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[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C10G 45/00  

  :المراجع
  م ٠٧/٠٢/١٩٨٤     ٤٤ď٠٢٠ď      براءة أمريكية
  م ١٧/١١/١٩٩٨     ٥٨ď٧١ď٠      براءة أمريكية

  
  عبداهللا بن حسين الغامدي  :اسم الفاحص

 زيشن تكنولوجييالك ديستتكاتالي :مالك البراءة  [73]

ي اريا بوليفارد، باسادينا، تكساس با ١٠١٠٠ :عنوانه
 ا، أمريك٧٧٥٠٧

  احمد نجدت بازارباشي :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٠١٢٢٠ď٢١ :رقم الطلب
    هـ ١٤/٠٦/١٤٢٢ : تاريخ اإليداع

 م ٠٢/٠٩/٢٠٠١ :الموافق       

عمليـة ألجـل فصـل الكبريـت      :اسم االختـراع  [54]
desulfurization  يات بتروليـــةƦمـــن تغـــ

petroleum  
فصـل   –لقد تم مناقشة عمليـة الǌدرجـة    :الملخص [57] 

لتيار متـدفق    hydrodesulfurizationالكبريـت 
 cracked naphthaالمقƱـرة   naphthaمن النفƛـا  

القيمة  olefinsحيƚ يتشبƴ القليل جداŹ من األوليفينات 
العملية عبارة عن عملية ƛناƑية المرحلـة حيـƚ أن   . 

H2S    تكون المركبتانـات ƴيفصل بين المرحلتين لمن
حيƚ يـتم  .  recombinant mercaptansالمƋشوبة 

، فƎنـه يمكـن اسـتعمال     بين المراحل  H2Sفصل 
 ŹǙر اعتداƛأك ƻروƲmilder stages    فـي المرحلـة

لتحقيق  polishing reactorالƛانية من مفاعل الصقل 
 desulfurizationنفس معدǙت فصـل الكبريــت   

 . less olefin lossبƋقل فقد في األوليفين 

  
  

  ين، شكلحماية عنصر ١٥
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 [51]  ، باباك بورسميلجوزيǙ ƻنزتينر :اسم المخترع [72]

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:B01D 61/16, C02F 3/04  

  :المراجع
  م ٢٧/٠٧/١٩٩ď     ٥٢ď٠٨٠ď      براءة أمريكية
  م ٢١/٠٥/١٩٩٦     ٥٥١٨٦٢٠      براءة أمريكية

  
  احمد بن حمدان البشري  :اسم الفاحص

 تيك واباƜ جي ام بي اتƫ فا :مالك البراءة  [73]

 لنمسا، افينا ١٢١١ -، ايه٨٩سيمنز شتراسه  :عنوانه

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٠١٢٢٠١٢٠ :رقم الطلب
    هـ ٢٢/٠٢/١٤٢٢ : تاريخ اإليداع

 م ١٦/٠٥/٢٠٠١ :الموافق       

Ʊريقة وجǌاز لمعالجة مياǉ الصـرƻ   :اسم االختراع [54]
 الصحي

يكشƻ اǙختراƳ عـن Ʊريقـة وجǌـاز     :الملخص [57]
 ǉا معالجة مياǌالصحي ، يتم في ƻالصر ǉلمعالجة ميا

المƱلوƔ معالجتǌا بيولوجيـا  ) ٦(الصرƻ الصحي 
وبالتحديـد فـى    fixed bed ) ١(فى الƱبقة الƛابتة 

، ويخưـtrickling filter  ƴمرحلة مرشƠ دقيـق  
) ١(الƛابتة من الƱبقة outflow ) ١٢(التيارالمتدفق 

وتتم إزالـة  ) ٢(إلى ترشيƠ غشاƑي بƱرƻ مسدود 
-back المواد الصلبة المحتجزة بالتـدفق الخلفـي   

flushing . نه يتم تنقيةƋكد بƋريقة التƱال ǉƦǌويمكن ب
بƎستخدام الƱبقة الƛابتـة  ) ٦(مياǉ الصرƻ الصحي 

)١ (  Ơالمنقاة تسـم ƻالصر ǉإلى حد أن جودة ميا ،
كمياǉ غير قابلة للشرƔ وبالتحديـد  بƎعادة إستخدامǌا 

 ǎالر Ưلـك ، يكـون    . فى أغراƦ وعالوة علـى
للترشيƠ بƎستخدام قاعدة الƱرƻ المسدود ميزة تكون 
    Ơـة مقارنـة بالترشـيưاقة منخفƱال ƻا تكاليǌفي

     Ưالتـدفق بـالعر ƴـưي فـى وƑالغشا cross-

flow    ƻرƱي بـالƑالغشـا Ơوتشغل وحدة الترشـي
ات الترسـيƔ النǌـاƑى   المسدود حيز أقل من خزان

 conventional clarifying التقليديـــة 

basin والمرشحات الرملية.  

  
  ، شكل واحدحماية عناصر ٧

  

  
  
  )١(الشكل 
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  براءة اختراع [12]
، سينƛيا مونيسـا  ماƛيو جون لوفرسويلر :اسم المخترع [72]

جين دجونƝ، -كراجو، ميشيل فيليƔ كالرك، جان فار
  ميشيل جورƜ ناتشوس، بيسواناƚ دي

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:A61K 31/513, C07D 403/04  

  :المراجع
  م ٠٥/٠٥/١٩٨٧     ٤٦٦ďď٢٧      براءة أمريكية

  
  محمد بن علي محزري  :اسم الفاحص

 بروكتر آند جامبل كومبانى Ʀǎ :مالك البراءة  [73]

 ند جامبل بالزا، سينسناتي،آوان بروكتر  :عنوانه
 امريكا، ٤٥٢٠٢أوهايو 

  ناصر علي كدسة :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٠ď٢٤٠١١٠ :رقم الطلب
    هـ ١٤٢٤/٠٤/٠ď : تاريخ اإليداع

 م ٠٥/٠٥/٢٠٠ď :الموافق       

 -ƛ-ďنـاƑي هيـدروبيرازول   -٢،١ :اسم االختراع [54]
ــات  ــي   dihydropyrazol-3-ones-1,2ون الت

 inflammatoryتتحكم في سـيتوكينات التǌابيـة   
cytokines    

يتعلــق اǙختــراƳ الحــالي بمركبــات  :الملخــص [57]
compounds     خاليـا Ɯـالق خـارƱقادرة على إ

التǌابية، إن المركبات المƦكورة، أو  cytokinesلـ
وأشـكال   enantiomericانتيومريـة  األشكال اǗن

ــتريومرية  ــالdiasteriomeric  Ɵالداياس أو األم
salts ا الصيغةǌلك، لƦ يا منƑالمقبولة دوا:  

  
ƚيكون حي R  هوether  أوamino،   يكـونR1 
 R2تنتقى كل وحدة    مستبدل، phenylهو 
  :على حدة من المجموعة المتكونة من R3و 
  Ý وهيدروجين  ) أ(

)Ɣ ( C1-C10 hydrocarbyl   مستبدل أو غيـر
  :مستبدل مختار من المجموعة المتكونة من

)١( cyclic alkylأو ،Ƴي ، متفرƱخ C1-C10Ý  
)٢( C1-C10 arylÝ  
)ď( C1-C10 heterocyclicÝ  
)٤(  C1-C10 heteroaryl. 

  
  

  حماية عنصر ٥٥
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  براءة اختراع [12]
وولـƻ،  . ، بريان دبليوجيلز .ام ستيفن :اسم المخترع [72]

. جارليƔ، جوزيـƻ إي . زينكر، كيƚ ايه. برادلي ايه
  نيكولسون . والتون، سو إي

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:A23L 001/302  

  :المراجع
  م ٢٥/٠٢/١٩٩٧     ٥٦٠٥٨٩ď      اءة أمريكيةبر

 م ٠٧/٠٧/١٩٩٨     ٥٧٧٦٨٨٧      براءة أمريكية
  

  علي بن يحيى نمازي  :اسم الفاحص

 ابوت Ǚبوراتوريز :مالك البراءة  [73]

ابوت بارك رود، ابوت بارك، الينوي  ١٠٠ :عنوانه
 اأمريك ،٦٠٥٠-٦٠٠٦٤

  سعود محمد علي الشواƻ :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٠١٢٢٠١ď٠ :رقم الطلب
    هـ ٢٩/٠٢/١٤٢٢ : تاريخ اإليداع

 م ٠٥/٢٠٠١/٢ď :الموافق       

 nutritionals مــواد تغـƦيــة   :اسم االختـراع  [54]
 diabeticبـداء السـكري   ألشـخاƭ مصابيـن 

  وƱريقة Ǚستخدامǌا
ن بمواد تغــƦية  ـيتعلق اǙختراƳ الراه :الملخص [57] 

 معدة solid matrix nutritionalsأساسية صلبـة 
. diabetesبــداء الســكري ƭ مصــاƔ ـلشخــ

 carbohydrateويستخدم نƲـام الكربوهيـدرات   

system ختǙا اƦǌل Źمصـوفقا Ƴللفركتـوز ـرا Źدرا
fructose   مـادة كربوهيدراتيــة ƴفي توليفـة م

 nonabsorbent carbohydrate غيـر ممتصـة  
س ـى نفـصـول علـل للحـى األقـدة علـواح

وهيدرات متعددة المكونات ـة الكربـمفعـول أنƲم
 complex mutlicomponentالمعقــــدة 

carbohydrate systems   للتقنيـة السـابقة Źوفقا .
ويكون لنƲام الكربوهيدرات هƦا فواƑـد إưافيــة   

دمجـه في مواد  وإمكانيةتتمƛـل في المƦاق الجيـد 
ويمكن أيưاŹ أن تشتمل مواد . تغƦية أساسية صلبـة

التغƦية األساسية الصلبة على مصدر أللياƻ غƦاƑية 
dietary fiber  قصـيرة   سكريةومصدر لمركبات

 indigestible غيــر قابلــة للưǌـــم السلســلة

oligosaccharides .   ــى مـوادƱويمكن أن تع

  Ɣمصـا ƭية األساسية الصلبـة لشخƦبـداء  التغ
 خبــز و ،cereal في صـورة حبــوƔ   السكري
bread ،ـــىو  فƱــاƑرو، cookies كعـــك محل

muffins ،ر مستديرةوƑاƱف bagels ،ويتبسـك و 
biscuits ، ƫوبسكويت هـ crackers   ƴوأصـاب
Ǚالشوكو bars .     وعلـى وجـه التحديـد، يتعلـق

 علـى شـكل إصـبƴ    تغƦية بمادةاǙختراƳ الراهن 
nutritional bar معدة   Ɣالمصـا ƭبـداء  للشخ

ويتعلق . يكربوهيدراتالنƲام الشتمل على ت السكري
اǙختراƳ الراهن كƦلك بƱريقة ǗعƱاء مواد التغƦية 

nutrients  Ɣمصا ƭعامـه   بداء السكريلشخƱƎب
هƦا مواد التغƦية األساسية الصلبـة التي تشتمل على 

 .ينƲام الكربوهيدراتال

  
  

  حماية عنصر ١٩
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، سانجاي شيمبوركر، ديكمان. ايهدانيل  :اسم المخترع [72]

هنـري، ديفيـد   . فورت، رودجـر اƻ . جيمس جيه
  باليستيروز، يوبينƝ نيو، ويليام بورتر-ليشوجا

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07D 239/36  

  :المراجع
  م ١٢/١٩٩٨/٢ď     ٩٨٥٧٦٤٨      ƱلƔ دولي

  
  عبدالمحسن بن صالƠ الجيد  :اسم الفاحص

 ابوت Ǚبوراتوريز :مالك البراءة  [73]

ابوت بارك رود، ابوت بارك، الينوي  ١٠٠ :عنوانه
 يكاامر، ٦٠٥٠-٦٠٠٦٤

  سعود محمد الشواƻ :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٠١٢٢٠٢٧٠ :رقم الطلب
    هـ ١٧/٠٥/١٤٢٢ : تاريخ اإليداع

 م ٠٧/٠٨/٢٠٠١ :الموافق       

 عـقـار صـيــدلي بـلــوري   :اسم االختراع [54]
crystalline pharmaceutical  

يصـƻ اǙختراƳ الـراهن أشـكــال    :الملخص [57] 
جديدة من لوبينـافير   crystalline formsبلوريـة 

lopinavir. 

  
  

  شكل ď١، حماية عناصر ٧
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  براءة اختراع [12]
، اوتـو ماشـامر  ، جوتز بيتر شـيندلر  :اسم المخترع [72]

بيتـر  ، كالوس جوشيم مولر انجيـل ، س هارƚكالو
 زيǌنر

[30] 

 

 

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

  :بياناƖ اǓسبƾية
   ١٠٠٤٧٦٤٢  [DE]م المانيا ٢٦/٠٩/٢٠٠٠

 
   : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7:C07C  5/333  
  :المراجع

  م١٢/١٢/١٩٨٩    ٤٨٨٦٩٢٨    براءة أمريكية  
  م١٩٩٨/ď١/٠ď    ٥٧ďď٥١٨    براءة أمريكية  
  

  هشام بن سعد العريفي  :اسم الفاحص

 بي ايه اس اƻ اكتنجسلشافت :مالك البراءة  [73]

  المانيا،  لودويجشافين ٦٧٠٥٦، :عنوانه
  ناصر علي كدسة :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٠١٢٢٠ď٨٨ :رقم الطلب
    هـ ٠٨/٠٧/١٤٢٢ : تاريخ اإليداع

  م ٢٥/٠٩/٢٠٠١ :ق المواف      
 

 Ʊريقة لنزƳ الǌيدروجين :االختراع اسم [54]

dehydrogenation  يدروكربوناتǌمن ال
hydrocarbons 

هدرجـة  زالـة  Ǘبعملية اǙختراƳ يتعلق  :الملخص [57]
بصـورة   catalyzed dehydrogentionحفـازة  

تفاعـل واحـدة أو أكƛـر     غير متجانسة في منƱقة
قابلة  C2-C30 hydrocarbonsلواحدة أو أكƛر من 

في خليƱ غاز تفاعل يشملǌم، ويكون الǌدرجة Ǘزالة 
على األقل جزء مـن الحـرارة المƱلوبـة Ǘزالـة     

متولدا مباشرة في خليƱ غاز التفاعل فـي  الǌدرجة 
منƱقة تفاعل واحدة على األقل بواسـƱة احتـراق   

ــدروجين أو  hydrogen ،hydrocarbon الǌيــ
hydrocarbons أو /وcarbon    في وجـود غـاز

، حيƚ يكون خليoxygen Ʊ يحتوي على أوكسجين
أو  hydrocarbonغاز التفاعـل المشـتمل علـى    

hydrocarbons  زالةǗ درجة القابلةǌفي اتصال ال
الƦي ليس له  LewisحمƯ هدرجة مƴ حفاز إزالة 

  .Bronstedجوهريا حموưة 
 

  عنصر حماية ١٥
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  ١٥٧١:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ١٠/١٤٢٧/٢ď المنحتاريخ  [45]
  م١٤/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

 

[73] 

 
[74] 

[21] 

[22] 

 

 

يك مايكل جيمس بيكر، جورƜ فريـدر  :اسم المخترع
  ساليم 
  ستاندرد أويل كومباني  Ʀǎ :البراءة مالك

إيست راندولƻ درايƻ ، شيكاغو ،  ٢٠٠ :عنوانه
  ، امريكا ٦٠٦٠١لينوي ا
   سليمان ابراهيم العمار :الوكيل 

   ٠٠٢٠١٠ď٥ :رقم الطلب
    هـ ٠١/١٢/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

 م ٢٠٠٠/٠٧/٠ď :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :B01J 23/00
  :المراجع

 م١٥/٠٩/١٩٩٨    ٥٨٠٨١ď٦      براءة امريكية  

 م١٢/٠١/١٩٩٩    ٥٨٥٩٢٨٧    براءة امريكية    
 
 

 علي بن يحيى نمازي :اسم الفاحص 
 

راع  ماس [54]  Ʀو  typical catalystعامـل حفـاز    :االخت
 Ʊvinylبقة مǌد سفلية ماƑعة لتحưير خالت الفينيل 

acetate   
لتحưـير  ) صالحة(مفيدة مادة نشƱة حفزياŹ  :الملخص  [57]   

  vinyl acetate monomerمونومير خالت الفينيـل  
،  acetic acid، حمƯ خليك  ethyleneمن اƛǗيلين 
تحت Ʋـروoxygen   ƻتوي على األكسجين وغاز يح

Ʊبقة مǌد سفلية ماƑعة وتشتمل المـادة علـى دعامـة    
 microspheroidalمسامية كروانية متناهية الصـغر  

support )  Źات كريات دقيقـة جـداƦ (   محتويـة علـى
  palladium crystallitesبللــورات باǙديــــوم 

 . SupportنشيƱة حفزياŹ موزعة بنعومة داخل الدعامة 
 ƔهƦمين الưمادة العامل الحفاز تلك ت ƔلƱتت Ǚوgold 

وتشمل Ʊريقة إنتاƜ عامل . لالحتفاƲ بالنشاƱ واǙنتقاƑية
 Ʀfluidو Ʊبقة مǌد ماƑعـة   typical catalystحفاز 

bed  لخالت الفينيلvinyl acetate   Ƴا توزǌوالتي في
صـغيرة   palladiumبنعومة فاƑقة بللورات بـاǙديوم  

Źة حفزياƱداخل الدعامة  نشSupport     ƴعلـى توزيـ
مختـار داخـل الدعامـة     metalنوƳ معـدن  ) نشر(

Support    ي له ألفـهƦال) ƔاƦديوم   ) انجـǙإلـى البـا
palladium   ديومǙمن البـا Źلتكوين بللورات ناعمة جدا

palladium  .  ةƱمعدن األلفه بواسـ ƻصن Ƴوقد يوز
 ƴالنق)Ɣات كريـات متناهيـة   ) التشريƦ على دعامـة 

  Supportالصغر مجǌزة أو يưمن بقوة داخل الدعامة 
 ƴقبل النق)Ɣوبان                  ) التشريƦديوم قابـل للـǙبـا Ƴبنـو

soluble palladium species .  
   

   عنصر حماية  ٤٩
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  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٧٠:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ١٠/١٤٢٧/٢ď المنحتاريخ  [45]
  م١٤/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

[73] 

 

 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

  شاي يشون كو  :اسم المخترع
  بي بي كيميكالز ليمتد :البراءة مالك

ƛيمز ،  -اون  -شيرتسي رود ، صنبوري  :عنوانه
 بي بي ، بريƱانيا ٧  ١٦ميدلسيكس ، تي دبليو 

   سليمان ابراهيم العمار :الوكيل
   ٩٩١٩١٢ď٤ :رقم الطلب

    هـ ١٧/١٢/١٤١٩ : تاريخ اإليداع
 م ٠٤/١٩٩٩/٠ď :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :C08F 10/14
  :المراجع
 م٢٨/٠٦/١٩٩٥      ٦٥٩٧٧ď       أوروبية براءة

 م٢٠/١١/١٩٩٦      ٧٤ďď٢٧ أوروبية       براءة
 
 

 عبداهللا بن سعد العبدالجبار :اسم الفاحص 
 

راع  ماس [54]  بوليمرات متجانسة وبوليمرات مشتركة  :االخت
  ethyleneلǘيƛيلين 

 يتعلق اǙختراƳ الحالي ببوليمرات متجانسة :الملخص  [57]   
homopolymers  يلــينƛيǘوبــوليمرات مشــتركة ل

ethylene copolymers      ـيƑجزي ƴتتميز بتوزيـ
واسƴ المدǎ ومتانة ممتـازة وقـدرة محسـنة علـى     

 polymersيمكن تحưير تلك البـوليمرات   .المعالجة
 singleباستخدام نƲام محفـز ميتالوسـين فـردي    

metallocene catalyst system  في مفاعل فردي
تſمłيŎزń تلك  البـوليمرات  . gas phaseفي Ʊور غازي

polymers   ا مـنŅيƱنم Ɵافة تتراوƛا كǌ٠.٨٥التي ل 
بشكل خاƭ بخصاƭƑ مقاومة المصـǌور   ٠.٩٥إلى 

(MS)  ويل السلسلةƱ Ƴوالتفر(LCB)  مةƑوتكون مال
بشكل خاƭ لالستخدام في تƱبيقات األغشية الرقيقـة  

  .منخفưة الكƛافة
  
  

ďأشكال ١٠،  عنصر حماية  ٩  
  

 

  

  )١( الشكل



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٦٩:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ١٠/١٤٢٧/٢ď المنحتاريخ  [45]
  م١٤/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

 

 

[73] 

 

 

 [74]   

[21] 

[22] 

 

 

ريسـبن  وƛي كمايكل جيمس بيكر ، تيم :اسم المخترع
كـالرك ، سـايمون جـيمس     بريستو ، روبرت وليام

  كيتشن ، بروس ليو وليامز 
  كالز ليمتد يبي بي كيم :البراءة مالك

ƛيمز،  -اون - ، صنبوري شيرتسي رود :عنوانه
   بي بي، بريƱانيا ٧ ١٦ميدلسيكس تي دبليو 

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل
   ٩٩٢٠٠٦٢٤ :م الطلبرق 

    هـ ١٨/٠٦/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع
 م ٢٨/٠٩/١٩٩٩ :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 : C07C 067/055 
  :المراجع

 م١٦/٠٦/١٩٩٨        Ʊ٨٤٧٩٨٢لƔ أوروبي      
 
  

  الƦرويناصر محمد بن  :اسم الفاحص 
 

 [54]          Ƌخالت فينيل  :االختراع مس ƜنتاǙ ريقةƱ  

في Ʊريقة ǙنتاƜ خالت فينيل والتي فيǌا يتم  :الملخص [57]    
اتحاد ايƛيلين حمƯ خليك وغاز يحتوي على اكسجين 
 ƜنتاǙ عند درجة حرارة مرتفعة في وجود مادة حفازة

) ٢(ى خالت فينيـل  خليƱ من منتجات تشتمل عل) ١(
) ď(منتƛ Ɲانوي ساƑل يشتمل على حمƯ خليك وماء و

منتƛ Ɲانوي غازي يشتمل على ƛاني اكسيد الكربون ، 
    Ɲالمنـت Ʊل مـن خلـيƑانوي الساƛال Ɲيتم فصل المنت
ويعالƝ بƱريقة معينة لخفƯ كمية الماء فيه قبل اعادة 
تدويرǉ الى المفاعل بحيƚ ان كمية الماء التي تـدخل  

٪ بالوزن ماء ٦المفاعل تشتمل على نسبة اقل من الى 
٪   ď٪ واǙفưـل اقـل مـن     ٤، ويفưل اقل مـن  

بالوزن ماء من الوزن الكلي لحمƯ خليـك والمـاء   
  .الداخل الى المفاعل 

  
  عنصر حماية ، شكل واحد ١٢

  
  

  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐđē :البراءةرقم  [11]  
  هـ  ١٠/١٤٢٧/٢ď: المنحتاريخ  [45]
  م١٤/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
سايمون فردريك ، إريك نيكوǙس كوكر :اسم المخترع [72]

  وارن جون سميƚ، وماس فرومت
[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07C  67/004  

  :المراجع
  م٢٩/١٠/١٩٦٩     ١٢٥٩ď٩٠    ƱلƔ بريƱاني 
  م١٩٩٢/٢٥/٠ď      ٥٦٢١ď٩    ƱلƔ اوروبي  
 م٠٩/١١/١٩٩ď    ٥٢٩٤٨٩٤    ƱلƔ ياباني    

Ʊ  اوروبي Ɣم٢٢/٠٧/١٩٩٦      ٧٥٧٠٢٧    ل  
 

  هشام بن سعد العريفي  :اسم الفاحص

 الز ليمتديكبي بي كيم :مالك البراءة  [73]

ƛيمــز، -اون-شيرتســي رود، صــنبوري :عنوانــه
 بي بي، بريƱانيا ٧  ١٦ميدلسيكس تي دبليو 

 سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٩٩٢٠٠٥٢٢ :رقم الطلب
    هـ ١٤/٠٥/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

  م ٢٥/٠٨/١٩٩٩ :الموافق       
 

أليفاتية  Ʊestersريقة ǗنتاƜ أسترات  :اسم االختراع [54]
 منخفưة

بƱريقـة ǗنتـاƜ   يتعلق هـƦا اǙختـراƳ    :الملخص [57]
ــترات  ــة   estersأس ưــة منخف  lowerأليفاتي

aliphatic esters من تفاعـل أوليفـين   والتي تتư
olefin     أحـادي كربوكسـيليك أليفـاتي Ưحم ƴم

 Ưمنخفlower aliphatic mono-carboxylic 

acid   ور البخـاريƱفي ال ƴمشبvapour phase  
في وجود حمƯ متعـدد مخلـƱ كعامـل حفـاز      

catalyst  نهƋتم إجراء التفاعل في ) أ(والتي تتميز ب
تـم  ) Ɣ(ة و العديد من المفاعالت المرتبة في سلسل

   ƔƑية بشكل أساسي مـن الشـواƦتحرير شحنة التغ
     ƴهـا مـƦالفلـز قبـل اتخا Ɣمرك ƔƑالفلزية وشوا

 heteropolyacidالحمƯ المتعدد المخلƱ الحفاز  

catalyst.  
  

  عنصر حماية ١٥

  

    

  

  

  
  
  

 

  



  

 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐđ٧ :البراءةرقم  [11]  
  هـ   ١٠/١٤٢٧/٢ď: المنحتاريخ  [45]
  م ١٤/١١/٢٠٠٦ :الموافــق       

  براءة اختراع [12]
 [51]  ، ديى كيننكيتشجيمس سيمون  :اسم المخترع [72]

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07C 67/00  

  :المراجع
  م ٢٦/١٠/١٩٨٢     ٤ď٥٦ď١٦      براءة أمريكية
  م ٠٩/٠٢/١٩٩ď     ٥١٨٥ď٠٨      براءة أمريكية

  
  هشام بن سعد العريفي  :اسم الفاحص

 كالز ليمتديبي بي كيم :مالك البراءة  [73]

ƛيمز، -اون-شيرتسي رود، صنبوري :عنوانه
 بي، بريƱانيابي  ٧ ١٦ميدلسيكس تي دبليو 

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٩٩٢٠٠٤٩٠ :رقم الطلب
    هـ ٠٦/٠٥/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

 م ١٧/٠٨/١٩٩٩ :الموافق       

عامل حفاز واسـتخدامه فـي انتـاƜ     :اسم االختراع [54]
   vinyl acetateخالت فينيل  

يعمل هƦا اǙختراƳ على اعـداد عامـل    :الملخص [57] 
 vinylحفاز لالستخدام في انتـاƜ خـالت فينيـل    

acetate    دعامـة  )  ١: (يشتمل علـىsupport  
) ď(،  palladiumبالديـوم  ) ٢(للعامل الحفـاز ،  

 ، Ư٤(حام (Ǚواحد على ا Ʊقل لعامل حفـاز  منش
منشƱ )  ٥( ، و  Ǚacetic acidنتاƜ حمƯ خليك 

 vinylاو مساعد واحد على األقل خالت الفينيـل  

acetate   .   ƜنتـاǙ ريقـةƱ كما يعمل على اعداد
مــن اǙيƛيلــين   vinyl acetateخــالت فينيــل 

ethylene   وغاز يحتوي على اكسـجينoxygen 
  .باستخدام عامل حفاز 

  
  

٢ď ةحماي عنصر  

  
  

  
  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐđđ:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ١٠/١٤٢٧/٢ď: المنحتاريخ  [45]
  م١٤/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
 [51] النوفلي السعدي  خلƻ بن بريمبن زبار  :اسم المخترع [72]

 

[56] 

 

 

 

 

 

 

  
  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:A61K 35/78  

  :المراجع
النباتات المسـتخدمة فـي الƱـƔ    . النشواني ، محمد
ـ  . الشعبي السعودي دالعزيز للعلـوم  مدينة الملـك عب

ــة  ــاƯ  -والتقني ــعودية ،  -الري ـــ  ١٤١٧الس ه
 )١ď١،  ٢ď١٧٥، ٤ (      
  
  

   وليد بن محمد الغامدي  :اسم الفاحص
 

[73] 

 

 

[21] 

[22] 

 

 

 

زبار بن بريم بن خلƻ النوفلي السعدي  :مالك البراءة 
، المملكة ١١٥٧٦ الرياƯ ٦٦٤١٢: ƭ.Ɣ :عنوانه

  العربية السعودية 
   ٩٧١٧٠٨٠٧ :رقم الطلب

    هـ ١٩/١٢/١٤١٧ : تاريخ اإليداع
 م ٢٦/٠٤/١٩٩٧ :الموافق       

 
  

تجميلي Ǘنبات الشعر ولمنƴ مستحưر  :اسم االختراع [54]
  تساقƱه وتغƦيته

يتعلق هƦا اǙختـراƳ بمستحưـر دواƑـي     :لملخصا[57] 
تجميلي عبارة عن دهان موưعي خارجي Ʀو فعاليه 
عالية يعمل على إنبات الشعر المتساقƱ ويعيد الشـعر  
   ƴإلى ما كان عليه من قبل كما انه يعمل علـى منـ
تساقƱ الشعر وتغƦيته حسƔ مقدار األعشاƔ والزيوت 

  .مستحưرمماƛله للنسƔ التقديرية لدǎ مكتشƻ ال
  

  حماية عنصرين
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  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٦٥:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ٢٢/١٠/١٤٢٧ المنحتاريخ  [45]
  م١١/٢٠٠٦/١ď :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

 

[73] 

 
[74] 

[21] 

[22] 

 

 

. ليز جيهايسبينوزا ، شار. أيه تيريزي :اسم المختـرع 
  ستيفنز. ملير ، ريتشارد بي

  يونايتد ستيتس جيبسيوم كمبني :البراءة مالك
ساوƚ فرانكلين ستريت ، شيكاغو ،  ١٢٥ :عنوانه
 ، أمريكا ٤٦٧٨-٦٠٦٠٦الينوي 

   سليمان ابراهيم العمار :الوكيل 
   ٠٠٢١٠٦ď٤ :رقم الطلب

    هـ ٢١/٠٩/١٤٢١ : تاريخ اإليداع
 م ١٧/١٢/٢٠٠٠ :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :C04B 011/02, 011/28
  :المراجع

 م١٩٩٨/١٠/٠ď    ٥٧٢٥٦٥٦      براءة امريكية  

م٠٥/٠٥/١٩٩٨     ٥٧٤٦٨٢٢    براءة امريكية    
 
 

 احمد بن حمدان البشري :اسم الفاحص 
 

راع  ماس  [54]   claysمركƔ توصيل خالى من الƱفلة  :االخت
    settingوجاهز للخلƱ من نوƳ جاهز للشك 

مركƔ توصيل مكون من جزƑين يتصـلƔ   :الملخص  [57]   
بǌا  calcium sulfateبƎمتصاƭ كبريتات كالسيوم  

ويخلو  gypsum نصƻ جزƏ ماء التبلور إلى جبس
ويشتمل أحد األجزاء علـى مـادة   . clay من الƱفلة 

مغلƲة لبوليمر مشترك من اكريالت محŎưـرة فـي   
 ƴـة مرافقـة  (الموقƲمادة مغل ،ǎكبريتـات   ) أ ƴمـ

بǌا نصƻ جزƏ مـاء   calcium sulfateكالسيوم  
من مركsetting    Ɣالتبلور ومعǌا مادة مانعة للشك 

-nonالسـيوم  غير حامل للك  phosphateفوسفاتى 

calcium bearing  .  الجزء األول علـى ǎويحتو
.  يوماŹ على األقل ١٧٥ماء ولكنه يƲل بدون شك لمدة 

ويشتمل الجزء الƛانى علـى مركـƔ بـادƏ للشـك     
setting    له كتيونcantion  بقيمة لوK  أكبر من

ويـتم خلـcalcium ions   .   Ʊأيونات الكالسـيوم  
ـ   دما يكـون الشـك   الجزء الƛانى بـالجزء األول عن

setting ŹلوباƱم.   
  

   عنصر حماية  ٢٧
  

 

  



  

 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐđď :البراءةرقم  [11]  
  هـ   ٢٢/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م ١١/٢٠٠٦/١ď :الموافــق       

  براءة اختراع [12]
 بـن صـالƠ   ناصـر بـن  عبدالرحمن  :اسم المخترع [72]

  العوهلي
[51] 

 

[56] 

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:G08G 1/095, G09F 13/00  

  :المراجع
  م ٢٠/١٠/٢٠٠٠     ٢٠٠٠٢٩ď٧٨٧    ƱلƔ ياباني
 م ٠٨/١٢/٢٠٠٠     ٢٠٠٠ďď٩٥٨٥    ƱلƔ ياباني

 م ٠٢/١١/٢٠٠١     ٢٠٠١ď٠٧٢٧٧    ƱلƔ ياباني
  

 فǌد بن محمد النفجان  :اسم الفاحص

ناصر بن صالƠ بن عبدالرحمن  :مالك البراءة  [73]
 العوهلي

، المملكة ١١٥ď١، الرياƯ ƭ. Ɣ٤١٦٤٤ :عنوانه
 العربية السعودية

[21] 

[22] 

   ٠٤٢٥٠ď٩٠ :رقم الطلب
    هـ ١٧/١٠/١٤٢٥ : تاريخ اإليداع

 م ď٠/١١/٢٠٠٤ :الموافق       

  تحديد نسبة ازدحام واعƱال الƱريق :االختراع اسم [54]
تتعلق فكرة اǙختراƳ بمƌشر الكترونـي   :الملخـص  [57] 

يبين نسبة فراƷ أو ازدحام المكان أو الƱريق المراد 
ƚإليه بحي ǉتجاǙفي مكـان محـدد قبـل     ا ƴưيو

الوصول للمكان أو الƱريق المƱلوƔ بمسافة كافيـة  
ام الƱريق بحيƚ وƦلك لتنبيه الساƑق عن مدǎ ازدح

يتاƟ له فرصة اختيار Ʊريق آخر يكون أقل ازدحاما 
  .مما يƌدي الى تقليل اǗزدحام

  
ď أشكال ٧، حماية عناصر  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  )٦(الشكل 
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  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٦ď:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ٢١/١٠/١٤٢٧ المنحتاريخ  [45]
  م١٢/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

[73] 

 

 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

  ون ديل. جيانجشون كسو ، ديفن سي :اسم المخترع
  كوريكسا كوربوريشن  :البراءة مالك

،  ٤٦٤كولومبيا ستريت، سويت  ١١٢٤ :عنوانه
 ، امريكا  ٩٨١٠٤ سياتل ، واشنƱن

   سعود محمد الشواƻ :الوكيل 
   ٩٨١٩٠٢٦٥ :رقم الطلب

    ـه ١٤١٩/١٤/٠ď : تاريخ اإليداع
 م ٠٨/٠٧/١٩٩٨ :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :A61K 39/00
  :المراجع

 م١٨/٠٧/١٩٩٦     Ʊ٩٦٢١٦٧١لƔ دولي          

 م١٨/٠٩/١٩٩٧     Ʊ٩٧ďď٩٠٩لƔ دولي          
 
 

 عبدالمحسن بن صالƠ الجيد :اسم الفاحص 
 

را ماس [54]  ة ـلمعالجــ compoundsمركبــات  :عاالخت

معالجـة   prostate cancerان البروسـتات  ـسرط
  وطرق استخدامها immunotherapy مناعية

ــات    :الملخص [57]     ــراهن مركب ــراƳ ال ــزود اǙخت ي
compounds    ان البروســتاتƱسـر Ɯلعال ŹرقاƱو

prostate cancer . Ƴلالخترا Źمن المركبات وفقاưوتت
تحتوي على جزء  polypeptidesمتعـددات ببتيـد 

 prostateعلى األقل من بـروتين ورم البروسـتات   

tumor protein .  لك لقاحـاتƦوتزود كvaccines 
ــيدلية  ــƔ صــ  pharmaceuticalوتراكيــ

compositions  ــتات ــرƱان البروس لمعالجـــة س
prostate cancer  معالجـــــة مناعيـــــة

immunotherapy   تشتمل على متعـددات ببتيــد
polypeptides ا القبيلƦات ، من هـƑأو جزيDNA 

ــ( ــ يحمــƯ ريب  جينـوƭ األكســـنــووي منق
deoxyribonucleic acid (  تحمل شيفرة متعـددات

باưǗافة إلى جزيƑـات  ، هpolypeptides ǉƦالببتيد 
DNA  ير متعددات الببتيدưلتحpolypeptides  Źوفقا

Ƴلالخترا.  
   عنصر حماية  ١٤

  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐđč:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢١/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١٢/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
، دانيل جزيرويـك،  آلين. روبيرت جيه :اسم المخترع [72]

دو . جيمس آر جيلومباردو، خليدا شيƣ، امـوري اس 
  كاسترو

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C25B 1/26, B01J 023/46  

  :المراجع
  م٢١/١١/٢٠٠٠    ٦١٤٩٧٨٢    براءة أمريكية  
  مď٠/٠٧/٢٠٠ď    ١١٨١ď٩٧    براءة أمريكية  
  

  محمد ناصر األكلبي  :اسم الفاحص

 .ايه.بي.ليترودي اساي دي نورا :مالك البراءة  [73]

  ميالن، ايƱاليا ٢٠١ď٤، ١فيا دي كانزي  :عنوانه
  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٠٠٢١٠ď١٧ :رقم الطلب
    هـ ٠٥/٠٦/١٤٢١ : تاريخ اإليداع

  م ٠٩/٢٠٠٠/٠ď :الموافق       
 

 rhodiumمحفز كǌربـي روديـوم    :م االختراعاس [54]

electrocatalyst ǉيرưريقة تحƱو  

يتعلــق اǙختــراƳ بكبريتيــد روديــوم  :الملخــص [57]
rhodium sulfide     ختـزال اكسـجينǙoxygen  

وتكون المادة المحفزة . في محلالت كǌربية صناعية 
شديدة المقاومة للتƉكل مما يجعلǌا مناسبة لالسـتخدام  

التحلل الكǌربي لحمƯ الǌيـدروكلوريك   خاصة في
hydrochloric acid  انوياƛ Ɲالمنت.  

   
  أشكال ٦صر حماية، عن ١٤

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١(الشكل 

    

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐđČ:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢١/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١٢/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
 [51]  حمد الخميسبن أعبدالعزيز بن محمد  :اسم المخترع [72]

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:F16D 31/02  

  :المراجع
  م٠٩/٠٦/١٩ď٩     ٥٠٧٠٩ď    ƱلƔ بريƱاني  

  م٠٨/٠٦/١٩٧٦    ď٩٦١٤٧٩    براءة أمريكية  
 م٠٢/١١/١٩٨٧    ٢١٩٠٩٦٥     ƱلƔ بريƱاني 
  

  بن حسين الغامديعبداهللا   :اسم الفاحص

[73] 

 

 حمد الخميسأيز بن محمد بن عبدالعز :مالك البراءة

، ١١٦٩١، الريــاƯ  ٨٥٠٦٩: ƭ.Ɣ :عنوانــه
  المملكة العربية السعودية

  

[21] 

[22] 

 

 

   ٩٩١٩١٠٠٧ :رقم الطلب
    هـ ٠٩/١٠/١٤١٩ : تاريخ اإليداع

  م ٢٦/٠١/١٩٩٩ :الموافق       
 

جǌاز ǗنتاƜ الƱاقة يسـتغل Ʊاقـة    :اسم االختـراع  [54]
  الƱفو 

استحداƚ جǌاز وƱريقة لتوليد الƱاقة مـن   :الملخص [57]
أو / مصدر Ʊبيعي لساƑل باستغالل Ʊاقة الƱفـو و  

على األقل حاوية : الجǌاز يشتمل على. Ʊاقة الجاƦبية
واحدة لǌا فتحة تعبƑة علوية Ǚستقبال السـاƑل بينمـا   

ان أو حامل وفتحة تفريƸ تكون الحاوية في أعلى الخز
من الجǌة السفلى لتفريƸ الساƑل عندما تكون الحاويـة  
   Ʊفي أسفل الخزان أو الحامل، سير مسلسـل مربـو
بالحاوية بحيƚ يتحرك مƴ حركة الحاوية، ومحـور  

   .مربوƱ بالسير المسلسل ǗنتاƜ الƱاقة الدورانية
  

  أشكال ٤صر حماية، عن ١٨
  

  

  

  

  

  
  )١(الشكل 

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐđċ:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢١/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١٢/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
، برجيت جورƜ جوهان بيتر بيرتوفيسك :اسم المخترع [72]

، بريان سـتيفن  لز جبسونرأنجليكا دورر، فارنون تشا
  كمبرلي، جريجوري آدم سوǙن

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C08F 4/60  

  :المراجع
  م١٥/٠٢/١٩٩٤    ٥٢٨٦٥٨٩    ريكية براءة أم 
  م٠٢/١٩٩٨/٠ď    ٥٧١٤٥٥٦    براءة أمريكية  
  

  عبداهللا بن سعد العبدالجبار  :اسم الفاحص

 كالز ليمتديكيم يب يب :مالك البراءة  [73]

ƛيمز، تي  -اون  -شيرتسي رود، صنبوري  :عنوانه
  بي بي، ميدلسيكس، بريƱانيا٧  ١٦دبليو 

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٩٨١٩٠٧ď٦ :رقم الطلب
    هـ ١٩/٠٧/١٤١٩ : تاريخ اإليداع

  م ٠٨/١١/١٩٩٨ :الموافق       
 

 محفزات البلمرة :اسم االختراع [54]

يتعلق اǙختراƳ الحالي بـنƲم المحفـزات    :الملخص [57]
أولفـين أو البلمـرة    – ١الخاصة ببلمرة مركبـات  

المشتركة لǌا والتي تحتوي علـى مركبـات معـدن    
وحـدة  انتقالي يحتوي على النيتروجين تشتمل على ال

  ،Bالǌيكلية الموưحة في الصيغة 
  Bالصيغة 

  
  

 ƚحيM   هي واحدة مـن Fe [II]  أوFe [III]  أو
Co [I]  أوCo [II]  أوCo [III]  أوMn [I]   أو

Mn [II]  أوMn [III]  أوMn [IV]  أوRu [II] 
ــل Ʀرة أو  Xو. Ru [IV]أو  Ru [III]أو  تمƛـ

مـƴ   مجموعة مرتبƱة من ناحية التكافƌ أو األيونات

هي الحالة المƌكسـدة مـن    T، وMالمعدن اǙنتقالي 
هـي تكـافƌ الـƦرة أو     b، وMالمعدن اǙنتقـالي  

يـتم اختيارهـا    R1  -  R7، وكل من Xالمجموعة 
بشكل مستقل مـن الǌيـدروجين، أو الǌـالوجين أو    
الǌيدروكربيل، أو هيدروكربيل به استبدال، أو هيدرو 

ر متجانس به كربيل غير متجانس أو هيدروكربيل غي
  .استبدال

   
ďصر حمايةعن ٤  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐĐĔ:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢١/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١٢/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
 [51]  ايت درينت، ويليام وابي جاجير :اسم المخترع [72]

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07C 29/60  

  :المراجع
  م١٠/٠٢/١٩٨٧    ٤٦٤٢ď٩٤    براءة أمريكية  
  مď٠/٠١/١٩٩٦    ٥٤٨٨١٧٤    براءة أمريكية  
  

  أحمد بن محمد السالمة  :اسم الفاحص

شل انترناشيونال ريسيرƫ ماتشـابيƝ   :مالك البراءة  [73]
 .يف.يب

، اتـƫ آر  ٢٥٩٦ ،ď٠كاريل فان بيولندتالن  :عنوانه
Ʀǎ هولندا ،Ɲهي  

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٩٨١٩٠ď٦٧ :رقم الطلب
    هـ ٠٩/٠٤/١٤١٩ : تاريخ اإليداع

  م ٠١/٠٨/١٩٩٨ :الموافق       
 

 hydrogenolysisالتحلل الǌيـدروجيني   :اسم االختراع [54]
   glycerolللجليسرول 

               Ʊريقــة للتحلــل الǌيــدروجيني    :الملخــص [57]
للجليسـرول    catalytic hydrogenolysisالمحفز

glycerol     في وجود عامل حفاز متجـانس يعتمـد
أو  platinumأساساŹ على معدن مجموعة البالتـين  

،  platinumمركƔ من معدن مجموعـة البالتـين   
ومركƔ معقد بمعدن له الصيغة  anionون مصدر أني

Q1 Q2 MQ3 )١ ( أوQ1 Q2 MQMQ3Q4 )٢ (
 ƚحيM   ل فوسـفورƛيمphosphorus   ƣزرنـي ،

arsenic   أو أنتيمـــونantimony  ،Q  ـــلƛيم
         وبǌـا علـى    Mمجموعة تترابƱ أسǌامياŹ بكل مـن  

كـل   Q1  ،Q4األقل Ʀرتين في الرابƱة المقنƱرة ، 
ــدة مج  ــى ح ــا عل ǌــدروكربيل  من ــات هي موع

hydrocarbyl     لـة مسـتبدلةƛلة أو غيـر متماƛمتما
ــاŹ أو  ــل  Q3  ،Q4أو /و Q1  ،Q2اختياريـ يمƛـ

 hydrocarbyleneمجموعــات هيــدروكربيلين  
  .مستبدلة اختيارياŹ متماƛلة أو غير متماƛلة

   
  عناصر حماية ١٠

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐĐē:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢١/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١٢/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
هيـز،  . جون فـي  براون،. ياوارين  :اسم المخترع [72]

    هولترمان. دينيس ال

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C10G 35/08  

  :المراجع
  م١٠/٠٧/١٩٩٠    ٤٩٤٠٥ď٢    براءة أمريكية  
  مď٠/٠٧/١٩٩١    ٥٠ď٥٧٩٢    براءة أمريكية  
 م٢١/٠٦/١٩٩٤    ٥ď٢٢٦١٥    براءة أمريكية  
  

  عبداهللا بن سليمان المعيوƻ  :اسم الفاحص

 شيفرون كيميكال كمبني :مالك البراءة  [73]

ماركت سـتريت، سـان فرانسيسـكو،     ٥٥٥ :عنوانه
  ، كاليفورنيا، امريكا٧١٤١-٩٤١٢٠

  سعود محمد الشواƻ :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٩٦١٦٠٥٢٧ :رقم الطلب
    هـ ٢٤/٠٨/١٤١٦ : تاريخ اإليداع

  م ١٥/٠١/١٩٩٦ :الموافق       
 

  إزالة الكبريت :اسم االختراع [54]

هƦا اǙختراƳ هو عملية لتقصير زمن ايقـاƻ   :الملخـص  [57]
أو لخفـƯ فقـد معـدŇل اǗنتـاdown time      Ɯالتشغيل 

 ƴبالكبريت عند استعمال حفاز سري ƚور تلوǌƲالمقترن ب
، أو coat لعملية وưـƱ ƴـالء  وتشمل ا. التƛƋر بالكبريت

ƴتدري claddingƠأو تصفي ، plating أو دهان ،paint 
فلزي على نƲام مفاعل يتكون من فلز أسـاس، لتكـوين   
Ʊبقة فلزية ملتصقة على الفلز األساس وبƦلك ينتƝ نƲـام  

ـ  ـوشح Ýمفاعل مƱلي بفلز ـ ـن حفـاز سري ƛƋالت ƴر ـ
ـ   Ýبالكبريت في النƲام ، وƚ بالكبريـت ـوبعد ǌƲـور تل

ـ  إتƱبيق عملية تشمل ب ƛزالـة الملوǗ الكبريت Ƴات ـنتزا
   .الكبريتية من نƲام المفاعل المƱلي بفلز

  

  عنصر حماية ٢٩
  
  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐĐ٧:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢١/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١٢/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
نـازيموك فالديميـر فيليبـوفيتƫ،     :اسم المختـرع  [72]

Ǚينفاجونشاروفا ناديزاهدا نيكو   Ɲفـاليري ƻيورجيـ ،
ƫفالديمير ديمتريفيت ƻمانزورو ،ƫبيتروفيت  

[30] 

 

[51] 

 
[56] 

  
  

  

 

  :بياناƖ اǓسبƾية
٢٨/٠٩/١٩٩ďروسيا  م]RU[  ٩ď٠٤٦١٩٠ 

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07B 35/008  

  :المراجع
  مď١/١٠/١٩٨٩    ٤٨٧٧٩٠٠    براءة أمريكية  
  م٠٩/٠١/١٩٩٠    ٤٨٩٢٩٧٠    براءة أمريكية  
 م٢١/٠٧/١٩٩٢    ٥١ď٢٤٥٠    براءة أمريكية  
  

   عبداهللا بن سليمان المعيوƻ  :اسم الفاحص
 

 ، ليمتد.سامسونƝ اتوفينا كو -١ :مالك البراءة  [73]

اƔ،  -ري، دايسـان   -وكجـود ، د١-٤١١ :عنوانه
  ، شونجنام، كوريا٧١١-ď٥٦سي،  -سيوسان 

ريسـيرƫ  "ن تايƔ بجوينت ستوك كمبني أوƻ أو -٢
آند ديزاين أنستيتيوت أوƻ مونـومرز ويـƦ بـايلوت    

 )آيه أو نيبيم " ( بالنت

، تـوǙ  ď٠٠٦٠٠آيه، بروسبكت لينينا،  ١٠٦ :عنوانه
 روسيا

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

   ٩٤١٤٠٥٨٧ :رقم الطلب
    هـ ٢٤/٠٩/١٤١٤ : تاريخ اإليداع

  م ١٩٩٤/٠٦/٠ď :الموافق       
  

  isomersعملية ǗنتـاƜ متماكبـات    :اسم االختراع [54]
تحتوي على حمƛ ƯنـاƑي كاربوكسـيليك البنـزين    

benzenedicarboxylic acid و درجة نقاء عاليةƦ  
يتعلق هƦا اǙختراƳ بعمليات إنتاƜ متماكـات   :الملخص[57] 

isomers   Ưحمbenzenedicarboxylic acid  وƦ
درجة نقاء عالية بدون خƱوة تنقية منخفưة Ʀو مـادة  

  :حفازة إưافية والتي تشتمل على 
بحيƚ يـتم فيـه أكسـدة     oxidationخƱوة أكسدة ) أ

 Ɣــ ــجين  isomer  xyleneمتماك  oxygenباألكس
الجزƑي الƦي يحتـوي   oxygenالجزƑي أو األكسجين 

على غاز في وجود نƲام عامل حفـاز متـƋلƻ مـن    
cobalt  و ،manganese  و ، bromine  أو علــى

، و    chromium، و  nickelاألقل مادة مختارة من 
zirconium  ، cerium    فـي ،carboxylic acid 
aliphatic  و ، Ưمنخف ،  

Ɣ ( ƭستخالǙوة اƱخextractor  /  ما قبل األكسـدة
post-oxidation  األكسدة Ɲا بلورة ناتǌيتم في ƚبحي Ý

  Ɣــ ــن متماك ــة م ــى عجين    isomerللحصــول عل
benzenedicarboxylic acid   الخام ، ويتم تحويـل

Ʊالعجينة إلى مال   ƔيƦافة مـưƎبcarboxylic acid 
aliphatic  ƔيƦلك بتسخينه في المƦ ƴله ويتب Ưالمنخف

من أجل استخالƭ الشواƔƑ الموجودة فيه ، ويتم أكسدة 
 Ʊالمالslurry      ـام العامـل الحفـازƲن Ɣحسـ Ɲالنات

ċم أقل مـن تلـك    ٨٠-٢المƦكور في درجة حرارة من 
أن يـتم  المادة الموجودة في التسخين المƦكور ، علـى  

إجراء كل من األكسدة المƦكورة واǙستخالƭ المƦكور 
ما قبل األكسدة مرة أو مرتين ، شريƱة وجود إتمـام  / 

  .أي خƱوة من الخƱوتين المƦكورتين أو كليǌما مرتين 
ووفقاŹ لالختراƳ ، يتم إعادة دوران المƦيƔ المستخدم في 
  .عملية استخالƭ الشواƔƑ من خƱوات األكسدة التالية

   
  أشكال ďصر حماية، عن ١٩

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐĐđ:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢١/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١٢/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
ايرلنƝ ريتيـر، بيتـر ليـان، ترونـد      :اسم المخترع [72]

  روتيرود، ايجي سولباكين .ميرستاد، بير تي
[30] 

 
[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

  :بياناƖ اǓسبƾية
  ٩٢٠ď٩٥٨  ]GB[بريƱانيا   م٢٥/٠٢/١٩٩٢
   : ٧لتصنيف الدوليا

Int. Cl.7:B01J 8/22  
  :المراجع

  م٢٩/١٠/١٩٩١    ٥٠٦١٤٥٠    براءة أمريكية  
  م٢٩/١٢/١٩٩٢    ٥١٧٤٨٧٧    براءة أمريكية  
  

  أحمد بن محمد السالمة  :اسم الفاحص

كاƔ سن نورسكي ستاتس اولجيسيلـدي :مالك البراءة  [73]
 اس.ايه

ان  - ٤٠٠١فــورس،  ،ď٠٠وكس بوســتب :عنوانــه
Ɲستافانجر، النروي  

  محمد حمد الǌوشان :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٩ď١٤٠١٩٧ :رقم الطلب
    هـ ٠٤/١٤١٤/٠ď : تاريخ اإليداع

  م ١٩/٠٩/١٩٩ď :الموافق       
 

  مفاعل تنشيƱ كيمياƑي متعدد األƱوار :اسم االختراع [54]

مفاعل Ǘجراء تفاعل كيمياƑي منشƱ متصل  :الملخص [57]
متعدد األƱوار مƛل تحويل الغازات القابلة لالحتـراق  

. عاليـة  hydrocarbonإلى وقود هيـدروكربونات  
     Ʀمنفـ Ɵوتدخل المواد المتفاعلة الغازيـة خـالل لـو

)  ١٦( سـاƑل  / إلى مخلوƱ صلƔ )  ١٥( للغازات 
أجـزاء  يشتمل على المنتƝ وعامل كيمياƑي مساعد إلى 

المخلــوƱ   ٥ويفصل الرشـيƠ عن بقيــة  . دقيقة
 ƔلƱال /    Ơة وحــدة ترشـيƱل بواسـƑ١( الساď  (

وينشƋ فـرق ưـغƱ عبـر    ).  ٢٢( تتưمن عنصر 
 Ơ٢٢( عنصر الترشي  ( ǎابت المستوƛ ازǌة جƱبواس

 )٢ď  (    ǎعلـى مسـتو Ʋتحـاف Ơداخل وحدة الترشي
 Ơترشي )ď٢  (  Ơداخل وحـدة الترشـي      )٢٢  (

حت المخلوƱ الصلƔ الساƑل ويبقى عـلى المخلـوƱ  ت
في حالة حركة ƛابتة خـالل  )  ١٦( الصـلƔ الساƑل 

ƴووجود تموجـات  . إدخال مكونات غازية كتيار فقاقي
 Ʊــغư١٠فــي فــرق ال  Ơعبــر عنصــر الترشــي           

 )٢٢  (  ǉوانسـداد Ơيحول دون أعـاقة عنصر الترشي
ــاز  ــون أوưــاƳ الغ ــوق  ) ٢٩( و )  ٢٨( وتك           ف

Ơالرشي  )ď٢  ( ƔلƱال Ʊل / ومخلوƑالسا )في )  ١٦
  .الة اتصالـح

  

  أشكال ٧عنصر حماية،  ٢٢

  
  )١(الشكل 

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐĐĐ :البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢٠/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
 [30]  فرانكويس جوجوموس :اسم المخترع [72]

 

 

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

  :بياناƖ اǑسبƾية
٠٤/٠ď/م  اوروبا ٢٠٠٢[EP]  ٠٢٤٠٥١٦٢  

 
   : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7: C08K  5/3475 
  :المراجع

م      ١٥/٠٧/١٩٩٧    ٥٦٤٨٤٨٨براءة امريكية     
م      ٢٥/٠٨/١٩٩٨    ٥٧٩٨١٤٧براءة امريكية     

  
  احمد بن محمد السالمة  :اسم الفاحص

 .سيبا سبشيالتي كيميكالز هولدينƝ انك :مالك البراءة  [73]

  سويسرا، بازل ٤٠٥٧، ١٤١كاليبكستراسي  :عنوانه
  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٠ď٢ď٠٥٤٨ :رقم الطلب
    هـ ١٢/١٤٢ď/٢ď : تاريخ اإليداع

  م ٢٤/٠٢/٢٠٠ď :الموافق       
 

توليفات مƌازرة لمواد ماصة لǖشـعة   :اسم االختراع [54]
 بةưخاصة ببولي أوليفينات مخ فوق البنفسجية

يتعلق اǙختراƳ الحالى بتركيبة بولي  :الملخص [57]
خưاƔ عưوي واحد على ) د:(أوليفين تتưمن 

مƛبت ưوƑي واحد على األقل من أمين ) هـ(األقل 
، Źشعة فوق ) و(معاق فراغياǖوكمادة ماصة ل

هيدروكسي فينيل  - ٢خليƱ من البنفسجية 
  - S-هيدروكسي فينيل  -٢بنزوتريازول و 

ومن األهداƻ األخرǎ لالختراƱ Ƴريقة . تريازين 
 Ʊبة واستخدام خليưبيت البولي أوليفينات المخƛلت
من المواد الماصة لǖشعة فوق البنفسجية من 
هيدروكسي فينيل بنزوتريازول مƴ هيدروكسي فينيل 

-S - بيƛبة تريازين لتưت البولي أوليفينات المخ.  
  

  حماية عنصر ١١

  

    

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

      ČĐĐď :البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢٠/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
 [51]  يجيراƜ جوروسام، جريمالدي ساندرا :اسم المخترع [72]

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07C  409/38  

  :المراجع
  م٢٢/٠٢/١٩٦٦    ď٢ď٦٨٧٢    براءة أمريكية  

  م٢٨/١١/١٩٨٤     ١٢٦٢١٦     ƱلƔ اوروبي  
 
  

  محمد بن ناصر الƦروي  :اسم الفاحص

 اتوفينا :مالك البراءة  [73]

  فرنسا، بوتو ٩٢٨٠٠ ، كور ميشوليه ٤/٨ :عنوانه
  سعود محمد الشواƻ :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٠٢٢ď٠٠٧٩ :رقم الطلب
    هـ ١٥/٠٢/١٤٢ď : تاريخ اإليداع

  م ٢٨/٠٤/٢٠٠٢ :الموافق       
 

  عمليـة لتحưيـر استر بروكسي :اسم االختراع [54]

يتعلـق اǙختـراƳ الراهــن بعمليــة      :الملخص [57]
ر البروكسي يمكن استخدامه بشـكــل  لتحưير است

خاƭ في عمليات البلمرة، مƛـل بلمــرة كلوريـد   
ـĊـد الحـراري لراتنجـات    الفينيـل، أو في التصـل

وتشـمـل هǉƦ العملية تفاعـل ملـƠ  .متعدد اǙستر
هيدروكسي هيدروبروكسيد مƴ هاليــد حمـƯ أو   

تتراوƟ النسبة :أنǌيدريد حمƯ في الƲروƻ التاليـة
لǌيدروكسي هيدروبروكسـيد المنـاƲر    RbالجزيƑية 

 Ưهيدروكسي هيدروبروكسيد إلى هاليـد الحم Ơلمل
Ý أو كبديل، تتراوƟ النسبة الجزيƑيـة  ١.٥و  ٠.٥بين 
Rb′     Ơر لملـƲيدروكسي هيدروبروكسـيد المنـاǌل

هيدروكسي هيدروبروكسيد إلى أنǌيدريد الحمƯ بين 
ـŮـــر ملــƠ الǌيدروكســي   ٠.ďو  ١.٠ ưيحÝ

ــي ــي  هيدروبروكس ــل هيدروكس ــبقاŹ بتفاع د مس
هيدروبروكسيد المناƲر مƴ قاعدة وفقاŹ لنسبة جزيƑية 

Ra   Ɵيدروكسي هيدروبروكسيد تتـراوǌللقاعدة إلى ال
ـĈـجرǎ هـǉƦ العمليــة فـي    ١.٥و  ٠.٥بين  Ý وت

ويتعلـق اǙختـراƳ أيưـاŹ بمسـتحلƔ   .أوساƱ ماƑية
   Ɲـي يحتـوي على استـر البروكســي النـاتƑما

ـرة تستخدم شـقاŹ بادƑاŹ يشـتمـل على وبعمليـة بلم
  .استر البروكسي هƦا

  

  حماية عنصر ١٦

  

    

  

  

  

  
  
  
  

 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٥ď :البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢٠/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
جويالوم مـاريو هـوبرت جوزيـƻ     :اسم المخترع [72]

  سيǙردينو
[30] 

 
[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

  :بياناƖ اǓسبƾية
  ١٠١٨٦٢٤ [NL] م   هولندا٢٤/٠٧/٢٠٠١

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C01B   21/12  

  :المراجع
  م١٩٥ď/٠٩/٠ď      ٧٥٧٠١٦    يƱاني ƱلƔ بر

  م١٩٦٧/٢١/٠ď    ďď١٠٥٥٨    براءة أمريكية  
 م٠٢/٠١/١٩٧ď    ď٧٠٨٥ď٦    براءة أمريكية  
  

  محمد بن علي المحزري  :اسم الفاحص

  .في.اندي اس ام  :مالك البراءة  [73]
 ، تـي اي  ٦٤١١ ،١٢٩٩، ١هيƚ اوفرلون  :عنوانـه 
  هولنداهيرلين، 

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

   ċ٢٢ď٠٢٢ď :رقم الطلب
    هـ١٤/٠٥/١٤٢ď : تاريخ اإليداع

 م٢٤/٠٧/٢٠٠٢ :الموافق       

Ʊريقة للحصول على محلول كربامات  :اسم االختراع [54]
خليƱ غـاز   من ammonium carbamateأمونيوم 

 CO2و  H2Oو  NH3يحتوǎ على 

يتعلق اǙختراƳ بƱريقة للحصـول علـى    :الملخص [57]
ــوم    ــات أموني ــول كربام  ammoniumمحل

carbamate عل ǎغاز يحتو Ʊر مـن  من خليƛى أك
 CO2٪ بالوزن ٥٠، وأقل من  NH3٪ بالوزن ٤٠

ولـه ưـغƱ بـين    H2O٪ بالوزن ٤٠، وأقل من 
ميجا بسـكال ، و الƱريقـة    ٤ميجا بسكال و  ٠.١

 Ʊخلي Ʊغư ا يزيدǌوب ،Ʊغاưوة إنƱتشتمل على خ
 ٢٥ميجا بسـكال و   ٠.٥الغاز إلى ưغƱ فيما بين 

 ƭوة إمتصاƱميجا بسكال ، وخ.  
  

  أشكال ٨ة، حماي عنصر ١٢

  

  

  

  

  

  
  )١(الشكل 

  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٥٢ :البراءةرقم  [11]  
  هـ  ٢٠/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
 [51]  ديفيد جيستافسون :اسم المخترع [72]

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧تصنيف الدوليال
Int. Cl.7:A61K  38/55  

  :المراجع
  م٠٦/٠٦/١٩٩٦    ٩٦١٦٦٧١      ƱلƔ دولي
  م٠٨/٠٨/١٩٩٦    ٩٦٢ď٤٩٩      ƱلƔ دولي

  
  فǌد بن حمود الحربي  :اسم الفاحص

 زينيكا ايه بياسترا :مالك البراءة  [73]

  السويد ، سوديرتالجي ،٨٥ ١٥١-اس :عنوانه
  مان ابراهيم العمارسلي :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

   ٠٠٢١٠٠٩٢ :رقم الطلب
    هـ ١١/٠٢/١٤٢١ : تاريخ اإليداع

 م ١٥/٠٥/٢٠٠٠ :الموافق       

 pharmaceuticalتركيبة صيدǙنية  :اسم االختراع [54]

formulation   ــرومبين ƛلل Ʊــب ƛــى م ــتمل عل تش
thrombin inhibitor  يƑالوزن الجزي Ưمنخفlow 
molecular weight   

  

وفقاŹ لالختراƳ الحالي، يتم تـوفير Ʊـاقم    :الملخص [57]
ــى ــتمل عل ــي تش ــيدǙنية ) أ: (عالج ــيغة ص ص

pharmaceutical formulation   تحتــوي علــى
ــرومبين  ƛ Ʊــب ƛمthrombin inhibitor   و وزنƦ
   Ưـي مـنخفƑجزيlow molecular weight  أو ،

مشتق مقبول صيدǙنياŹ منه، في خليƱ مƴ مادة مساعدة 
adjuvant  أو مخففةdiluent    أو حاملـةcarrier  

ــيدǙنياÝŹ و  ــة ص ــيدǙنية  ) Ɣ(مقبول ــيغة ص ص
pharmaceutical formulation   تشتمل على عقار

Ʀو   thrombin inhibitorأولي لمƛـبƛ Ʊـرومبين   
  Ưي مـنخفƑوزن جزيlow molecular weight  ،

أو مشتق مقبول صيدǙنياŹ من هƦا العقار األولي فـي  
  diluentأو مخففة  adjuvantخليƱ مƴ مادة مساعدة 

مقبولة صيدǙنياŹ، والتـي تشـتمل     carrierأو حاملة 
، حيƚ تتوافر إحـداهما فـي   )Ɣ(و) أ(بدورها على 

    ،ǎاألخـر ƴشـتراك مـǙاء باƱعǘصورة مناسبة ل
Ʊافة إلى استخدام الưǗبا  Ɯفي عـال ǉƦاقم العالجي ه

 thrombin inhibitorحالة يكون تƛبيƱ الƛـرومبين  
Źأو مرغوبا ŹلوباƱا مǌب.  

  
  حماية عنصر ٢٠

  

    

  
  
  
  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٥١:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ٢٠/١٠/١٤٢٧ المنحتاريخ  [45]
  م١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

[73] 

 
[74] 

[21] 

[22] 

 

 

  ريفي. وليام جيه :اسم المخترع
  ريفي. وليام جيه:ءةالبرا مالك

رهيد سيتي ، نورƚ وفيشر ستريت ، م ٥١٠ :عنوانه
  ، امريكا ٢٨٥٥٧كارولينا 

   سليمان ابراهيم العمار  :الوكيل 
   ٩٤١٥٠٠١٤ :رقم الطلب

    هـ ١١/٠١/١٤١٥ : تاريخ اإليداع
 م ٢٠/٠٦/١٩٩٤ : الموافق      

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 : C23F 000/000
  :المراجع

 م٠٤/١٩٩١/٢ď      ٥٠٠٩٧٥٧براءة امريكية      

 م٠٦/٠٤/١٩٩ď      ٥٢٠٠٢٧٥براءة امريكية      

 م٠٨/١٠/١٩٩١      ٥٠٥٥١٦٥براءة امريكية      
 
 
 

 محمد بن سعد اليحيى :اسم الفاحص 
 

Ʊريقة وجǌاز منƴ تƉكـل التركيبـات    :االختراع ماس [54] 
  المعدنية

يتعلق اǙختراƳ الحالي بنƲام لمنـƴ تƉكـل    :الملخص [57]   
متصل مƴ بيƑة  metal structureسƠƱ هيكل معدني 

  :تƉكل تتƋلƻ من
موصـzinc silicate   ، ƻغالƻ  سيليكات زنك  - أ 

على األقل من السƠƱ ، فيه  في حالة توصيل مƴ جزء
الموصلة تشكل   zinc silicateغالƻ سيليكات الزنك 

  .ة فاصلة بين السƠƱ وبيƑة التƉكلƱبق
 Ɣ-  إلى هيكل Ɣي انحياز صافي نحو السالƱل تعƑوسا

حيƚ تتكون الوساƑل مـن   metal structureمعدني 
  ƴموصول مباشرة مـ Ɣسال ƔƱاقة لديه قƱمصدر لل

وقƱـƔ موجـmetal structure    Ɣالǌيكل المعدني 
 metalموصول مƴ جـزء مـن الǌيكـل المعـدني     

structure أو يبعد عن الق ƻƛة مكƱبواس Ɣالسال ƔƱ
  .وƱريقة لمنƴ التƉكل باستخدام النƲاممقاومة 

  

   
٢ď  ، أشكال ٥عنصر حماية  

 

  

  )١(الشكل



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٥٠:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ٢٠/١٠/١٤٢٧ المنحتاريخ  [45]
  م١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

 

[73] 

 
[74] 

[21] 

[22] 

 

 

يليس ماسوس ، كـورن  -سيلفيا بريمر  :اسم المخترع
  فان دير كولك ، مارسيل ويبر ، جوهانز فان شي

   .في.سيغما كوتنز بي :البراءة مالك
 - ، يوƛورن ، أن أل  ١٤امستردامزويƸ  :عنوانه
  ، هولندايوƛورن أيه دي  ١٤٢٢

   بدالكريم السويلم ععلي  :الوكيل 
   ٩٨١٩٠٧ď٥ :رقم الطلب

    هـ ١٩/٠٧/١٤١٩ : تاريخ اإليداع
 م ٠٨/١١/١٩٩٨ :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :C09D 005/029 
  :المراجع

 م١١/٠٥/١٩٧٦      ď٩٥٦٢٠٦براءة امريكية      

 مď٠/٠٩/١٩٩٢      Ʊ٠٥٠٥٦٦٤لƔ أوروبي      
 
 
 علي بن يحيى نمازي  :م الفاحص اس
 

مـاƑي متعـدد    dispersionتشتيت  :االختـراع  ماس [54] 
  من أجل Ʊالء متعدد األلوان  multiphaseاألƱور

المـاƑي   dispersionيحưر التشـتيت   :الملخص [57]   

من أجل Ʊالء متعدد  multiphaseالمتعدد األƱوار
بƱريقة تتكون من الخƱوات  multicolourاأللوان 
 paintsتوفير واحد أو أكƛر من األصباƷ  -:التالية 

إưافة مادة شبة غرويـة  ،  emulsionالمستحلبة 
colloid  يةƱخيlinear    ـاǌواحدة على األقـل ل

فـي أيونـات    insolubilisedقابلية عدم الƦوبان 
ions  البوريكborate  مـيƱوclay   هيـدروفيلي

hydrophilic ــوưي غيرعinorganic ) واحــد
لتكـوين   paintsإلى كل من األصباƷ ) على األقل
 Ʒاألصباpaints  األساسيةbase  يƑما Ʊتوفير وس

 hydrophilicهيدروفيلي  clayيحتوي على Ʊمي 
، واحد علـى األقـل     inorganicغير عưوي 

   Ʊكورة إلـى الوسـƦاألساسية الم Ʒافة األصباưإ
ــاƑي  ــاƱ  ، الم ــافة رب ưإbinder ــتح لƔ مس

emulsified   يƑالمـا Ʊواحد على األقل إلى الوس

 Ʒكل من األصباpaints المستحلبةemulsion   له
ƻل استخدام الكالكتـو مـانو    لون مختلưمن المف
كمادة شـبة   galactomannoglycansغاليكيتر 

من المفưل أكƛـر استــخدام  ( colloidغروية 
والƱمـي التركيبـي    gum guar صمƸ الكـوار 

clays   synthetic   Ƴل استخدام أنـواưومن المف
ــمكتايت  ــت  smectiteالسـ  أو الǌيكتورايـ

hectorite(.   
  

  
٢ď  عنصر حماية  

  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٤٩:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ٢٠/١٠/١٤٢٧ المنحتاريخ  [45]
  م١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

 

 

[73] 

 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

 -نتينا سيرا كايسا رانتاكيال ،فال -تين  :اسم المخترع
 -ارفيال ، Ǚرس  -هولم ، تابيو سالمي ، بايفي ماكي 

  تر ليندفورس ، هانو نوسيانينيب
 نيستي كيميكالز أو واي  :البراءة مالك

 لندان، فايسبو  ٠٢١٥١ -، فين  ٢٠بي ال  :عنوانه
   سليمان ابراهيم العمار  :الوكيل
   ٠٠٢١٠٦٢٤ :الطلبرقم 

    هـ ٢٠/٠٩/١٤٢١ : تاريخ اإليداع
 م ١٦/١٢/٢٠٠٠ :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 : C07C 27/04
  :المراجع

 م٠٩/٠٧/١٩٩٨        Ʊ٩٨٢٩ď٧٤لƔ دولي       
 

 لعريفيهشام بن سعد ا :اسم الفاحص 
 

راع ماس [54]  ــدة   :االخت ــات عدي ــير كحولي ưــة لتح عملي
 الǌيدروكسيل

يتعلق اǙختراƳ بعملية لتحưير كحوليـات   :الملخص  [57]   
عديدة الǌيدروكسيل بǌا ƛالƚ أو أربـƴ مجموعـات   
هيدروكسيل، من ألدهيد وفورمالدهيد في وجود ماء، 

حفـز  ƛم هدرجة ناتƝ التحويل إلى ألدول في وجود م
يتم الحصول على . هدرجة عند درجة حرارة مرتفعة

-αاأللدهيد بتفاعل تحويل إلى ألدول أللدهيد به Ʀرتا 
 R1 CH2هيدروجين على األقل وصيغة وفقŹـا لــ   

CHO يتم انتقاء ƚحي ،R1  من مجموعة تشتمل على
هيدروجين ومجموعات ألكيـل بǌـا Ʀرات كربـون    

مجموعـات  Ʀرات قد يوجد بǌا  ٧إلى  ١تتراوƟ من 
اǙستبدال سيكلو ألكيل، ومجموعات سـيكلو ألكيـل،   
 Ɵا ما يتراوǌومجموعات أريل، ومجموعات أرالكيل ب

Ʀرات كربون في سلسلة األلكيـل، مـƴ    ٧إلى  ١من 
٪ ٢٠فورمالدهيد في وجود الماء بكمية تتراوƟ مـن  

٪ إلـى  ٤٠٪ بالوزن، ويفưل أن تتراوƟ من ٧٠إلى 
يŃفưل إجراء . أنيوني٪ وفي وجود راتينƝ تبادل ٦٠

  .الǌدرجة في وجود الماء
  

١ď   ،  أشكال ٥عنصر حماية  

  
  

   
  

 

  )١(الشكل
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  ١٥٤٨:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ٢٠/١٠/١٤٢٧ المنحتاريخ  [45]
  م١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

[73] 

 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

  ماƛز نيلسون :اسم المخترع
  استرا اكتيبوƜǙ :البراءة مالك

 ، السويد ٨٥   ١٥١ - سوديرتالجي ، اس  :عنوانه
   سليمان ابراهيم العمار :الوكيل

   ٠٠٢٠٠٨٩٥ :رقم الطلب
    هـ ١٩/١٠/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

  م ٢٦/٠١/٢٠٠٠ :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 : C07D 401/12
  :المراجع

 م٠٢/١٢/١٩٩٧     ٥٦٩ď٨١٨براءة امريكية      

 م٠٧/٠٧/١٩٩٨     ٥٧٧٦٧٦٥براءة امريكية      
 

 هشام بن سعد العريفي  :اسم الفاحص 
 

  potassium saltالملـƠ البوتاسـيومي    :االختـراع  ماس [54] 
  omeprazole  – (s)لǖوميبرازول 

يتعلق اǙختراƳ الحـالي بصـيغة جديـدة     :الملخص  [57]   
Ɣــ Ž5 :  للمرك-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-

dimethyl-2-pyridinyl)-methyl]sulfinyl]-1H-
ben zimidazole    ƴƑــا ــم الش ــة باǙس والمعروف

وأكƛر تحديداŹ، يتعلـق  .  omeprazoleاألوميبرازول 
Ʀالبوتاسـيومي  ه Ơبصيغة بلورية جديدة للمل ƳختراǙا ا

potassium salt  للصورة– (S)   Ɣكـł5: مـن المر-
methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-

pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benz 
imidazole    بعمليـات Źـاưالحالي أي ƳختراǙيتعلق ا

 potassiumلتحưير هǉƦ الصيغة للملƠ البوتاسيومي 

salt  ــرازول -omeprazole -(S)  (S)لǖوميبــ

omeprazole  ية تحتوي عليهƑوتركيبات دوا.  
  

 
  شكلين،   صر حماية اعن ٩

  

 

  

 )١(الشكل



  

 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐď٧ :البراءةرقم  [11]  
  هـ   ٢٠/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م ١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق       

  براءة اختراع [12]
 سـتيفن بـول   ،كـولينز  ايان رالـƻ  :اسم المخترع [72]

، جـيمس جـارليس   سـتيوارت  فن جوني، نجودوين
  مورجان

[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:E21B 43/16  

  :المراجع
 م ٠٢/٠٩/١٩٧٥     ď٩٠٢٥٥٧      براءة أمريكية

  م ١١/١٩٩٠/١ď     ٤٩٧٠٠٠٧      براءة أمريكية
  م ١٩٩٢/٠ď/٠ď     ٥٠٩٢٤٠٥      براءة أمريكية

  
  محمد بن عمر يعقوƔ  :اسم الفاحص

 بي كيميكالز ليمتد يب) ١ :مالك البراءة  [73]

ــه ــيرتس رود، صــنبوري :عنوان ــز، -اون-ش ƛيم
  بي بي، بريƱانيا ٧ ١٦ميدلسيكس تي دبليو 

  بي بي اكسبلوريشن اوبريتنƝ كومباني ليمتد) ٢
ي افنسبري سركس، لنـدن   ١بريتانك هاوس  :عنوانه

 نيابي ايه، بريƱا ٧ام  ٢سي 
  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٩٧١٨٠٦٢١ :رقم الطلب
    هـ ٢٢/٠٧/١٤١٨ : تاريخ اإليداع

 م ٢٢/١١/١٩٩٧ :الموافق       

الزيـت   استخدام كيماويـات حقـول   :اسم االختراع [54]
  والغاز

يتعلق هƦا اǙختراƳ بƱريقة Ǘستخالƭ   :الملخص [57] 
أو غـاز مـن تكـوين    /أو زيادة إستخالƭ زيت و

أرưي باƱني وتتưمن العمل على حقن في التكوين 
الباƱني ، ويستحسن على شكل محلول ماƑي واحـد  
على األقل من أحـادي الكيل أƛير من بولي اƛيلـين  

 ٥- ďن جليكول وفيه نجد أن مجموعة األلكيل بǌا م
 – Ʀďرات كربون وبولي اƛيلين جليكول محتوǎ من 

٦   ƚالـƛ ير منƛل بوتيل اƛيلين اوكسي مƛوحدات ا
ويفưل بصـفة خاصـة مخـاليƱ    . اƛيلين جليكول

متưمنة على واحد على األقل من أحادي الكيل أƛير 
من أحادي الكيل اƛſير من أحادي أو ƛنـاƑي اƛيلـين   

 ƚالƛ من بوتيل Ʊل مخلوƛير ، جليكول مƛجليكول ا
بوتيل رابƴ جليكول اƛير ، بوتيل خـامس جليكـول   
اƛير وبوتيل ƛاني جليكول اƛيـر ويمكـن اسـتخدام    
   ƴـل منـƛبار مǓا Ʊلعمليات تنشي ƳختراǙريق اƱ
مرور الماء ودمƝ الرمل ، وتحميƯ الحجر الرملي 

 ƭل أستخالƛالزيت م ƭرق زيادة استخالƱ لكƦوك
  . الزيت الƛالƛي 

  
  مايةح عنصر ١٦

  
  

  
  

 

  



  

 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐďđ :البراءةرقم  [11]  
  هـ   ٢٠/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م ١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق       

  براءة اختراع [12]
، محمد حسـين  مالكولم جون كاننجتون :اسم المخترع [72]

  خان، ويتولد فرانزك باسينكو
[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07C 67/48  

  :المراجع
  م ١٠/٠٤/١٩٥٦     ٢٧٤١٦ď٢      براءة أمريكية
 م ٢٧/٠٤/١٩٩ď     ٥٢٠٦٤ď٤      براءة أمريكية

  
  عزيز بن محمد المنصور  :اسم الفاحص

 كالز ليمتديبي بي كيم :مالك البراءة  [73]

ƛيمز، -ناو-شيرتسي رود، صنبوري :عنوانه
 بي بي، بريƱانيا ٧ ١٦ميدلسيكس تي دبليو 

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٩٩٢٠٠٢٧٠ :رقم الطلب
    هـ ١٤٢٠/٠ď/١ď : تاريخ اإليداع

 م ٢٧/٠٦/١٩٩٩ :الموافق       

عملية تنقية Ǘزالـة الشـواƔƑ فـي     :اسم االختراع [54]
إيƛيلـين    - acetic acidتفاعالت حمƯ أسيتيك 

ethylene    
يتعلق اǙختراƳ بعملية Ǘزالـة شـواƔƑ    :الملخص [57] 

مـن أسـيتات إيƛيـل      acetaldehydeأسيتالدهيد 
ethyl acetate  ةمتكون    Ưة تفاعـل حمـƱبواس

فوق   ethylene مƴ إيƛيلين  acetic acidأسيتيك 
بواسƱة تكرير خليƱ خـام مـن     catalystمحفز 

و داي إيƛيـل إيƛـر     ethyl acetateأسيتات إيƛيل 
diethyl ether   وأســـيتالدهيدacetaldehyde  
 ethylأسيتات إيƛيل ) أ(Ǘزالة  (C)وماء في عمود 

acetate   ،Źافياưا إǌاساسي لتتم تنقيت Ɲمكررة كمنت
فة تشتمل على داي إيƛيل إيƛـر       خليƱ بقايا خفي) Ɣ(و

diethyl ether   وأســـيتالدهيدacetaldehyde  
 علوي سوƻ تتم تغƦيته إلى عمـود إزالـة ألدهيـد   

aldehyde   ير يشتمل علـىǌƱت Ɲوتتم إزالة نات Ý
عند أو بالقرƔ من قمة   acetaldehydeأسيتالدهيد 

تكـون العمليـة   .  aldehydeعمود إزالة األلدهيد 
ن خƱوة هامة جداŹ في التصـنيƴ التجـاري   عبارة ع

ــل   ــيتات اǗيƛي ــود  ethyl acetateألس ألن وج
يكون ưاراŹ لمحفـز    acetaldehydeاألسيتالدهيد 

  . esterification catalystاألسترة 
  

  ، شكل واحدحماية عنصر ٢٨

  
  

  
  

 

  



  

 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐďĐ :البراءةرقم  [11]  
  هـ   ٢٠/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م ١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق       

  براءة اختراع [12]
برناديت ماري شـوداري، ميكاƑيـل     :اسم المخترع [72]

  لينƫ روبيرت ايان، ساسيجون 
[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07D 417/12  

  :المراجع
  م ١٩٨٩/٠٨/٠ď     ٠ď٠٦٢٢٨     ƱلƔ اوروبي
 م ١٩٩٤/١٧/٠ď     ٩٤٠٥٦٥٩       ƱلƔ دولي

  
  حسن بن علي المزنعي  :اسم الفاحص

 .سي.ال.بي سميƛكالين بيتشام  :مالك البراءة  [73]

د، ميدلسيكس نيوهوريزونز كورت، برنتفور :عنوانه
 أي بي، بريƱانيا ٩-٨تي دبليو 

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٩٩٢٠٠٢٠٠ :رقم الطلب
    هـ ١٦/٠٢/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

 م ď١/٠٥/١٩٩٩ :الموافق       

مشتقات الƛيازوليدين البديلة، وƱريقة  :اسم االختراع [54]
 substitutedتحưيرها واسـتخداماتǌا العالجيـة  

thiazolidine derivatives   
  :يتعلق اǙختراƳ بـ  :الملخص [57] 

  Hydrate of 5-[4-[2-(N-methyl-N-(2-
pyridyl)amino)ethoxy]benzyl]thiazolidin

e-2,4-dione, maleic acid salt  
     -:  يتميز بما يلىو
إلـى   ď.٠يشتمل على الماء بكمية تتراوƟ من  – ١

٠.٦ ، Ɛمتكاف Əجز  
 infraredيوفر Ʊيƻ أشعة تحـت الحمـراء    – ٢

spectrum  ات ارتفاعــــاتƦ١،  ١٧٥٧ďď١  ،
  ، ١ –سم  ٧٦٧،  ١٢١١،  ١٢٩٠

ď –  ƻيƱ يوفرRaman  ات ارتفاعاتƦ١٧٥٨  ،
١،  ١٦١٠ď١،  ٩٤ď١–سم  ١٢٨٩،  ١٦ ،  

٤ –  ƻيƱ يوفر    Ɣصـل ǎرƦ يسـيƱرنـين مغنا 
nuclear magnetic resonance spectrum 
يحتوǎ على تغيرات كيمياƑية كمـا تـم توưـيحǌا    

  ،  ١بالجدول 
 X-ray راư ƻوء ألشـعة أكـس  حيوفر ان – ٥

powder diffraction (XRPD)  كما  Ơưهو مو
  . ٤بالجدول 

تحưير هƦا المركƔ ، و للوصƻ ، عملية افى هƦا 
و  لي يحتوي علـى هـƦا المركـƔ    صيدالتركيƔ ال
  . لعالƜا فيستعمل هƦا المركƔ أو التركيƔ  ي

  
  

  أشكال ٤، حماية عنصر ١٦

  
  

  
  

 

  



  

 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐďď :البراءةرقم  [11]  
  هـ   ٢٠/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م ١١/١١/٢٠٠٦ :الموافــق       

  براءة اختراع [12]
، اǙسدار ايـان  سيمون جيمس كيتشين :اسم المخترع [72]

ƛوس ليو ويليامزرومسون، ب  
[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07C 67/55  

  :المراجع
  م ٢٧/٠٨/١٩٩٦     ٥٥٥٠٢٨١      براءة أمريكية

  
  احمد بن محمد السالمة  :اسم الفاحص

 كالز ليمتديبي بي كيم :مالك البراءة  [73]

ƛيمز، -اون-شيرتسي رود، صنبوري :عنوانه
 بي بي، بريƱانيا ٧ ١٦ميدلسيكس تي دبليو 

  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

   ٠٠٢٠٠٩١٠ :رقم الطلب
    هـ ٢٤/١٠/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

 م ď١/٠١/٢٠٠٠ :الموافق       

  Ʊريقة ǗنتاƜ خالت فينيل :اسم االختراع [54]

 في Ʊريقة انتاƜ خالت الفينيل بواسـƱة  :الملخـص  [57] 

تفاعل اƛيلين حامƯ خليك وغـاز محتـوي علـى    

األكسجين في مفاعل ǙنتاƜ تيار للƱريقة يزال مـن  

المفاعل كتيار خارƜ، تحسن الƱريقة بواسƱة بقـاء  

تركيز األكسجين للتيار الخارƜ عند أو بالقرƔ مـن  

  .حدود امكانية اشتعالة
  

  ، شكلينحماية عنصر ٢٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  )١(الشكل 

  
  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٤ď:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ١٦/١٠/١٤٢٧ المنحتاريخ  [45]
  م٠٧/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

 

[73] 

 

 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

ـ   :اسم المخترع يدا ، هيتوشي هاشيموتو ، توشـيو أش
  شنيشي ناكايشي

            دايكن اندستريز ، ليمتد :البراءة مالك
 -ناكازاكي ،  ١٢ - ٤يوميدا سنتر بيلدينƝ  :عنوانه
 ، اليابان ٥ď٠كو ، أوزاكا  - كيتا  ،شومي -  ٢نيشي 
   سليمان ابراهيم العمار :الوكيل

   ٠٠٢١٠ď٥٥ :رقم الطلب
    هـ ١٥/٠٦/١٤٢١ : تاريخ اإليداع

 م ٠٩/٢٠٠٠/١ď :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 : F25B 13/00, 29/00 
  :المراجع
 م١٥/٠٢/١٩٩٥     ٦ď٨٧٧٧        أوروبية  براءة

 م٠٢/١٩٩٦/١ď    ٥٤٩٠ď٩٩براءة أمريكية         
 
 

 حسن بن علي المزنعي :اسم الفاحص 
 

  جǌاز تبريــــــد :االختراع ماس     [54] 
يرتبƱ اǙختراƳ بمعايير سعة تكƛيƻ  :الملخص [57]      

يǌدƻ اǙختراƳ إلى . لالستخدام فى جǌاز تبريد 
توفير سعة تكƛيƻ تعتمد على درجة حرارة الǌواء 

Ʊتكوين مبس ƴبيقات .الخارجى مƱوالت ƭالخوا
جǌاز  يجد اǙختراƳ تƱبيقات له فى : الرƑيسية 

 outdoorتكييƻ هواء ويتưمن وحدتان خارجيتان 

units  )٢أ ، ٢ Ɣ ( ووحدة داخلية)ďووحدة ) ٠
 ƻيƛ٦٠(تك . ( ƱغاưنǙمن بين آلية ا Ɣويتشع

compressor  )٢١ ( ǎوالمبادل الحرارheat 

exchanger   ٢(الخارجىď (دة خارجية لكل وح)أ ٢
 ،٢Ɣ ( فرعى Ʊخ)يتدفق من خالله مبرد ) ٨٠

 Ʊغưعالى ال ǎل . غازƑالسا Ʊل٧(ويتم توصيل خ (
وكالهما يمتد من كل وحدة خارجية ) ل٧(وخƱ الغاز 

وخƱ ) ل٤(، مƴ خƱ الساƑل الرƑيسى ) ٢Ɣأ ، ٢(
على التوالى بحيƚ يتم توصيل ) ز٤(الغاز الرƑيسى 

. بالتوازǎ ببعǌưما ) ٢Ɣأ ،  ٢(الوحدات الخارجية 
مƴ خƱوƱ الساƑل ) ď٠(ويتم توصيل الوحدة الداخلية 

ولوحدة التكƛيƻ ) . ز٤(و ) ل٤(والغاز الرƑيسية 
)٦٠ ( ƻƛمك)للمبرد ) ٦١ ƻيƛوتقوم بتشغيل التك

 Ɣفحس . ƻƛالمك ƻراƱ٦١(ويتم توصيل أحد أ ( ƴم

أ ٢(الممتد من كل وحدة خارجية ) ٨٠(الخƱ الفرعى 
 ،٢Ɣ (ل  ويتمƑالسا Ʊخ ƴخر مǓا ƻرƱتوصيل ال
الممتد من أحد الوحدات الخارجية ، أǎ الوحدة ) ل٧(

  ). أ٢(الخارجية 
  
  

  أشكال ٤ ، صر حماية اعن ٨
  

 

  



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ١٥٤٢:اءةربرقم ال [11]  
  هـ  ١٦/١٠/١٤٢٧ المنحتاريخ  [45]
  م٠٧/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
[72] 

[73] 

 

 
 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

  هوجو جيراردز بولديرمان :اسم المخترع
شل انترناشيونال ريسيرƫ ماتشابيƝ  :البراءة الكم
  .في.بي

 أتƫ آر ٢٥٩٦،   ď٠كاريل فان بيولندتالن  :عنوانه
Ɲهي ǎƦ هولندا ،  

   سليمان ابراهيم العمار :الوكيل 
   ٠٠٢١٠٠٠٤ :رقم الطلب

    هـ ٠٥/٠١/١٤٢١ : تاريخ اإليداع
 م ١٠/٠٤/٢٠٠٠ :الموافق       

[30] 

 
[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  :بياناƖ اąǓسبƾية
  ٩٩ď٠٢٨١٨  [EP]م أوروبا ١٢/٠٤/١٩٩٩

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :B01D 17/02
  :المراجع

 م٠٥/٠٨/١٩٨٦      ٤٦٠٤١٩٦براءة امريكية      

 م٢٨/٠٤/١٩٨٧      ٤٦٦١١٢٧براءة امريكية      
 
 

 حواس بن عبداهللا محمد  :اسم الفاحص 
 

 fluids جǌاز لفصل مخلوƱ من مواƴƑ :االختراع ماس [54] 
mixture 

لفصـل  ) ١(يتعلق هƦا اǙختـراƳ بجǌـاز    :الملخص [57]   
ƴƑمن موا Ʊمخلو fluid mixture يـة    بهƦفتحة تغ 

feed inlet )للغاز)٢) (شحن Ɯومخر ، gas outlet 
)ď(Ɯومخر ،       )٤ (  ƻل األخـƑللسـا lighter 

liquid  Ɯقل) ٥(ومخرƛل األƑللسا heavier liquid ،
 horizontal ويتưمن هƦا الجǌاز أنبوبة امداد أفقيـة 

supply pipe )١٢ (   يـةƦات فتحة دخـول للتغƦ)٢ (
أنبوبة  ،upstream عند Ʊرفǌا المواجه لمصدر التيار

لǌا Ʊرƻ سفلي مغلق ) ١٥( inclined  pipe  ماƑلة
)١٨(Ƹمجموعة لتفري ، discharge الغاز)ďل ) ٠Ƒللسا

) ٤٠(ومجموعة تفريƸ ) ٤(األخƻ الموصل بالمدخل 
 Ɯقل الموصل بالمخرƛل األƑر )٥(للساƱوفيه يختار ق ،

بحيƚ انه أƛناء التشـغيل العـادي   ) ١٢(أنبوبة اǙمداد 
تكون سرعات السواƑل أقل من القيمة المحددة، وفيـه  

إلى قƱرها أكبر ) ١٢(كون نسبة Ʊول أنبوبة اǙمداد ت
       ، وفيـه يختــار انحـدار األنبوبـة الماƑلــة   ١٠مـن  

inclined pipe )ناء التشغيل العادي ) ١٥ƛأنه أ ƚبحي
فـي   stratified flow يƲل هناك تدفق Ʀي Ʊبقـات 

  ).١٥(األنبوبة الماƑلة 

  

  

   

  
 

  
  
  
  
  

 

  

  )١(الشكل

  عناصر حماية ، شكلين ٧



 SAالسعوديةالمملكة العربية[19]
  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  ČĐďČ:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ١٦/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م٠٧/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
 [51]  ، سوموجيت غوƫالرزاق .ايه Ǚمان :اسم المخترع [72]

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:A61K 45/00, 81/08  

  :المراجع
  م٢٨/٠٩/١٩٩٥    ٩٥٢٥٥٠٤    ƱلƔ دولي
  م١٩/٠٦/١٩٩٧    ٩٧٢١٦٨٥    ƱلƔ دولي

  
  وليد بن محمد الغامدي  :اسم الفاحص

 ابوت Ǚبوراتوريز :مالك البراءة  [73]

 ابـوت بـارك،   ابـوت بـارك رود،   ١٠٠ :عنوانه
  ، امريكاي، اللينو٦٠٥٠-٦٠٠٦٤

  سعود محمد الشواƻ :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٠٠٢١٠٢ď٧ :رقم الطلب
    هـ ١٥/٠٤/١٤٢١ : تاريخ اإليداع

  م ١٧/٠٧/٢٠٠٠ :الموافق       
 

علـى   تحتـوي  صيدلية محسـنة  اتكيبتر :اسم االختراع [54]
   ritonavirريتونافير 

    يتعلــق اǙختــراƳ الــراهن بتراكيــƔ  :الملخــص [57]
 improved pharmaceutical صـيدلية محسـنة  

compositions ـ   ـتش Ʊ ـتمل علـى مركـƔ لتƛبي
 )HIV(روس عوز المناعـة البشـرية   ـبروتياز في

HIV protease inhibiting compound  واحد أو
 Ưمن حم Ɲوبانية محسنة في مزيƦ ƭي خواƦ رƛأك

 .وماء ethanolوإيƛانول  fatty acidدهني 
   

  لاشكأ ٧صر حماية، عن ١٦
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  ČĐďċ:البراءةرقم  [11]  
  هـ  ١٦/١٠/١٤٢٧: المنحتاريخ  [45]
  م٠٧/١١/٢٠٠٦ :الموافــق      

  براءة اختراع [12]
جيمس لوك الƛالƚ، ايفيـون فيليـبس،    :اسم المخترع [72]

  جورƜ مولين
[51] 

 

[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:C07D 491/22  

  :المراجع
  م٢٩/٠٢/١٩٩٦    ٩٦٠٦٠٩٨    ƱلƔ دولي
  م٠٢/١٩٩٧/١ď    ٩٧٠٥١ď٩    ƱلƔ دولي

  
  هشام بن سعد العريفي  :اسم الفاحص

 استرا اكتيبوƜǙ :مالك البراءة  [73]

  السويد سوديرتالجي،، ٨٥ ١٥١-اس :عنوانه
  مان ابراهيم العمارسلي :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٠٠٢٠٠٩٨٧ :رقم الطلب
    هـ ١٥/١١/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

  م ٢١/٠٢/٢٠٠٠ :الموافق       
 

ــراع [54] ــم االخت ــن  aralkyl amines :اس ــدة م جدي
spirofuropyridines  Ɯمفيدة في العال ،  

  IمركƔ وفقا للصيغة  :صالملخ [57]
  

ON
A

N
R1

R

6

5

I  
  

 ƚحيNRR1     ƴـưمـن   ٦أو  ٥متصـلة فـي المو
furopyridine ring  و ،R  هــيhydrogenأو ، 

alky  C1-C4  أو ،COR2  و ،R1  هي(CH2)nAr 
 n، و  CH2C=CAr، أو  CH2CH=CHAr، أو 

، و  NOأو  Nهي  ÝA و  ďتƋخƦ القمم من صفر إلى 
Ar ريـة أو غيـر    هي حلقة خماƱسية أو سداسـية ع

متجانسة تحتوي على من صـفر إلـى أربعـة Ʀرات    
nitrogen   رة  ١ومن صفر إلـىƦoxygen   ومـن ،
Ý أو نƲام من حلقات مندمجة  Ʀsulfurرة  ١صفر إلى 

 ١٠أو  ٩أو  ٨، عƱرية أو غير متجانسة ، تتكون من 
Ʀرات ويحتوي على مـن صـفر إلـى أربعـة Ʀرات     

nitrogen    رةƦ ومن صفر إلـى واحـد ،oxygen  ،
، ويمكن أن يحـدsulfur   ƚومن صفر إلى واحدة Ʀرة 

استبدال في أي منǌا بواحد أو اƛنين من المستبدǙت التي 

،   halogen: يتم اختيار كل منǌا علـى حـدة مـن    
trifluoromethyl  أوalkyl C1-C4  ƚــ  R2، حيـ

hydrogen  ،alkyl C1-C4  ،alkoxy C1-C4  أو
يتم إجراء استبدال اختياري فيǌا بعـدد    phenylلقة ح

: يتراوƟ بين واحد وƛالƛة مـن المسـتبدǙت اǓتيـة    
halogen   أو ،alkyl C1-C4  أوalkenyl C2-C4  ،
alkynyl C2-C4  أو ،OH   أوO C1-C4 alkyl    ،

 NR3R4، أو  NO2–، أو  - CN، أو  CO2-R5أو 
ــن  CF3 –   ÝR3  ،R4  ،R5أو  – ــوا يمك أن يكون

hydrogen  ،alkyl C1-C4  أو حلقة ،phenyl   يتم
اجراء استبدال اختياري بǌا بعدد يتراوƟ بـين واحـد   

 halogen   ،alkyl: وƛالƛة من المستبدǙت التاليـة  
C1-C4  ،alkenyl C2-C4  ،alkynyl C2-C4  ،

OH  ،alkyl OC1-C4  ،-CN  أو ،NO2 -  أو ،–

CF3 ƛا غير متماǌـا   ، ومركباتǌلة الصـورة ، وامالح
المقبولة صـيدǙنيا ، وكـƦلك عمليـات تحưـيرهم ،     
 Ɯم في العالǌم ، واستخدامǌوالتركيبات التي تحتوي علي

 treatment، خصوصاŹ في عالƜ اƱưǙرابات النفسية 
أو الوقاية منǌا وكƦلك اخـتالǙت الوƲـاƻƑ الفكريـة    

intellectual impairment disorders .  
   

ďايةعنصر حم ٥  
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[72] 

 

[73] 

 
[74] 

[21] 

[22] 

 

 

. يـه سلواسير ، روجيـر أ . اǓن جيه :اسم المختـرع 
  روي . بوست ، كارل جيه

  .أيه.شلومبيرجر ميدل ايست ، أس :البراءة مالك
كالي أكويلينو د Ǚ جارديا ، بنما سيتي ،  ٨ :عنوانه
   بنما

   سليمان ابراهيم العمار  :الوكيل
   ٩٩٢٠٠١٩٤ :رقم الطلب

    هـ ١٦/٠٢/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع
 م ď١/٠٥/١٩٩٩ :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :E21B 47/00
  :المراجع

 م٢٠/١٢/١٩٥٥     ٢٧٢٧٧٢٢٢براءة امريكية      

 م٢٧/١٢/١٩٩٤       ٥ď٧٥٦٦٨براءة امريكية      

 م١٩/٠٢/١٩٩٨       Ʊ٩٨٠٦٩٢٧لƔ أوروبي      
 
 
 

 حسن بن علي المزنعي :اسم الفاحص 
 

  بامتداد بƑر غير رأسي نقل أداة :االختراع ماس [54] 

بجǌـاز لنقـل أداة   يتعلق اǙختراƳ الحالي  :الملخص [57]   
واحدة على األقل لتسجيل األداء من خـالل تكـوين   
أرưي مستعرƯ بƛقƔ فتحـة أفقيـة أو منحرفـة    

يشتمل جǌاز النقل علـى زوƜ مـن   . بدرجة عالية
الكامات المشكلة على هيƑة مقوسة مركبة على نحو 
محوري في عưو دعامة، وعưو نـابǗ Ưمالـة   

دار فتحة السƠƱ المقوس لكل كامة في تالمس مƴ ج
. البƑر، ومشغالت موصلة على نحو فعال بكل كامة

عندما يتم . يتم تƛبيت أداة تسجيل األداء بجǌاز النقل
تشغيل أي من المشغلين في اتجاǉ أول، تتم إزاحـة  
الكامة المتصلة بالمشغل الƦي تم تشغيله خƱيا لǖمام 
   Ɣقـƛ المقوس للكامة بامتداد جـدار ƠƱوينزلق الس

غيل أي من المشغلين في اتجاƛ ǉـاني،  عند تش. البƑر
يسحƔ المشغل الƦي تم تشغيله الكامة المتصلة بـه  
   ƠƱالسـ Ưو النـابưع ƴوبالتالي يدف ƻإلى الخل

بمجرد . المقوس للكامة للقفل مقابل جدار ƛقƔ البƑر
قفل الكامة، تدفƴ الحركة اưǗافية للمشغل كالŹ مـن  

ƛقƔ الحفر جǌاز النقل وأداة التسجيل لǖمام بامتداد 
  .المنحرƻ بدرجة كبيرة أو األفقي

  

٢ď شكل ١٨، صر حماية اعن  
  

 

  

  )١(الشكل
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[72] 

 

[73] 

 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

ـ  :اسم المخترع تروم ، كوسرات امين ، ميكاƑيل داهلس
  بيتير نوردبيرƜ ، انجرام ستاركي 

  استرا اكتيبوƜǙ :مالك البراءة
   ، السويد  ٥٨  ١٥١ - سوديرتالجي ، اس  :عنوانه
   سليمان ابراهيم العمار  :الوكيل

   ٩٩٢٠٠٠٦٥ :رقم الطلب
    هـ ١٥/٠١/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

 م ٠١/٠٥/١٩٩٩ :الموافق       

[30] 

 
[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : بيناƖ اǓسبƾية 
  ٩٨٠١٥٢٦ [SU]م السويد ٢٩/٠٤/١٩٩٨

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :A61K 031/435
  :المراجع

 م٢٢/٠٥/١٩٨٤       ٤٤٥٠١٦٤براءة امريكية      

 م١٦/٠٢/١٩٨٨       ٤٧٢٥٦٠١براءة امريكية      
 
 

 بǌجت بن قاسم بابور :اسم الفاحص 
 

 imidazoمشتقات اǗيمدازو بيريدين  :االختراع ماس [54] 

pyridine المعدة Ưفراز حمǗ ةƱبƛالم  

يتعلق اǙختراƳ الحالي بمشتقات اǗيمـدازو   :الملخص   [57]   
، Ʀ Iات الصـيغة  imidazo pyridine بيريـدين  

ينيل مستبدŹǙ، ويكون فـي شـق   وفيǌا يكون شق الف
اǗيميدازو بيريدين استبدال بمجموعة كربوكسـاميد  

 ƴư٦عند المو .  Ʊبـيƛوتعمل تلك المشتقات على ت
 ،Ƌالمعدي الداخلي أو الخارجي المنش Ưإفراز الحم
ومن ƛم يمكن استخدامǌا في الوقاية والعـالƜ مـن   

  .األمراƯ اǙلتǌابية التي تصيƔ المعدة واألمعاء
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  حماية عنصر ٤٤
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[72] 

[73] 

 

 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

  و كوم -Ɲ نهيو :اسم المخترع
  سامسونƝ اليكترونيكس كمبني ليمتد :ةالبراء مالك

جو ،  -دونƝ ، بالدال  ď -، مايتان  ١٤٦ :عنوانه
  دو ، كوريا - سيتي ، كيونجكس  - سوون

   سليمان ابراهيم العمار :الوكيل 
   ٩٨١٩٠٢٨٤ :رقم الطلب

    هـ ١٤١٩/١٨/٠ď : تاريخ اإليداع
 م ١٢/٠٧/١٩٩٨ :الموافق       

[30] 

 
[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  :بياناƖ اǓسبƾية 
  ١ď٩٢٧ [KR]كوريا   م٠٤/١٩٩٨/ ٢٠

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :F24F 000/00 
  :المراجع
 م٠٢/١٩٩٦/١ď   ٥٤٩٠ď٩٩       أمريكية  براءة

 
 

 الفǌيدعبدالعزيز بن فǌد  :اسم الفاحص 
 

  جǌاز تكييƻ هواء متعدد اǙنواƳ :االختراع ماس     [54] 
يتعلق اǙختراƳ الحالي بمكيƻ هواء متعدد  :الملخص [57]       

يحتـوي علـى كومبريسـور    ، بارد / اǙنواƳ حار 
)Ʊاغư ( ،  وعلى مبادل حراري خـارجي ، Ɯوزو

، صمام بƋربعة اتجاهـات  ، مبادǙت حراريه داخليه 
 ǉاز احساس درجة حرارǌصمامات تمديد ، ج Ɯوزو

ويكون زوƜ الصمامات التمدد اǙلكترونيه .الكترونيه 
معد على مواسير التدوير المعنيه التي تربƱ المبـادل  
الحراري الخارجي مƴ المبادǙت الحراريه الداخليـه  
المعنيه وƦلك لتعديل معدل انسـياƔ وسـƱ التبـادل    
الحراري المنساƔ في كل مبـادل حـراري داخلـي    
وصمامات التمدد اǙلكترونيه معدة بدرجة فتƠ تتغير 

والتـي يتتبعǌـا   ، جيه وفقاŹ لدرجة حرارة الجو الخار
 ǉاز احساس درجة حرارǌلـك   . جƦ علـى Źوبناءا ،

تتحقق فعالية تدفƑه  تبريـد بصـرƻ النƲـر عـن     
يتحقق تركيƔ ، عالوة على Ʀلك . الƲروƻ التشغيليه 

بسيƱ وحجم اصغر لمكيƻ هـواء باǙسـتفادǉ مـن    
   Ɣلكترونيه لتعديل معـدل انسـياǙصمامات التمدد ا

    . وسƱ التبادل الحراري 
  

  ين، شكل صر حماية اعن ٦
  

 

  

  )١(الشكل
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[72] 

 

[73] 

 

[74] 

[21] 

[22] 

 

 

، ماكين  لويس ديفيد ، جاندرتون ديفيد :اسم المختـرع 
 بريان ، فينتورا باولو، برامبيال جيتانو ، جارزيا رافيال

  .أيه.بي.شيسي فارماسوتيسي أس  :البراءة مالك
  أيه، ايƱاليا /٢٦يا باليرمو ، بارما ف :عنوانه

   سليمان ابراهيم العمار  :الوكيل 
   ٩٩٢٠٠٨٢٥ :رقم الطلب

    هـ ٠٥/٠٩/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع
 م ١٢/١٩٩٩/١ď :الموافق       

[51] 

 
[56] 

  

  
  

  

  

  : ٧التصنيف الدولي

Int. Cl.7 :A61K 009/00  
  :المراجع

 مď٠/٠٥/١٩٨٩      ٤٨ď٥١٤٥براءة امريكية      

 م١٩٩٥/١٥/٠ď        ٦٤٢٩٩٢براءة امريكية      
 
 

 عبدالمحسن بن صالƠ الجيد :اسم الفاحص 
 

أجǌزة استنشاق جرعات محددة مـن   :االختراع ماس [54] 
 Ʊغưالدواء تحت ال)MDI(  

يتعلق اǙختراƳ الحالي باسـتخدام أجǌـزة    :الملخص [57]   
    Ʊـغư استنشاق  جرعات محددة من الـدواء تحـت

Pressurised metered dose inhalers (MDI) 
لسƠƱ الداخلي لتلك األجǌزة من الصلƔ وجزء أو كل ا

أو )  stainless steelستنلس ستيل( غير القابل للصدأ 
  Źأنوديـا Ɲاأللومنيوم المعالanodised aluminium  او

كمـا   organic coatingتبƱن بمادة عưوية خاملـة  
يتعلق اǙختراƳ بالمركبات الدواƑية التي تعƱى للمرưى 

  .باستخدام هǉƦ األجǌزة 
  

  
 

  صر حماية اعن ١٠
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ليـو  ، ني هونƝ، ليو بين، يانƝ كينجي :اسم المخترع [72]

  زهوانƝ فوشينƝ، شي يابوا، لي دادونƝ، يوفينز
[51] 

 
[56] 

  
  

  

  

   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:B01J  23/00, C01F  07/02, 
              C04B 35/03  

  :المراجع
  م٠٢/١٩٩٠/١ď    ٤٩٠٠٧١١    براءة أمريكية  
 م١٥/١٠/١٩٩٦    ٥٥٦٥٠٩١    براءة أمريكية  
  

  بدر بن سليمان الƱليان  :اسم الفاحص

  كيميكال كوربوريشن-شاينا بيترو )Č :مالك البراءة [73]
شاويانƝ ، ايه هوكسندونƝ ستريت ٦ :عنوانه

  الصين، بكين، دستريكت
 ٢(  ƻانستيتيوت أو ƫبتروليومريسير Ɲبروسيسن ،

  سينوبك
بكين ، هيديان ديستركت، زيويان رزد ١٨ :عنوانه

١٠٠٠٨ď، الصين 
  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٠٠٢١٠٦٢٨ :رقم الطلب
    هـ ٢٠/٠٩/١٤٢٠ : تاريخ اإليداع

  م ١٦/١٢/٢٠٠٠ :الموافق       
 

 للتكرير بالǌيدروجين  catalyst  محفز :اسم االختراع [54]

hydrorefining    فاتƱلقfraction   Ʊمن النف  
ǉيرưومادته الحاملة وتح  

للتكريـر بالǌيـدروجين     catalystمحفز  :امللخص [57]
hydrorefining   فاتƱلقfraction  ، Ʊمن النف

أو /يتưمن مادة الومينا حاملة وفلز واحد على األقل و
وفلز واحد علـى األقـل    VIBأكسيد من المجموعة 

محملة علـى مـادة    VIIIأو أكسيد من المجموعة /و
Ǚ يقل حجم مسام مـادة  . ا الحاملة المƦكورة األلومين

جـم ،  / مـل   ď٥.٠األلومينا الحاملة المƦكورة عن 
 ١٠٠ – ٤٠ويكون حجم المسام التـى قƱرهـا مـن    

٪ من حجـم المسـام الكلـى    ٨٠أنجشتروم أكƛر من 
تقريباŹ ، يتم تحưير مادة األلومينا الحاملـة بواسـƱة   

اليـة  فع  catalystيمتلك المحفـز  . عملية خاصة 
Źهدرجة عالية نسبيا .  

  أشكال ٤عنصر حماية،  ٢١

  

  

  

  )١(الشكل 
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   : ٧التصنيف الدولي
Int. Cl.7:E21B  43/28  

  :المراجع
  م٠٥/٠٩/١٩٩٥    ٥٤٤٧١٩٧    براءة أمريكية  
  م٠٨/١٠/١٩٩٦    ٥٥٦٢١٦٠    براءة أمريكية  
 
  

  أحمد بن محمد السالمة  :اسم الفاحص

  يه سيرفيسيز كمبنيبي ج :مالك البراءة  [73]
، ƚ ويست سينترال درايƻنور ٥٥٠٠ :عنوانه

  امريكا، ٧٧٠٩٢كساس ت، هيوستون
  سليمان ابراهيم العمار :الوكيل [74]
[21] 

[22] 

 

 

   ٩٧١٨٠٥٩٨ :رقم الطلب
    هـ ١٢/٠٧/١٤١٨ : تاريخ اإليداع

  م ١٢/١١/١٩٩٧ :الموافق       
 

 حفز مƱورةƱريقة لمعالجة  :اسم االختراع [54]

يتعلق اǙختراƳ بƎعداد Ʊريقة لتحسين فعالية  :الملخص [57]
. المتواجدة في تكوين باƱني أرưي wellsتنƲيƻ اǓبار 

وتصبƠ المعالجة أكƛر فعالية عن Ʊريق معالجة أولية 
للبƑر بماƴƑ تنƲيƻ والƦي يعمل على التحلل اǗنزيمي 

 polymeric viscosifiersللمواد اللزجة البوليمرية  
  .المتبقية بƎزالة المواد الصلبة المتواجدة في مواƴƑ الحفر

  
ďشكل واحدحماية،  عنصر ١  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(الشكل   

  

  

  

 

  




