انًركثاخ وانتركُثاخ انجسَسج إيا تًفرزها أو فٍ تىنُفح يع عايم إضافٍ واحس عهً األلم فٍ عالج
اضطراب َاشئ عٍ إَسَى كُُاز ضُرٍَ /ثُرَىٍَُ -أو إَسَى يطتمثم تُروضٍُ ،يثم انطرطاٌ.
عسز عُاصر انحًاَح 52:

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
][19

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

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدول ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثراءح استراع

[ ]11رقى انجراءح CG 0001441 :

َسشخ يصذذخ

رقى قرار انًىافقخ ػهً يُخ انجراءح 10/17433 :

[ ]45تبرَز انُشر ػٍ يُخ انجراءح 2011/03/31 :

2011/15

تبرَز قرار انًىافقخ ػهً يُخ انجراءح 2010/09/03 :

[ ]51انتصُُف انضونٍ :
[ ]21رقى انطهت  :و د ر/ة6854/2006/
Int. Cl.7: C08F 10/02, 297/08; C08L 23/08
[ ]22تبرَز تقضَى انطهت 2006/09/05 :
[ ]56انًراجغ :
[ ]30األونىَخ :
;- EP 1201713 A )ATOFINA RESEARCH
[ ]33اسى انضونخ
[ ]31رقى األونىَخ [ ]32تبرَز األونىَخ
(SOLVAY POLYLEFINS EUROPE-BELGIUM
انًكتت األوروثٍ
2005/09/05
05255418.5
02 May 2002
[ ]72انًشترػىٌ  -1:صويُُُك جبٌ -2 ،فبثُبٌ سُجرصد-3 ،
;- EP 1201711 A )ATOFINA RESEARCH
تىيبش اف .ايٍُ
(SOLVAY POLYLEFINS EUROPE-BELGIUM
[ ]73يبنك انجراءح :اَُىش يبَفبكتشرَُج ثُهجىو اٌ فٍ،
02 May 2002
 ،nSprlwtlS ،2040-B ،48 2 naaledleccSثهجُكب
- WO 02/102891 A )SOLVAY POLYOLEFINS
[ ]74انىكُم  :سهًُبٌ اثراهُى انؼًبر
;EUORPE-BELGIUM; MATTIOLI, VIRGINIE
SIBERDT, FABIA( 27 December 2002
- EP 0739909 A )SOLVAY POLYOLEFINS
EUORPE-BELGIUM( 30 October 1996
- EP 0603935 A )SOLVAY POLYOLEFINS
EUORPE1-BELGIUM( 29 June 1994
- EP 1359192 A )SOLVAY [BE]( 05 November
2003
انفبدص  :فهض زوَض انًطُرٌ
[ ]54يركجبد ثىنٍ اَثُهٍُ تشتًم ػهً انراتُجبد نتصُُغ تجهُساد االَبثُت
[ ]57انًهشص َ :تؼهق االستراع انذبنٍ ثتىضُخ تركُجخ يُبسجخ الستشضايهب فٍ أَبثُت انضغظ وتجهُساد األَبثُت انًشتًهخ ػهً ثىنًُر
إَثُهٍُ ويقضار َتراوح يٍ  0.5إنً  % 5ثبنىزٌ يٍ  C4-8أنفب أونُفٍُ نه كثبفخ طجُؼُخ تتراوح يٍ  935إنً  956كجى/و ،3ويؼبيم
) ال تسَض ػٍ  2500ثبسكبل
اَصهبر َ MI5تراوح يٍ  10 – 0.15صقُقخ ،و نسوجخ صَُبيُكُخ نهًؼقض ػُض  100راص /ثبَُخ و ْ 190و( ،
) ،وَتى تذضَضهب
 ،ونسوجخ صَُبيُكُخ نهًؼقض َتى قُبسهب ثبنجبسكبل .ثبَُخ ػُض  0.01راص /ثبَُخ  ْ 190و (
ثبَُخ ،وػالقخ ثٍُ
ً
ويقبويخ إلجهبص انشرور َتُجخ انظروف انجُئُخ َتى قُبسهب ثبستجبر أَجىة يذسز َُجري وفقب نـ
ثبنًؼبصنخ
ػهً  11أَجىة  110يى  SDRػُض  ْ 80و وضغظ َصم إنً  9.2ثبر أو أػهً يٍ  1000سبػخ .ويٍ انًفضم أٌ
َكىٌ  C4-8أنفب أونُفٍُ ػجبرح ػٍ  -1هكسٍُ ،أو  -1ثُتٍُ ،أو  -1أوكتٍُ .شكم ()1
ػضص ػُبصر انذًبَخ 15 :

ػضص األشكبل 1:

مالحظة :يجوز 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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( )19مكــتب بـــــــــراءات االخــــــرتاع
] [19ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ
لعربيـــــة
لتعــاون
جمللـــس ا
اخلليـــج اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ
ﻠﺲ ﺍ
[ ]11رلُ اٌجراءح CG 0001445 :
[ ]45ربر٠د إٌشر عٓ ِٕح اٌجراءح 2011/03/31 :

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

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثراءح اذزراع

ٔسرخ ِظححخ

رلُ لرار اٌّٛافمخ عٍِٕ ٝح اٌجراءح 10/14544 :

2011/15

[ ]21رلُ اٌطٍت  َ :د خ/ة6928/2006/
[ ]22ربر٠د رمس ُ٠اٌطٍت 2006/09/17 :
[ ]72اٌّرزرع : ْٛاحّس اثراِ٘ ُ١جبرن اٌّجرز
[ِ ]73بٌه اٌجراءح  :احّس اثراِ٘ ُ١جبرن اٌّجرز  ،االزارح اٌٛؽٕ١خ
ٌٍر ،ٞص ة  66422اٌر٠بع  -11495اٌٍّّىخ اٌعرث١خ اٌسعٛز٠خ

ربر٠د لرار اٌّٛافمخ عٍِٕ ٝح اٌجراءح 2010/05/23 :
[ ]51اٌزظٕ١ف اٌس: ٌٟٚ

Int. Cl.7: A47K 3/28; A47K 7/00

[ ]56اٌّراجع :
- CN 2053494U)HE,JINXIANG( 28 February
1990
- KR 20040087393 A )SEO YOUNG DAE( 14
October 2004
- CN 1034485 A )ZHAO,NAN( 09 August 1989
- US 2008141453 A1 )HOCHENG CORP( 19 June
2008

اٌفبحض  :فٙس ِحّس اٌجبور

[ ]54حٍمخ اٌٛػٛء اٌّزىبٍِخ األٚرِٛبر١خ
[ ]57اٌٍّرض ٠ :زعٍك اذزراع حٍمخ اٌٛػٛء اٌّزىبٍِخ األٚرِٛبر١ى١خ ثبسزرساَ ِٕفثبد(  ) nozzlesشاد رظرف ِ١بٖ ِٕرفغ جسا ٌغسً١
أعؼبء جسُ اإلٔسبْ ٌزؤز٠خ عٍّ١خ اٌٛػٛء.
إٌّفثبد رُ ررو١جٙب زاذً حٍمخ اسطٛأ١خ عٍ٠ٛخ ٚأذر ٜسفٍ١خ ِفزٛحزٌ ٓ١ألسفً ِٚروجز ٓ١رأس١ب فٛق ثعؼّٙب زاذً طٕسٚق حرٌ ،زىٔٛب
ِالئّزٌ ٓ١غسً أعؼبء جسُ اإلٔسبْ عٕس رؤز٠خ اٌٛػٛء ف ٟحبٌخ اٌجٍٛش أ ٚاٌٛلٛف وّب ِ٘ٛ ٛػح ف ٟاٌشىٍ.) 7 ، 1 ( ٓ١
رُ رج١ٙس آٌ١خ االذزراع ثّجرز ٚسربْ وٙرثبئٌ ٟزثج١ذ زرجخ حرارح ِ١بٖ اٌغسً ِبث ، َ º28 ٚ َ º25 ٓ١وّب اٌحك ثآٌ١خ االذزراع ِجفف
٘ٛاء ِٚجرز ِ١بٖ شرة ٚطٕسٚق ٔفب٠بد ٚحبًِ و١سبْ ٚعٍجخ طبث ْٛسبئً.
٠زُ اٌزحىُ ف ٟرشغ ً١آٌ١خ االذزراع ثٛاسطخ حسبسبد ػٛئ١خ رعًّ أٚرِٛبر١ى١ب عٕس إزذبي اٌعؼ ٛاٌّراز غسٍٗ أ ٚرجف١فٗ أ ٚف ٟحبٌخ
ذسِخ ِ١بٖ اٌشرة .
٠زُ ػجؾ اررفبع آٌ١خ االذزراع ثٛاسطخ جٙبز وٙرثبئ١ِ ٟىبٔ١ى ، ٟثح١ث رى ْٛآٌ١خ اٌغس ً١أ ٚاٌزجف١ف أ ٚآٌ١خ ذسِخ ِ١بٖ اٌشرة أ ٚعٍجخ
اٌظبث ْٛلبثٍخ ٌٍرفع ٚاٌرفغ ٌى ٟرّىٓ ِٓ اسزرساَ آٌ١خ االذزراع ٌىبفخ اٌفئبد اٌجشر٠خ ثّرزٍف أعّبر٘ب ٚأؽٛاٌٙب.
رٙسف آٌ١خ االذزراع إٌ ٝرمٍ ً١وّ١خ اٌّ١بٖ اٌّسزٍٙىخ ف ٟأزاء عٍّ١خ اٌٛػٛء ثٕسجخ لس رظً إٌٚ ٪ 80 ٝرمٍ ً١اٌٛلذ اٌّسزغرق فٟ
أجبز٘ب ز ْٚاإلذالي ثبٌؼٛاثؾ اٌشرع١خ أ ٚاٌظح١خ اٌّزعٍمخ ثٙب
عسز عٕبطر اٌحّب٠خ 7 :

عسز األشىبي 9 :

مالحظة :يجوز لكل ذي مصلحة خالل ثالثة أشهر من تاريخ نشر منح البراءة أن يعترض على هذا المنح أمام لجنة التظلمات بعد دفع رسوم التظلم المقررة.
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][19

(19) PATENT OFFICE OF THE
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COUNCL
FOR
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OF THE
COOPERATION
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FOR
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ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﱰﺍﻉ

لعربيـــــة
اخلليـــج ا
ﻠﺲ ﺍلتعــاون
جمللـــس ا
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
لـــــدولﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍ
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ

THE ARAB STATES OF THE GULF

[ ]12ثغاءح استغاع

[ ]11عقٌ اىجغاءح CG 0001479 :

ّسشخ ٍظذذخ

عقٌ قغاع اىَ٘افقخ ػيى ٍْخ اىجغاءح 10/17989 :

[ ]45تبعٌز اىْشغ ػِ ٍْخ اىجغاءح 2011/03/31 :

2011/15

[ ]21عقٌ اىطيت  ً :د ر/ة12658/2009/
[ ]22تبعٌز تقضٌٌ اىطيت 2009/01/14 :
[ ]72اىَشتغع  :ػجضاىغدَِ ثِ ػثَبُ ٍطيق اىذسٍِ
[ٍ ]73بىل اىجغاءح  :ػجضاىغدَِ ثِ ػثَبُ ٍطيق اىذسٍِ ،ص .ة.
 ،152486اىغٌبع  ،11797اىََينخ اىؼغثٍخ اىسؼ٘صٌخ

تبعٌز قغاع اىَ٘افقخ ػيى ٍْخ اىجغاءح 2010/10/23 :
[ ]51اىتظٍْف اىضٗىً :

Int. Cl.7: A61G 7/012, 7/02, 7/002

[ ]56اىَغاجغ :
- KR 20080101508 A )GA CONSTRUCTION CO
LTD [KR]( 21 November 2008
(- JP 2005073840 A )SHINKO OYO KAKO KK
24 March 2005

اىفبدض ٍ :ظؼت أدَض اىفؼبىخ

[ ]54سغٌغ ؽجً طٗ تجٍٖزاد سبطخ
[ ]57اىَيشض  :اىَشنيخ اىتقٍْخ فً األسغح اىطجٍخ اىَ٘ج٘صح دبىٍب ًٕ ػضً إتبدخ اىغادخ اىنبٍيخ ىيَغٌغٗ ،سبطخ ىَِ ٌذتبجُ٘ إىى
ػْبٌخ صقٍقخ جضاٍ .ثو أٗىئل اىَغػى قض ٌنُّ٘٘ ٍَْ٘ػٍِ ٍِ اىذغمخ اىزائضح اىتً قض تؤثغ ػيى طذتٌٖ ،أٗ مجبعا فً اىسِ ٌٗظؼت ػيى
ٍغافقٌٍٖ ّقيٌٖ إىى أٗ ٍِ صٗعح اىٍَبٓ ىقؼبء اىذبجخ أٗ االستذَبً .ثبإلػبفخ إىى أّٔ ال ٌْظخ ثتغك مجٍغ اىسِ ى٘دضٓ فً صٗعح اىٍَبٓ
ٍشبفخ سق٘ؽٔ ٗاىتسجت ػيى ّفسٔ ثبعتجبج فً اىَز أٗ مسغ أدض أػؼبئٔ أٗ أؽغافٌٔ ..تٍَز تظٌٍَ ٕظا اىسغٌغ اىطجً ػِ غٍغٓ ٍِ
األسغح اىطجٍخ فً أّٔ ٌجؼو ٍستشضٍٔ (اىَغٌغ) ٌغتبح ٍِ ّ٘اح ػضٌضحٕ .ظا اىسغٌغ ٍزٗص ثذ٘ع (ٍغدبع إّجيٍزي أٗ إفغّجً اىْ٘ع)
قبثو ىيتذغٌل ٌضٌٗب (ثبىٍض) أٗ مٖغثبئٍب دست استٍبع اىَظْغ ٗاىزثُ٘ ٗ .اىذ٘ع ٍتظو ثبىظغف اىظذً ىزٌبصح ّظبفخ اىَ٘قغ اىظي ٌ٘ػغ
فٍٔ اىسغٌغٗ .ىيسغٌغ ػضح فتذبد تسبػض ػيى تظغٌف (تٖغٌت) اىَبء إىى اىظغف اىظذًٍْ ًٕٗ ،تشغح أسفو اىَغتجخ ٗػيى ؽ٘ه
اىسغٌغ ٕ٘ٗ .أٌؼب ٍزٗص ثأدزٍخ أٍبُ الطقخ أٗ تغثؾ ػيى اىَغٌغ ػْض اىؼغٗعح فً دبه مّ٘ٔ ال ٌتذنٌ فً دغمخ جسَٔٗ .ىيسغٌغ
شبؽف ٍبئً (سغؽً٘) ٍغُ ٌسبػض ػيى تْظٍف اىَستشضً ىٖظا اىسغٌغٌ ٕ٘ٗ ،ظو إىى أي ٍنبُ فً اىسغٌغٍ٘ٗ ،طو ثأّبثٍت ٍبء دبع
ٗثبعص ىيتذنٌ فً صعجخ دغاعح اىَبء دست اىذبجخٗ .اىسغٌغ ٍزٗص ثَظضاد جبّجٍخ تؼَِ ثقبء اىَبء ٗطٕبثٔ ىيظغف اىظذً صُٗ اىتسجت
فً ثيو اىغغفخ.
ػضص ػْبطغ اىذَبٌخ 14 :

ػضص األشنبه 16 :

مالحظة :يجوز 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 اإلختراع ـ 16
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