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رقم وثيقة الحماية عنوان وثيقة الحماية رقم الطلب م

9001 جـھاز استقـبال الطاقة الشمسية 518390890 1

9002 تنقية مائع باألسموزية األمامية، تبادل األيون وإعادة التركيز 518390918 2

9003 عامل حفاز كھربي يستخدم في تفاعل اختزال األكسجين 118400265 3

9004 محفز ثنائي الوظائف يشتمل على فسفور موزع بانتظام 518391693 4

9005 طريقه لتخليق جسيمات 3- أوكسو لوبينال المتناھية الصغر 118400112 5

9006 االنتقال بدون توقف من الحفر الدوار إلى الحفر االنزالقي 119400589 6

9007 أمر بأصل قدرة وبنية تحكم 518392355 7

9008 توزيع مُحسّن لخليط مائع متعدد األطوار 118400251 8

9009 نظام تحكم مبني على تردد السلكي لمنع األخطار المھنية 518391970 9

9010 طريقة لقياس العيوب، وجھاز لقياسھا، ومسبار اختبار 518390730 10

9011 طريقة إلجراء تفاعل محفز بشكل غير متجانس 518400269 11

9012 عملية لتنقية ميث أكريالت الميثيل 518391736 12

9013 جھاز إشعال عديم المسامير وقنبلة يدوية مزودة بجھاز إشعال 517390575 13

9014 بوليمرات مشتركة أساسھا سكسين أميد  518400337 14

9015 محفز مولد للحرارة لتكسير الھيدروكربونات 518400412 15

9016 حاجز للدخان أو النيران على ھيئة آلة الكونسيرتينا 519400936 16

9017 عملية متكاملة للتكسير الحفزي لمائع ونزع الھيدروجين من بروبان مؤكسد 118400153 17

9018 مادة الصقة لتشطيب وصلة 517381631 18

9019 طريقة إلنتاج حمض الـ (ميث) أكريليك 518391821 19

9020 تركيبات، أنظمة، وطرق إلزالة قشور سلفيد الحديد من مكونات حقل نفط 
باستخدام أكريالت الميثيل 517382297 20

9021 عملية إلنتاج النشادر من مادة تغذية ھيدروكربونية 517382134 21

9022 عملية لصنع غاز تصنيع من خالل إعادة تشكيل ھيدروكربون 518391276 22

9023 طريقة لتنقية تيار ثاني أكسيد الكربون 518391153 23

9024 تحديد مقدار شدة عيب في األنابيب 517381688 24

9025 نظام وطريقة الستخدام نبضات ضغط من أجل تحسين وتقييم أداء تحفيز كسور 517380941 25

9026 قياسات انتشار الموجات الكھرومغناطيسية دون مزامنة 519401131 26

9027 ھيكل جبسي مصلد، بالطة جبسية، طريقة لتصنيع ھيكل جبسي مصلد، ولوح 
جبسي 516380206 27

9028 أنظمة وطرق الستخالص كبريت مُعزز من غاز ذيلي لعملية كالوس 518390872 28

9029 مركبات فوسفوراميدات 518400552 29

9030 أمينات معدلة مفيدة كمثبطات للقشور في عملية إنتاج رطب لحمض فوسفوريك 517382116 30

9031 عملية لفصل مطاط طبيعي غير ھيفيا في صورة صلبة من محاليل تحتوي عليھا 518391395 31

9032 عملية الستخراج التكس راتنج ومطاط من نباتات جوايول 518391385 32

9033 طريقة لتثبيط نفاذية الماء في بئر استخراج مائع ھيدروكربون من خزان تحت 
أرضي 517390147 33

9034 أنظمة وعمليات إلنتاج بوليمر 517382086 34

            بيانات وثائق الحماية الممنوحة
Ơالى 1443/08/29ه  Ơخالل فترة من 1443/05/01ه 
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رقم وثيقة الحماية عنوان وثيقة الحماية رقم الطلب م

9035 أنظمة وطرق إلزالة غاز الكبريت 518391306 35

9036 طريقة إلنتاج حمض فوسفوريك وإنتاج فرعي لجبس نصف ھيدرات-ألفا 
بعملية-رطبة 518391134 36

9037 تسييل غاز صناعي وھيدروكربوني 517382320 37

9038 موائع أسفل بئر ذات معاوقة محددة 517390093 38

9039 عملية بلمرة عالية الضغط لمونومرات غير مشبعة بإيثيلين 518400380 39

9040 موليبدوتنجستات فلزية انتقالية من بيس – آمونيا بلوري 518391640 40

9041 مادة حشو دعمية متشربة ومغلفة تحتوي على عوامل معالجة كيميائية وطرق 
الستخدامھا 517381108 41

9042 حذاء داخلي قابل للطي ومانع لالنزالق 119410013 42

9043 PHM التعرف على خصائص موقع بئر باستخدام تقنية 516380425 43

9044 عملية ضبط انحراف ساعة يتم تنفيذھا بالبيانات 518391940 44

9045 قياس أسفل البئر للتبخر واالنحالل الحراري المستحث بالليزر 516380553 45

9046 موائع معالجة تشتمل على مواد خافضة للتوتر السطحي ضعيفة االستحالب 
وطرق مصاحبة 519410022 46

9047 عملية لتحويل ميثان إلى بروبانال 518400731 47

9048 جھاز لترجمة لغة اإلشارة 118390388 48

9049 جھاز لمنع تسرب خطوط األنابيب 518391688 49

9050 نظام وطريقة إلستعادة البخار 518392045 50

9051 عملية بلمرة جذرية مرتفعة الضغط  لبوليمر مساعد من اإلثيلين مع مونومير 
مساعد يحتوى مجموعات سيالن 517381716 51

9052 وحدات تنشيط العتراض مداخل البراميل الداخلية من أدوات تجويف وأدوات 
وطرق 517380966 52

9053 أجسام مضادة لترانس ثيرتين 517381991 53

9054 نظام حيوي غير عضوي فعال لعالج تيارات مياه صرف متضمنة كبريتيد 
ومحتوية على ملوثات أخرى 119400547 54

9055 عملية بلمرة عالية الضغط لمونومرات غير مشبعة بإيثيلين في خط إنتاج له 
حواف مغطاة بواسطة بنية مدخنة 518400381 55

9056 عملية بلمرة عالية الضغط لمونومرات غير مشبعة بإيثيلين تم تنفيذھا في مفاعل 
بلمرة تم تنصيبه في حاوية واقية 518400382 56

9057 عملية محسنة لصھر إلمينيت 518391616 57

9058 طريقة ونظام لتنظيف أنظمة التدفئة، والتھوية، وتكييف الھواء 518391221 58

9059 مضخة إصبعية 119400481 59

9060 نظام العزل الحراري لمادة مركبة يمكن فكه وطريقة إلنتاجه وإزالته 518392169 60

9061 مكون يمكن أن يتعرض لغاز ساخن من تربين غازي وتجھيزة منع تسرب بھا 
ذلك المكون 516371638 61

9062 مشتقات باي بيرازوليل مفيدة لمعالجة أمراض المناعة الذاتية 518391864 62

9063 وحدة برمجة ضوء مكبح أمان وطريقة لتعشيق ضوء مكبح أمان 518392301 63

9064 معالجة ومعادلة مياه صابورة 519401281 64

9065 وسيلة عزل حراري وصوتي و منع تسرب لشق تأمين بجدار ساتر 518392330 65

9066 تجمعية منفذ شفط وصمام ال رجعي 118390740 66

9067 حشوة موصلة ضوئياً لمعالجة ليزر 517390091 67

9068 جھاز وطريقة لتحديد الخواص االنسيابية لخرسانة 518391726 68

9069 مقياس ضغط إلكتروني لنظام مضغوط مع تدفقات مخرج متغيرة 518400106 69

9070 تحديد المقاومة الحرارية لجدار 517381955 70
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9071 سقف خرساني أدوات إلنتاج سقف خرساني وطريقة إلنتاج سقف خرساني 519401434 71

9072 طريقة وتجھيزة الستخالص طاقة حرارية بأنظمة تشتمل على وسيلة  إعادة 
تشكيل واحدة على األقل 519401408 72

9073 سلم متحرك نقال للتأمين والحماية يتم إمداده بالقدرة من الطاقة الشمسية 118390577 73

9074 أنبوب مرن ووسيلة إقران له 517381699 74

9075 جسم لوح وسد صغير مؤقت من تجميع بسيط 117380494 75

9076 رغوة غير عضوية للوقاية من الحريق والعزل واستخدامھا 518391690 76

9077 منتج شبه مكتمل، طريقة إنتاجه واستخدامه 518392272 77

9078 عملية وجھاز لتبريد غاز يحتوي على ثاني أكسيد الكبريت و/أو ثالث أكسيد 
الكبريت وماء 518390777 78

9079 بوليمر مشترك إيثيلين وبيوتادايين ذو بنية دقيقة متجانسة 518391793 79

9080 وسيلة وقاية لمُعدة ذات غالف وأنبوب 519410057 80

9081 باب منزلق مغناطيسي 519401854 81

9082 نظام تشغيل ال تماسي لمنع تسرب السائل 519401746 82

9083 كيس غشاء متعدد الغرف واستخدامه 519401537 83

9084 تركيبة صيدالنية للوقاية من سرطان المخ أو عالجه تشتمل على متعدد أشكال 
بلورية لسداسي أكسيد الزرنيخ الرباعي، وطريقة لتحضيرھا 519401787 84

9085 طريقة الستخدام مادة حشو دعمي منخفضة المقاومة في صدوع عالية إجھاد 
اإلغالق 517390228 85

9086 مستشعر لزوجة لقياس وتمييز الموائع في ثقب حفر 516371237 86

9087 مواد الھيدروكسيد مزدوج الطبقات ذو نسبة أبعاد كبيرة وطرق تحضير ذلك 518392386 87

9088 لوح سقف عازل للصوت 518391093 88

9089 قضيب مقوى باأللياف به قطاعات متشكلة 518400771 89

9090 مركبات تحت مائية وطرق فحص 519401314 90

9091 أجھزة روبوت متنقلة في بيئة مائية منسقة 519401269 91

9092 مسبار مدمج الختبار بموجات فوق صوتية وقياس وقاية كاثودية 519400946 92

9093 مركبات داي ھيدرو بيريميدين-2-أون واستخدامھا الطبي 517381678 93

9094 حامل األبرة لجراحة اللثة 119400829 94

9095 تركيبة بوليمر تشتمل على بولي (ميثيل ميثاكريالت) وتركيبة معدلة التأثير 518400220 95

9096 مركبات فينوكسي أسيتاميد معالجة بإضافة حلقة 518390920 96

9097
4[-N- فلورو-5]](S2،S4)-2-ميثيل-4-](5-ميثيل-1، 2، 4- أكساديازول 
-YL-3) ميثوكسي[-1- بيبريديل[ ميثيل[ ثيازول-YL-2 [ أسيتاميد كمثبطات 

OGA
519402332 97

9098 تركيبة صيدالنية للوقاية من سرطان الثدي أو عالجه تشتمل على متعدد أشكال 
بلورية لسداسي أكسيد الزرنيخ الرباعي، وطريقة إلنتاجھا 519401785 98

9099 بوليمرات تحتوي على أمين أولي مفيدة كمثبطات للقشور 519401362 99

9100 مركب مواد حشو دعمي مقاوم للتآكل االحتكاكي ومواد تركيبه 516371887 100

9101 تركيبة مادة مُزلقة لزيت التروس 119410197 101

9102 عملية ومعدة لإلنتاج الكھروكيميائي لغاز تخليق 518392327 102

9103 طريقة وجھاز لالستخدام الكھروكيميائي لثاني أكسيد كربون 518392324 103

9104 عملية للمعالجة باإليبوكسي لبوليمر غير مُشبع 518391860 104

9105 بطارية تدفق اخسدة مع زوج اخسدة يعتمد على ثانى اوكسيد الكربون 518390701 105

9106 طرق لمعالجة أكاسيد فلزية مدخنة 518400365 106
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9107 طريقة لمنع تكوين ترسبات حيوية على مادة في تالمس مع وسط مائي 518392139 107

9108 طريقة لمنع تكوين ترسبات حيوية على مادة في تالمس مع وسط مائي 518392112 108

9109 نظام معالجة مادة كتلية لتقليل الغبار، الضوضاء، واالنبعاثات 518400621 109

9110 TPU ألياف دقيقة عالية الوزن الجزيئي ومنخفضة الوزن الجزيئي وألياف 
دقيقة  518400266 110

9111 موائع حفر مستحلب معكوس 518400162 111

9112 أنظمة كاشفة للتالعب لغالق دلو مانع للتسرب 517381152 112

9113 جھاز إلعادة التحويل إلى غاز 519401005 113

9114 طريقة الستعادة زيت بواسطة التصريف بالجاذبية 518400194 114

9115 VIII مجموعة تعبير متطورة لحزم والتعبير عن عامل متغير
517380883 لعالج اضطراب توقف نزيف الدم 115

9116 طريقة إلنتاج أو استخالص مواد من خالل االحتراق دون لھب 518400252 116

9117 نظام وطريقة لدھان الجدران الخارجية لبناية بالرش 518400021 117

9118 استخالص وإعادة استخدام الطاقة المھدرة في المرافق الصناعية 518390999 118

9119 تركيبة محفِّز وعملية لتشكيل عوامل تقليل سحب لبولي (ألفا-أوليفين) ذات وزن 
جزيئي مرتفع بشكل فائق 518391615 119

9120 نظام وطريقة لتوفير بخار فوق حرج 519401677 120

9121 تعديل الوقود داخليًا عن طريق الفصل الجزيئي 518400673 121

9122 طريقة تصنيع منتج طعام نسيجي ومنتج طعام نسيجي 518391353 122

9123 وضعية بئر مُثلى تحت قيود 518400109 123

9124 نظام وطريقة لتجھيز بئر 516371568 124

9125 تركيبة صيدلية بثبات محسن 517381298 125

9126 عملية لتحويل نفط خام الى وقود 518400738 126

9127 عتالت كامة مزدوجة وقفل أمان لتجھيزات ربط قفل كامة 519402055 127

9128 جھاز للوصالت الملحومة في شبكة أنابيب 518392349 128

9129 جھاز معالجة غسيل 517380985 129

9130 PD-L1 أجسام مضادة ضد 518390862 130

9131 جھاز تبريد يشتمل على محرك مبيت متحكم بدورانه بمقوم عكسي 518400099 131

9132 عملية لتقليل الرواسب الحيوية في محطة معالجة تيار متدفق خارج من تكرير 
الھيدروكربون عن طريق عمليات التدخل الميكروبي 119410019 132

9133 عملية إماھة لألوليفين باستخدام مفاعل تذبذبي مزود بحواجز 518391110 133

9134 إنتاج البروبيلين في وحدة للتكسير الحفزي المائع 117380824 134

9135 تركيبات وطرق السترداد ماء غير قابل لالختزال لتقييم تكوين معزز 520411042 135

9136 أنظمة مفاعالت فوق حرجة وعمليات تحسين البترول 518391899 136

9137 منصة حفر مستمرة الحركة بسناد جانبي 119400853 137

9138 تركيبات مثبِتة للسم المطثي غير البروتيني 519401298 138

9139 غاز مرطب كاسح لعملية إزالة الغبار 518400344 139

9140 تركيبات حمض ھيدروكلوريد اصطناعي تشتمل على ليسين كبدائل أللحماض 
التقليدية في  صناعة النفط والغاز 519400991 140

9141 ذوبانية الكبريت في نظام لقياس الغازات 518391804 141

9142 تركيبة لتضميد الجرح 517381996 142

9143 تركيبة للتطبيق الموضعي ذات نشاط مضاد للفطريات 519401296 143

9144 تركيبة لتضميد الجرح 517381998 144
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9145 وصلة وحلقة لحمايتھا 517381643 145

9146 تعديل وقود مركبة منقولة 518400114 146

9147 مشتقات الكربوكساميدو بيروليدين وطرق تحضيرھا واستخدامھا 517390034 147

9148 نظام وطريقة للتحقق من مصادقة معلومات مستند 518390002 148

9149 اسمنت ذكي الستشعار عالي كيميائي-حراري-مقاوم لإلجھاد بنظام متكامل 
للرصد في الوقت الحقيقي 518390737 149

9150 C5 أجسام مضادة لـ 
وطرق الستخدامھا 518391704 150

9151 التحكم في التدفق العكسي لمادة حشو دعمي باستخدام كيمياء الراتنجات لعملية 
تصديع بالحمض 518391966 151

9152 جھاز تعديل تشوھات الفكين وعالج انقطاع التنفس أثناء النوم 120410737 152

9153 جھاز للمعالجة الحرارية للنفايات العضوية 518392055 153

9154 الجلوبولينات المناعية واستخداماتھا 519401646 154

9155 جھاز رفع ھاللي الشكل 518400740 155

9156 عملية لتكوين مكون محفز صلب لبلمرة االيثيلين والبلمرة المشتركة 518391911 156

9157 طريقة لتحسين حركة الزيوت الخام الثقيلة في خزانات جوفية 518390998 157

9158 مركب يستھدف إنترلوكين- 23 أ وعامل تنشيط الخاليا البائية واستخداماته 518390788 158

9159 توليد حمض بيروكسي فورميك من خالل فورمات كحول بولي ھيدريك 517381769 159

9160 بروتينات دمج لمستقبل إنترليوكين-2/إنترليوكين-2 ألفا وطرق االستخدام 517380842 160

9161 طريقة إنشاء أنفاق باستخدام دعامة سابقة ودعامة الحقة وجھاز مالئم لنفس 
الطريقة 518391652 161

9162 ھيئة سن مقاوم للتعب ذات استدارة منحنية مدمجة 517380788 162

9163 وسيلة تدفق وطرق لتكوين انخفاضات ضغط مختلفة اعتماداً على اتجاه التدفق 517380962 163

9164 طرق وجھاز لمراقبة تعرج حفرة بئر 517381391 164

9165 طريقة وجھاز للكبت الفعال إلشارات أنبوب في قياسات كھرومغناطيسية عابرة 518392289 165

9166 معايرة ذاتية لمستشعر توجيه مقيد في الوقت الفعلي 516380312 166

9167 تحليل نظيري من وسيلة استخالص متحكم فيھا متصلة بنظام مائع على 
تجھيزات حفر 516371767 167

9168 طريقة وجھاز لقياس إشارات أنبوب لمعالجة كھرومغناطيسية عابرة أسفل البئر 518392334 168

9169 عملية إلنتاج كوك عالي الجودة في وحدة تكويك معاقة تستخدم نزع األسفلت 
بمذيب مخلوط 518400292 169

9170 تخليق مواد حفزية لتفاعالت تبادل مزدوج وأزمرة وتطبيقات حفزية أخرى عبر 
معالجة برذاذ متحكم فيه جيدا 518391436 170

9171 طريقة ووحدة اإلنتاج المشترك لخليط من الھيدروجين والنيتروجين وأول أكسيد 
الكربون بواسطة التقطير المبرد والغسل 518400613 171

9172 أنظمة مفاعالت فوق حرجة وعمليات تحسين البترول 518391898 172

9173 منتج مطلي 517382093 173

9174 أجسام مضادة تستھدف مستقبل مقترن ببروتين 
G وطرق استخدامھا 517381664 174

9175 عملية لتحضير مادة حبر متبلمر بخطوة واحدة 117380320 175

9176 وصلة ذات وسيلة احتجاز مزودة بعروة وفتحات مراقبة 518392252 176

9177 اقتران نابضي 518392217 177

9178 تقنية لخفض زمن مسح القطاع ألجھزة تعمل بموجة مليمترية 518391411 178

9179 نظام احتجاز له كيس داخلي 518390758 179
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9180 طريقة تناضحية عكسية خالية من الضغط التناضحي لتعزيز محلول يحتوي 
على مادة مذابة إلى تركيز عالٍ 518390792 180

9181 استرجاع وإعادة استخدام الطاقة المھدرة في مرافق صناعية 518390997 181

9182 تحسين الشكل الھندسي المعقد للصدوع في تكوينات جوفية، إرسال نبضات 
الضغط الصافي 518390989 182

9183 الدبوس المغناطيسي لتثبيت الكسور 118390702 183

9184 فلتر جلد و وبر االبل لتنقية الھواء 119400566 184

9185 عملية عقد كرات الغزل 519401625 185

9186 تثبيط تآكل 517381670 186

9187 حافة عبوة بخاصية تنفيس 518391714 187

9188 ترسيب مركبات كربونات متسبب فيه بيولوجيًا لالستخدام في تطبيقات خاصة 
بحقل نفط 519401452 188

9189 موائع معالجة بالحمض لالستخدام في عمليات تكوين جوفي 519400941 189

9190 جھاز وطريقة إلنتاج نفط وغاز باستخدام تأثير الطفو 520412164 190

9191 نظام إطالق ذراع إنسان آلي 519401226 191

9192  "عناصر تنظيمية معدلة بعد االنتساخ
PRE 517381912 لعالج االلتھاب الكبدي 192

9193 غرفة سيارة خارجية(مرأب) 118400199 193

9194 مروحة بغطاء على شكل كوب وكوب الماء الخاص بھا 519410614 194

9195 تحديد خصائص األنابيب أثناء فحص التآكل 519401478 195

9196 عملية بلمرة طور غازي مستمرة 517382222 196

9197 نظام وطريقة لتشغيل عملية حفر انزالقي آليًا 119400366 197

9198 ملعب جولف مشكال 518400752 198

9199 اختبار الموجات فوق الصوتية المتكاملة والمقترنة مغناطيسياً ومجس قياس 
الحماية الكاثودية 519400945 199

9200 حاوية بغطاء قابل للخفض المتعدد برأس ضغط 518391915 200

9201 قياس معدل تدفق عرضي بين خزاني بين طبقات خزان متجاورة من خالل 
اختبارات ضغط وقتية 517381776 201

9202 تجميعة ضوئية لبيان الحالة لمعدة التعامل مع المريض 518391015 202

9203 بنية حاجز توجيه تدفق لقناة 518390743 203

9204 بروتين خالٍ من الفينيل أالنين لعالج بيلة الفينيل كيتون 519401175 204

9205 محفز صلب لتحضير بولي ألفينات منواة 518400719 205

9206 إنتاج اليوريا مع البيوريت المُتحكم فيه 518400347 206

9207 األكسدة الكھربائية عند ضغوط مرتفعة 518392108 207

9208 تكسير باستخدام خليط ھواء/وقود 517390546 208

9209 جسيمات نانوية معالجة لتكون غير آلفة للماء كعامل تكسير لموائع ھالمية 
أساسھا مادة خافضة للتوتر السطحي لزجة ومرنة 518400706 209

9210 غشاء تناضحي 519401608 210

9211 جھاز مستقبل لرادار ذو موجات ترددية متصلة لزيادة المناعة ضد التسرب 117390183 211

9212 جھاز مسك بيض به أعضاء متشابكة، وأنظمة وطرق ذات صلة 519402437 212

9213 دمج ماسحات فحص من أجل المعالجة والفحص الفعالين لحاويات البضائع في 
ميناء 518400644 213

9214 تخفيف االلتصاق واالنزالق على أنظمة تشغيل علوي ذات تشغيل مباشر 117380864 214

9215 طريقة ھندسية لمعالجة مناطق الفقد الشديد باستخدام نظام أسمنت مسيل بالرج 517382232 215
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9216 نظام وطريقة إدارة لتنظيم اإلنتاج اإللكتروليتي عند الطلب لغاز الھيدروجين 
واألكسجين من أجل الحقن في محرك احتراق 519401612 216

9217 عمليات لتحضير أوليجومرات فوسفوروداي أميدات مورفولينو 518400463 217

9218 طريقة للتحديد الكمي لنقاء عينات من جسيمات دون المرئية 519401436 218

9219 طرق لتخليق البوليمرات المشتركة، والبوليمرات الثالثية التي أساسھا أكريلويل 518400372 219

9220 VIII طريقة إلنتاج حبيبات مجففة بالتجميد تشمل العامل 518391542 220

9221 الجمع بين تقنيات الطاقة الفلطائية الضوئية والطاقة الشمسية المركزة لتحلية 
المياه 518392199 221

9222 تمييز شكل ثقب حفر 517381365 222

9223 جھاز لوح تركيب وأنظمة وطرق 517381137 223

9224 طريقة ونظام لتوزيع مادة حشو دعمي 519401503 224

9225 جھاز للطبع على علبة وطرق مصاحبة 519401374 225

9226 عملية لتحضير سيانيد الصوديوم 517390540 226

9227 عملية كسر اللزوجة 518400218 227

9228 طريقة تنقية وطريقة إنتاج وجھاز تقطير من أجل أكريلونيتريل 518391046 228

9229 عملية للنقل الھيدروليكي لكريات متعدد االولفين 518400378 229

9230 جھاز إلعطاء عامل عالجي تحت الشبكية عبر إبرة مقوسة 518392352 230

9231 طريقة استخدام مادة إضافة حديدية كمكمل وسائط للكشف عن بكتيريا مختزِلة 
للكبريتات 519410611 231

9232 التحكم في الرقم الھيدروجيني لعمود إخماد 518390859 232

9233 تجميعة عزل لخلية تحليل كھربائي 518392098 233

9234 جھاز وطريقة لفصل غاز غير ھيدروكربوني 518391229 234

9235 أنظمة وطرق للتحكم في جرعات الماء في تجميعة حجيرة نمو خطية 519401407 235

9236 أنظمة وطرق لتوفير عربة صناعية لحجيرة نمو 519401231 236

9237 تخليق انتقائي مزدوج التجاسم لمشتقات الفوسفات 518391776 237

9238 حشوة راتينجة مسحوقة 517382267 238

9239 تجھيزة وطريقة للتحليل الكھربائي لثاني أكسيد الكربون 518400650 239

9240 نظام تنظيف آلي ألضواء الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية 519402028 240

9241 نظام، جھاز وطريقة للكشف عن أدوات خط سلكي 518400707 241

9242 مركبات [8- (فنيل سلفونيل)-3، 8-ديازا ثنائي سيكلو [3. 2. 1] أوكتـ-3-يل]
ميثانون (1H-1، 2، 3-تريازول-4-يل)  518400501 242

9243 مادة قناة لوحدة غشاء نمطية لفصل السوائل 518391919 243

9244 عملية للمعالجة البيولوجية المقيدة لراسب ھيدروكربوني 116380194 244

9245 جھاز وطريقة لتحليل المواد الذكية 519410489 245

9246 نظام وطريقة لتنظيف الجدران الخارجية لبناية 518400010 246

9247 صھريج معزول وعازل حرارياً يشتمل على كتيفة زاوية 118390704 247

9248 تركيبة مادة رابطة لرصيف ملون فاتح 518391432 248

9249 طريقة للكشف عن عقدة لشبكة مخصصة لھذا الغرض 518390829 249

9250 عجلة قطع وقرص قطع باإلضافة إلى تجميعة قطع مناسبة للمضخات الجالخة 519401582 250

9251 وصلة ذات سداد محكم له ساق مركزية منسحبة 519410541 251

9252 MMA- معالجة استخالصية لمزيج ميثانول 
يحتوي على ملح الصوديوم 518391126 252

9253 سموم عصبية مھبطية 516370371 253
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9254 (PD-1) جسم مضاد لموت الخلية المبرمج1 
واستخدامه 519401032 254

9255 عبوة محكمة الغلق لتخزين المنتجات وبالتحديد المواد الغذائية 519410216 255

9256 وجه لساعة خزفية وطريقة التصنيع 519410078 256

9257 مثبطات األرجيناز واستخداماتھا العالجية 518400356 257

9258 جھاز طباعة صورة بالليزر على مادة زجاجية 518391811 258

9259 إزالة طمي مثقل بكبريتات الباريوم 518391894 259

9260 جھاز وطريقة للتجفيف بالرش 518391478 260

9261 جھاز وطريقة لتنظيف األنابيب 517390437 261

9262 طريقة للحصول على بالستوميرات منخفضة التطاير 519401736 262

9263 نظام لحام سميك وذو وصالت طويلة وطريقة للسيطرة على التشوه وعدم 
الحاجة للمعالجة الحرارية بعد اللحام لتركيبات التفرعات الساخنة لخط األنابيب 519410199 263

9264 وحدة داخلية لمكيف ھواء 517381358 264

9265 نظام مراقبة لقسم أو مكون من خط أنابيب مركب في موقع خطر لنقل 
الھيدروكربونات 519410115 265

9266 تحديد مواقع توصيل أحداث الوسائط لنقل الوسائط 518391872 266

9267 (IDPC) تحسين الثقب وبنية شفرة لفحص التكافؤ منخفض الكثافة  518400286 267

9268 أنظمة وطرق لمراقبة غاز تطھير لھب وتحقيق األداء األمثل له بمقياس دوار 
السلكي 518400523 268

9269 أنظمة طاقة وطرق لجھاز فحص خط أنابيب 518400524 269

9270 تركيبة غالف سلك وكبل لراتنج قاعدي من بوليمر مشترك من
PA6/66 للوصول إلى إمكانية معالجة وخصائص مُحسنة 519410088 270

9271 تركيبات تشتمل على سالالت بكتيرية 517390513 271

9272 أغشية نقل مُيسرة وعالية االنتقائية واستخدامھم بعمليات فصل األلفين/البارافين 518390116 272

9273 عملية تحسين بالماء فوق الحرج إلنتاج كوك عالي الرتبة 518391786 273

9274 موليبدات أوكسي-ھيدروكسيد فلزية انتقالية بلورية 518391732 274

9275 لقمة حفر بفوھة ذاتية التوجيه وطريقة استخدامھا 517390059 275

9276 جدار ستائري 518400480 276

9277 لوحة صمام البوابة المنزلقة 518392038 277

9278 نظام تحكم بالقطار آلي محسن وطريقة مناظرة 118390565 278

9279 جھاز وطريقة للرفع اآللي لقطاع ووضعه لتشكيل بطانة نفق 519401465 279

9280 وحدة برمجة قابلة لالرتداء لنشر ذخيرة انفجار جوية 519401034 280

9281 موصل أنابيب 517381210 281

9282 مستقبالت مولد ضد خيمري تستھدف مستقبل مقترن ببروتين
G واستخداماتھا 517381665 282

9283 C9ORF72 تركيبات لتعديل التعبير الوراثي عن 520412450 283

9284 أداة منزلقة لإلغالق وساحب من قطعة واحدة معدنية لزمام منزلق 518400157 284

9285 لوح قاعدة مزدوج ومتعدد االتجاھات لمركبات حاملة قذائف ھاون 519401422 285

9286 عنصر فصل لقالب صب يُستخدم لمرة واحدة إلنشاء حوائط وقالب صب 
يُستخدم لمرة واحدة يتضمن عنصر الفصل 518392014 286

9287 طريقة مكونة من مرحلتين للكشف عن التآكل تحت العزل ومركبة معيارية 
مزودة بأنظمة استشعار نقل مزدوجة 519410354 287

9288 طرق الستخالص حمض
DNA بدون خلية لفحص غير باضع قبل الوالدة 518391425 288

9289 أداة دعم وحدة التحكم أللعاب الفيديو  121430058 289
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9290 جھاز بلمرة أوليفين وعملية بلمرة أوليفين 517381698 290

9291 y مركبات ببتيد تيروسين-تيروسين الحلقية المقترنة بجسم مضاد كمعدالت 
لمستقبالت الببتيد العصبي  519401647 291

9292 عمليات تصنيع عالية اإلنتاجية لتصنيع خاليا وحدة كھروكيميائية وخاليا وحدة 
كھروكيميائية منتجة باستخدام ھذه العمليات 518400188 292

9293 عنصر تقوية لزيادة قوة المواد العجينية ذاتية التصلب 519401411 293

9294 استخدام االرتباط التقاطعي لمويجة صغيرة لتقليل ضوضاء مصدر افتراضي 519401700 294

9295 جھاز قياس غاز متضمن في ساعة 518390923 295

9296 أنظمة وطرق لسلسلة تسخين مسبق مستمرة لمعمل تكرير 518400387 296

9297 نظام حفزي مسبق التكوين يتضمن ميتالوسين أقالء أرضي 519400959 297

9298 أجھزة أمنية وطرق تصنيعھا 519410490 298

9299 عملية إزالة المواد المشبعة باألكسجين من النفثا 519401662 299

9300 نظام متكامل لمراقبة كَمية في زمن حقيقي لتكسير مستحث بھيدروجين في بيئة 
محاكاة حمضية 518391807 300

9301 آلية توسيع ومركبة مزودة بھا 519410777 301

9302 CRM197 طريقة محسنة إلنتاج مستوى عالي من  519410306 302

9303 طريقة إعادة تشغيل 518392382 303

9304 طريقة فصل حراري لمركبات عضوية غير قطبية عن مادة بواسطة تقطير 
بالبخار 518391420 304

9305 طريقة وجھاز لتوفير نظام تجريع عقار دوائي حركي 515370289 305

9306 مجموعة قفل كابل 519401418 306

9307 نظام نقل وتسليم لتخزين وإزالة أو إعادة تحديد موقع مواد تخزين في 
مستودعات مرتفعة الحيز، وماكينة تخزين واسترداد 518400013 307

9308 بنية حمل متحركة لحاويات مادة كتلية 517381655 308

9309 مضخة مدمجة مع وسيلتي تحريك مستقلتي التشغيل 516371754 309

9310 صندوق حماية خندقي وطريقة لتجميعه 518390773 310

9311 حاوية بالستيكية بمكون توجيه للتدفق 517382180 311

9312 طريقة لتشغيل مصنع طاقة شمسية يقوم بالتركيز على نحو خطي  516371610 312

9313 نظام وطريقة لقياس خاصية تدفق السائل في وسط مسامي 518392096 313

9314 منتج ماص يتضمن لوحات جانبية و موانع تسريب 518391154 314

9315 مولد حراري ضوئي للطاقة الكھربائية 517390302 315

9316 معايِر إزاحة سعة تدفق صغير الحجم لمعايرة عداد تدفق بسعة تدفق كبيرة 519410142 316

9317 جھاز وطريقة لإلزالة المستمرة للردم من مصفاة الرمل أسفل البئر 516380495 317

9318 نظام قدرة مناعية لعطل أرضي لمستشعرات أسفل البئر 516371878 318

9319 مراقبة سلسلة أنابيب تغليف باستخدام أداة كھرومغناطيسية
(EM) للكشف عن التآكل وتصحيح تأثيرات التوصيل 516371858 319

9320 مراقبة العديد من سالسل األنابيب باستخدام أداة كھرومغناطيسية
(EM) 516371856  للكشف عن التآكل 320

9321 عملية لمعالجة الجازولين 519401601 321

9322 فصل الوقود في سيارة للحصول على األوكتان-عند-الطلب باستخدام التقطير 
الغشائي 520412476 322

9323 نظام مرجل له بنية حاملة 520411844 323

9324 نظام مراقبة صمام في عدة مضخات 519400911 324

9325 نظام تجنب التجوف 519400908 325
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9326 فرن تكسير 518400769 326

9327 مبرد محمل يعمل بتأثير كواندا 519402482 327

9328 تصميم إشارة تزامن بنظام الصحيفة البيضاء وخوارزميات البحث عن الخلية 518391398 328

9329 طرق وجھاز لزمن معالجة ممتد لمستقبل 518390679 329

9330 نظام وطريقة لمعايرة حجم الحاويات بالموجات الصوتية 519410889 330

9331 (HIC) أنظمة وطرق للتنبؤ السريع بتصدع مستحث بالھيدروجين 
في خطوط األنابيب، أوعية الضغط، وأنظمة األنابيب واتخاذ اإلجراء المتعلق بھا 518400303 331

9332 عجلة متعددة االتجاھات مغناطيسية مزودة بكتيفة دوارة 518400006 332

9333 غشاء مقاوم للماء من بوليمر تخليقي ذاتي التحميل مزود بخواص إصالح ذاتي 517390544 333

9334 موائع تكوين صدوع عالية الملوحة، بھا محتوى مادة متبقية منخفض 516380106 334

9335 منتج ثمار التمر المعزز 118400038 335

9336 DC طريقة تحويل جھد التيار المستمر 
الى الجھد النبضي 518392040 336

9337 عملية لتحضير حفاز حبيبات البالديوم النانونية المدعمه بالسيليكا واستخدامه في 
عملية تحضير االنيلينات البنزيلية 117380521 337

9338 جھاز استشعار رنين مغناطيسي نووي ذو منطقتين للتمييز الجوفي 519400821 338

9339 استخالص معلومات الحركة للمقاطع الفرعية في تشفير الفيديو 517382335 339

9340 جھاز وطريقة معالجة لكشف نبضات تصريف جزئية في وجود إشارات تشويش 518392213 340

9341 مركبة تنظيف غبار ثقيلة في جزئھا األمامي 521421707 341

9342 طرق وأنظمة لتقدير أحجام وتأثيرات عوائق حفر بئر في آبار حقن بالماء 516380552 342

9343 قياس الموصلية الھيدروليكية فيما وراء التغليف بين طبقات خزان 516371677 343

9344 جدار للطبقات الحفزية للمفاعالت وطريقة عملھا 518400612 344

9345 لوح جبسي برقاقة تغطية مثقوبة ونظام وطريقة لتصنيعه 519401235 345

9346 طبق علف الدجاج الالحم 519410117 346

9347 مركبات نصف فورمال قابلة للتشتيت/ قابلة للذوبان في ھيدروكربون ككاسحات 
سلفيد الھيدروجين 518391071 347

9348 مترافق من فيناستيريد مع ببتيد 518400042 348

9349 وصلة لولبية لمنظومة أنبوبية أرضية لنقل النفط 519401041 349

9350 أجسام مضادة لمثبط مسار عامل نسيج واستخداماتھا 518390944 350

9351 عمود تقطير واستخدامه لتنقية أيزوسيانات 518391501 351

9352 جھاز طالء كھربي 518392124 352

9353 الحماية من فرط حرق وحدة االحتراق 518392215 353

9354 تحديد خصائص التسلسل العميق لألورام 518392005 354

9355 عملية إلزالة مركبات الكبريت من تيارات عملية 518391338 355

9356  أجسام مضادة ثنائية التكافؤ مرتبطة تساھميا لھا نشاط تفاعلي مناعي مع 
PD-1 و LAG-3 516380600 وطرق استخدامھا 356

9357 منتج ثاني أكسيد التيتانيوم 518400619 357

9358 نسيج مترابط غير مغزول لطبقة تجميع/توزيع 519401417 358

9359 خلية مناخية مغلقة بإحكام مناخياً لزراعة النباتات في األماكن المغلقة 519401616 359

9360 نظام وطريقة ألخذ العينات أساسھا صمام كُمي منزلق إلكمال بئر 516371777 360

9361 إنتاج شبكات ذات بنية كربون بلورية 518400759 361

9362 نافذة مبنى تقنن الھواء والضوء وتمنع الغبار والحشرات 117380555 362

9363 تحديد تلف الزيوت باستخدام زمن الصعود الفلوري 518391917 363
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9364 إنشاء اتصال أسفل البئر بين حفر البئر 516380020 364

9365 تحكم متطور في مسارات حفرة بئر 516371559 365

9366 عملية إلنتاج حمض النتريك 519401376 366

9367 إنتاج إنزيمي لـ 
D-تاجاتوز 518391253 367

9368 مجمع تيار كاثود لخلية ھول ھيرولت 518391193 368

9369
IX عامل 

معدل، وتركيبات وطرق واستخدامات لنقل الجين إلى الخاليا، واألعضاء 
واألنسجة

517390590 369

9370 طرق لتحديد فعالية استخالص الغاز من مائع حفر 517390038 370

9371 وحدة فصل غازات امتزازية 518400133 371

9372 نظم إنضاج مكيفة وعمليات منھا 518400548 372

9373 صفيحة مموجة لتھوية وتبديد الحرارة من أحد األسقف 119410289 373

9374 طقم وطريقة لتنظيف وتعقيم معدات وأجھزة طبية 516370821 374

9375 مثبطات لتكوين الھيدرات الحركية للتحكم في تكوين ھيدرات الغاز في أنظمة 
تستخدم الغاز في الحالة الرطبة 518392248 375

9376 لوحة انبعاث اشعاع ضوئي 516371325 376

9377 مشبك ملحق داخل الفم لتثبيت األشياء على الحروف الدرداء 119410239 377

9378 تحسين الشكل الھندسي المعقد للصدوع في تكوينات جوفية، التصديع المتعاقب 518390987 378

9379 عـمـلـيـات الـتـصـديـع الھـيـدرولـيـكـي فـي التــــكـوينــــات الجــــوفــيـــة 518390993 379

9380 طريقة إلنتاج خاليا سليفة في كبد بالغ 517380984 380

9381 جھاز موجه إلدخال تماسي في الحيز تحت الشبكية 518400658 381

9382 KRAS  مستقبالت الخاليا التائية التي تميز 
HLA-CW8 المطفرة المقيدة بـ 518391109 382

9383 مركب حلقي غير متجانس جديد، وطريقة تحضيره، وتركيبة صيدالنية تشتمل 
على نفس المركب 519402180 383

9384 عربة سكة حديدية ذات قالب جانبي 519402120 384

9385 إنجاز حاجز حلقي بنظام حثي 518391529 385

9386 إضافة تغذية منفصلة إلى عملية استعادة الغاز النفطي المسال لتبريد مفتوح 
متناظر الضغط 516370890 386

9387 عملية ونظام لتوليد بخار ھيدروكربون 519401480 387

9388 عملية ونظام لتكسير ھيدروكربون بالبخار 519401472 388

9389 مادة تلقيح حديد الزھر 518400743 389

9390 مُثبط تآكل يوضع على السطح 518400012 390

9391 محول غازي ثنائي المرحلة وعملية تحويل إلى غاز باستخدام مرونة خام التغذية 518392345 391

9392 طريقة لتحويل النفايات الى وحل والتخلص منھا عن طريق ضخھا تحت ضغط 
داخل تكوينات جوفية تحت األرض 516380639 392

9393 جھاز مساعد لتشغيل أداة ثقيلة 119410207 393

9394 جھاز تھذيب يشمل غشاء ثاني أكسيد الكربون 517390108 394

9395 حامل حاوية له مقبض مرتفع مرن 518400556 395

9396 جھاز وطريقة لتحلية المياه بنزع األيونات حراريًا ومائع استخالص األيونات في 
الطور المائع 517381943 396

9397 مشتقات حمض ھيدروكسي جديدة، عملية لتحضيرھا وتركيبات صيدلية تحتوي 
عليھا 517390586 397

9398 مشتقات حمض أميني جديدة، عملية لتحضيرھا وتركيبات صيدلية تحتوي عليھا 517390583 398
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9399 ادراج خط تدفق في فجوات عميقة 519400987 399

9400 عملية محسّنة لتحضير مشتقات أمينو بيريميدين 520411112 400

9401 مكثفات ألجينات الكالسيوم 518391830 401

9402 تحويل غاز صخري ونواتج تكثيفه إلى مواد كيميائية 520411387 402

9403 سبيكة للحام الطالئي، مسحوق للحام، وأنبوب تفاعل 518392288 403

9404 طرق وأنظمة إلنتاج خامس أكسيد الفسفور بزيادة قوة ضغط الكتل 517381188 404

9405 اإلنشاء التلقائي للمعالم على الخريطة باستخدام بطاقات قابلة للقراءة 
بمستشعرات 519402268 405

9406 برميل مزدوج للبضائع الخطرة 519402370 406

9407 أداة استشعار 519410406 407

9408 جھاز مائعي يتضمن غالف وسدادة 518391442 408

9409 تجميعات تروس قطرية مغناطيسية شبه دائرية، وأنظمة وطرق ذات صلة 518391235 409

9410 مترافقات األلفة- قليلة النيوكليوتيد واستخداماتھا 518391159 410

9411  IGF-1R الجسم المضاد لـ
517390221 واستخدامه في تشخيص سرطان 411

9412 تركيبات وطرق لعالج األنيميا 517390054 412

9413 محطة طاقة شمسية مركزة 519401860 413

9414 تصحيح اتجاه حفر لمثقاب جوفي قابل للتوجيه في ضوء ميل تكوين تم الكشف 
عنه 517381432 414

9415 غالف لمنتج بطاطس للقلي النھائي، ومنتج بطاطس مزود معه وطريقة لھذا 517382357 415

9416 مشغل فتحة تھوية 517381038 416

9417 ألياف ضوئية لمراقبة أنظمة الحماية الكاثودية لخط أنابيب 518391948 417

9418 صندوق صورة التصوير الحراري الومضي 519401632 418

9419 طريقة للتحقق من عالمات أمنية باستخدام انبعاث توھج الحق طويل، وعالمات 
أمنية تتضمن واحد أو أكثر من مركب التوھج الالحق 518400757 419

9420 تصور سجل تفاوت متأثر بالجھات صوتي 518390821 420

9421 دفاعة ذات امتدادات ريش منحنية محورياً لمنع الغلق الھوائي 517380848 421

9422 طرق وأنظمة إلدارة أنابيب على برج حفر 516371699 422

9423 قالب تشكيل للبالستيك المتصلد بالحرارة 117380705 423

9424 نظام شمسي أو فلطائي ضوئي 519401604 424

9425 نظام حرق 518400063 425

9426 سير موصل لنقل الطاقة الكھربائية إلى قطار 116370454 426

9427 خلية شمسية تشتمل على حبيبات من مادة مطلية شبه موصلة وطريقة لتصنيع 
الخلية الشمسية 518391957 427

9428 جھاز دُش مع عنصر وظيفي قابل التعديل 518392127 428

9429 تركيبات مثبط بلمرة 519410104 429

9430 طرق لتحضير تركيبة جبس خفيفة الوزن ذات رغوة متولدة داخليًا ومنتجات 
مصنعة منھا 519401509 430

9431 لقاح النيسرية السحائية 519401227 431

9432 تكسير ھيدروكربون مقترن بمادة توليد حرارة داخلية 518400402 432

9433 مالطات من الجبس مع مواد تشتيت بولي كربوكسيالت خطية 518400345 433

9434 عوامل مضادة للسرطان 118390443 434

9435 CHB-TVSI عاكس 
مھجن ذات مصدر جھد متعدد المستويات 118400222 435
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9436 دليل برغي عنيقي للفقرات القطنية 118390582 436

9437 نظام تحلية وإنتاج طاقة شمسي 119400747 437

9438 عقاقير أولية من كربيدوبا وليفودوبا وطرق االستخدام 521421115 438

9439 عملية و جھاز لخلط البوليمرات فى نفس الخط 518391782 439

9440 عمليات معالجة في تكوينات جوفي باستخدام بوليمرات قابلة للتحلل في مذيبات 
عضوية 518400236 440

9441 B7 520412637 الفيروس الغدي الحال للورم المشفِّر لبروتين 441

9442 صمام تحكم له وظيفة إمداد مائع فى إتجاه عكسى 518392015 442

9443 عملية إلنتاج ميثانول 518392201 443

9444 قالب تدعيم منصة تحميل وإنشاء منصة تحميل بقوالب تدعيم منصة تحميل 519401301 444

9445 طريقة فحص نظر، وجھاز فحص نظر، وخادم تنزيل لتخزين برنامج خاص 
بطريقة فحص النظر 518392366 445

9446 RHO- مشتقات أميد التيروسين كمثبطات إلنزيم الكيناز 519402319 446

9447 نظام معالجة مياه وطريقة معالجة مياه باستخدام غشاء تناضح عكسي 518392097 447

9448 مادة مُضافة مُزلقة للوقود ذو المحتوى المنخفض من الكبريت 518391034 448

9449 أنظمة مفاعالت فوق حرجة وعمليات تحسين البترول 518391739 449

9450 مجاالت تكرار أنكيرين مصممة ذات نوعية ربط تجاه ألبومين مصل 517390092 450

9451 طريقة إلزالة العجينة الناتجة عن الترشيح أسفل حفرة البئر باستخدام الحرارة 518391746 451

9452 T مولد ضد خيمري ومستقبالت خلية
وطرق استخدامھا 518400135 452

9453 غشاء معماري 518400082 453

9454 طريقة لتصنيع منتج ماص 518391969 454

9455 قياس صھريج عن طريق تحويل ثالثي لوسيلة تحديد تردد السلكي ونظام إدارة 
المخزون 519410727 455

9456 عملية لتحويل أسكوميسين خام إلى بيميكروليموس نقي 519410421 456

9457 طريقة إلنتاج مركبتانات عن طريق التحلل الھيدروجيني ألنزيم ثنائي السلفيد 
بوجود الھيدروجين 518391158 457

9458 نظام تحكم في قطار آلي 118400295 458

9459 طريقة للتحكم في حركة مركبة سكك حديدية مزودة بحماية من التصادم الجانبي 117380561 459

9460 جھاز لتشغيل محرك 518400488 460

9461 عملية لمعالجة الجازولين 519401600 461

9462 طريقة إلنتاج مكونات من معدن مسحوق من التيتانيوم أو سبائك التيتانيوم 518400144 462

9463 جھاز لتنظيم الضغط، ونظم تتضمن جھاز تنظيم الضغط، وطرق ذات صلة 518400221 463

9464 TNF- a أجسام مضادة لـ  
وشظايا وظيفية منھا 518400027 464

9465 جدار ستائري وطريقة إنشاء وتشييد ھذا الجدار الستائري 518400482 465

9466 مركبات جديدة في صورة مثبطات أوتوتاكسين وتركيبات صيدلية تشتمل عليھا 518400262 466

9467 آلة إزالة عوائق من خط سكة حديد لمركبة سكة حديد 518391705 467

9468 عملية تحضير وتبلر لليوزيمينول 518391413 468

9469 وحدة عقار- جھاز تحتوي على كيناجواليد 517381471 469

9470 محلول مستجيب حرارياً وطريقة استخدامه 519401467 470

9471 طالءات لدائنية 518391777 471

9472 تحديد تركيزات عامل خفض االحتكاك المتبقية لموائع معالجة جوفية 518400338 472
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9473 طرق اختيار مادة خافضة للتوتر السطحي الستخالص مائع في تكوينات جوفية 517381159 473

9474 مشط للقمل 518400718 474

9475 تركيبة حفزية جديدة تشمل نيكل ومركب ترابطي من معقد فوسفين من نوع 
نيكل، واستخدامھا في طريقة أوليجومرية أولفين 518390803 475

9476 استرداد مركبة موجھة بأوامر متتبعة عن بعد إلى مجال رؤية المتتبع 519410278 476

9477 إضافة كواشف ألومنيوم لتيارات مائية تحتوي على أكسو أنيونات 517381029 477

9478  Y مركبات ببتيد تيروسين-تيروسين الحلقية كمعدالت لمستقبالت الببتيد 
العصبي 519401642 478

9479 جھاز وطريقة للصھر 518400316 479

9480 عامل عالجي مستحث للسمية الخلوية 517381167 480

9481

محلول قابل للحقن عند الرقم الھيدروجيني 7يشتمل على أنسولين قاعدي واحد 
على

(PI)األقل تتراوح نقطة التعادل الكھربائي
الخاصة به من5.8إلى8.5وحمض بولي أميني مشترك يحمل شحنات 

كربوكسيالت وجذور كارھة للماء

518400588 481

9482 عملية متكاملة ووحدة صناعية لألمونيا- اليوريا 519402427 482

9483 وصلة ملولبة ألنبوب فوالذي 518392086 483

9484 تركيبة بوتقة للتحكم باألكسجين وطرق ذات صلة 517390508 484

9485 (HPHT) جھاز منع تسرب الستخدامات مرتفعة الضغط ومرتفعة درجة 
الحرارة  518391950 485

9486 سير عمل عكس مميكن ألدوات الكشف عن العيوب 519401484 486

9487 مركب بيريميدين واستخداماته الصيدالنية 519402288 487

9488 دمج عملية تكسير حفزي مع عملية تحويل خام إلى مواد كيميائية 519410038 488

9489 مطاط بيوتيل يحتوي على كحول أليلي 518391861 489

9490 أنظمة وطرق خاصة بتحويل ھيدروكربونات خام التغذية إلى منتجات 
بتروكيماوية 519401172 490

9491 عملية إلدخال األلكيل على فينوالت 518391065 491

9492 محوالت طاقة فوق صوتية بمادة كھربائية إجھادية مطمورة في ظھارة 517390190 492

9493 عمود خرسانة مسلحة بالصلب 519401533 493

9494 C5-C12 519401585 عملية إلنتاج بنزين، تولوين وزيلين من خليط ھيدروكربون 494

9495 نزع الكبريت من غاز احتراق عادم بحري 518400120 495

9496 جھاز مُعالجة جبس مُكلس وطريقة مُعالجة جبس مُكلس 518392093 496

9497 عملية لمعالجة تيارات تطھير معمل تكرير 518391790 497

9498 عملية لتحضير محفز تكسير بالھيدروجين 518391393 498

9499 عملية النتاج مطاط بيوتيل معدل 516371722 499

9500 VISTA أجسام مضادة لـ  
وأجزاء منھا 516371402 500

9501 لوح معدني يحتوي على أنابيب مجوفة محشوة في داخله وإستخدامه 518400080 501

9502 تجميع مھايئ لتوصيل حاوية سائل قابلة للنقل بموزع سائل وطريقة لتركيبه 519402560 502

9503 صيغة مضادة لالتساخ للضواغط 519402535 503

9504 طائرة مزودة بمجموعة طيران ثانوية 519402436 504

9505 طريقة إلنتاج كريات، طريقة إلنتاج منتج راتنجي مشكل بالقولبة، وكريات 519401335 505

9506 جھاز وطريقة لفصل المواد 519410676 506

9507 محطة دوامية 519400810 507
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9508 (PKR) تركيبات البيرولوبيرول بوصفھا منشطات كينازُ البيروفات  519410164 508

9509 121420858 جھاز حلقي الكتروني قابل لالرتداء بعداد تسابيح 509

9510 نظام نقل مرفوع 519402228 510

9511 تركيبة لتكوين نواة تشتمل على سوربيتول أسيتال، وسوربيتول داي أسيتال 
وسوربيتول تراي أسيتال 519401201 511

9512 مفاعل نووي مزود بقضبان تحكم وإغالق خارج قلب المفاعل وھياكله الداعمة 518400362 512

9513 نظام روبوتي لتنظيف لوحة شمسية 520411094 513

9514 طريقة الستخدامھا في إنتاج القدرة وجھاز مصاحب 517390156 514

9515 مُحول دليل موجي مستوي 119410359 515

9516 فرن به مجس لدرجة الحرارة 120410340 516

9517 لوح شمسي صبغي مع حامل صبغة عضوي 117380587 517

9518 لوح شمسي صبغي 117380586 518

9519 أجسام مضادة لـ
PD-1 518390903 جديدة 519

9520 طريقة لتحسين قابلية الذوبان المائية لعقاقير 518390688 520

9521 تركيبات مضادة لميكروبات تشمل مركبات األورجانوزيالن الرباعية 518400331 521

9522
طريقة لتحضير تركيبة ذات محتوى منخفض من األكسجين المذاب، تشتمل على 

أسيتامينوفين، واختيارياً واحد أو أكثر من العقاقير المضادة لاللتھابات غير 
الستيرويدية، وتركيبة تم الحصول عليھا منه

519410340 522

9523 توليفة صيدالنية تشتمل على عامل مساعد لمستقبل اس1بي1 انتقائي 517381489 523

9524 جھاز ريشة المدخل مع عارضة داخلية للصالبة ووعاء يحتوي على نفس الشيء 518392066 524

9525 طريقة إنتاج ميثان من ثاني أوكسيد الكربون بواسطة الزراعة المشتركة 518391582 525

9526 مواد بولي أولفين مؤخرة لالحتراق 518390763 526

9527 عملية للتكسير الحفزي للنفط باستخدام نظام مُفاعل تدفق قطري ذو طبقة 
متحركة 519410445 527

9528 نظام موضعي الختبار الشوط الجزئي 519402077 528

9529 تعيين اآلثار الطباقية الكيميائية لخزان بخواص فيزيائية للصخر وعكس زلزالي 520411976 529

9530 عكس مستوى ماء حر يتوقف على نوع الصخر 519410092 530

9531 طريقة ومعالجة لتحفيز بئر 516380011 531

9532 طريقة لتفسير بيانات مستشعرات درجة الحرارة الموزعة خالل عمليات حفرة 
البئر 516371696 532

9533 أجسام مضادة لـ
TIM-3 518400222 وتركيبات 533

9534 نظام وطريقة لضغط وتھيئة غاز الھيدروكربون 517381246 534

9535 مركبات وتراكيب ثالثي أميد تشتمل عليھا 518392370 535

9536 تركيب مادة مضافة وطرق الستخدامه 519402069 536

9537 MASP-3 تركيبات وطرق لتثبيط  
لعالج أمراض واضطرابات مختلفة 519400950 537

9538 نظام تثبيت مسنن مُحسن لقضبان السكك الحديدية 519400990 538

9539 تركيبة بولي إيثلين ألنابيب أو أشرطة الري بالتنقيط 519401829 539

9540 طريقة وجھاز للتحكم في أداة أسفل بئر 517380960 540

9541 جھاز عاكس لمحطة طاقة شمسية حرارية 517381785 541

9542 وحدة احتراق وتربين غاز 518400122 542

9543 فلكة دفع وناشر لالستخدام في مضخة كھربائية مغمورة أسفل البئر 517380770 543
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9544 نظام تبريد لمنشأة إيثيلين 519402099 544

9545 وصلة مسننة من أجل ماسورة صلبة لبئر نفط 519401174 545

9546 نظام استحمام للمحافظة على الماء وتثبيتات لونية حرارية تُستخدم به  518391551 546

9547 صمام منفاخي وصمام حقن 517381473 547

9548 مركبات N-(فينيل سلفونيل)بنزاميد والمركبات ذات الصلة كمثبطات لبروتين 
ليمفوما الخلية البائية 2 519401020 548

9549 تركيبات بولي أيزو أولفين متعددة األنماط وعمليات إلنتاجھا 519401443 549

9550 وحدة جرعة قابلة للتفتت في الفم تتضمن مكون أستيترول 517390550 550

9551

محلول قابل للحقن عند الرقم الھيدروجيني 7 يشتمل على أنسولين قاعدي واحد 
على األقل تتراوح نقطة (PI) التعادل الكھربائي

الخاصة به من 5.8 إلى 8.5، و/أو أنسولين وجبات و/أو ھرمون قناة ھضمية،  
وحمض بولي أميني

518400596 551

9552 سير عمل متعدد المتغيرات لتقييم األسمنت في العديد من سالسل أنابيب التغليف 517380862 552

9553 وحدة داخلية لتكييف ھواء 517381360 553

9554 نظام تداول ركام بئر 520411423 554

9555 تنقيح بيانات زلزالية 518392171 555

9556 تمييز تحلل زيت تزليق باستخدام إشارات تألق فلوري 518400277 556

9557 تحكم بمدى منفصل باستخدام تحكم تكاملي تناسبي بصمامات التدفق 518400399 557

9558 تدفق عمل متكرر وقابل للتكرار من أجل تكامل شامل لبيانات وعمليات التنقيب 
عن البترول وتقييمات اإلنتاج 518400444 558

9559 (EM) تحديد تباين الخواص وزاوية الميل باستخدام نبضات كھرومغناطيسية 
من الھوائيات المائلة 518400439 559

9560 ROR-Gamma مشتقات البنزيميدازول في صورة مُعدالت لـ  518392101 560

9561 مواد أكسيد معدن مختلط ذات طبقات مرتفعة درجة الحرارة ذات استقرار 
محسن 518400018 561

9562 تركيبة أطالق معدلة من األورليستات واألكارابوز لعالج السمنة واضطرابات 
التمثيل الغذائي ذات الصلة 517381713 562

9563 مجانس ضوء مضخة مدمج وحاقن إشارة لنظام ليزري عالي القدرة 518391656 563

9564 تكوين قنوات خالية من مواد الحشو الدعمي في حشوة بمادة حشو دعمي 518400039 564

9565 تحديد كثافة مائع في مضخة ضغط باستخدام قياسات معامل كتلي 519400975 565

9566 استشعار درجة الحرارة الموزعة على نطاقات درجة حرارة ممتدة 519401142 566

9567 مقطورة توزيع أنابيب 518400189 567

9568 مضخة طرد مركزي متعددة المراحل بفواصل ضغط 517381120 568

9569 بدلة تبريد 518390785 569

9570 غالف قابل للتمدد 518391007 570

9571 عملية اللتقاط ثاني أكسيد الكربون من تيارات غازية 119400936 571

9572 عملية خاصة بإنتاج اليوريا بتجريد مرتفع الحرارة 518391613 572

9573 أمالح فالبينازين وصور متعددة الشكل البلوري منھا 518391477 573

9574 أجزاء منشأة للتعبير الوراثي عن رنح فريدريك 519401756 574

9575 أنظمة وطرق لتحديد مسافات التشغيل اآلمن آللة تربينية 518400329 575

9576 آلية بقضبان لجھاز كسح بلوح خلية فولطائية ضوئية، وآلية تشغيل ناقل، وجھاز 
كسح 517390321 576

9577 مواسير معدنية بطبقة تغطية من البولي أولفين المضاد للتآكل 517382141 577

9578 esp اقران كھرومغناطيسي لمحرك  518391925 578
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9579 مصفوفات مغناطيس لقياسات الرنين المغناطيسي 517390096 579

9580 جھاز يضم مكونات منتجة للحرارة بالتبريد بالغمر في سائل 518391580 580

9581 مقطع من مصفوفة طورية مُغلّف للتطبيقات أسفل البئر 518400447 581

9582 صمام انتقاء لخط مشترك لنظام 518400528 582

9583 جھاز وطرق لتتبع تنبؤي لبؤرة 518400567 583

9584 أنظمة، طرق وبرامج حاسب لتصوير جسم وإنتاج معيار لمدى أصالة الجسم 518400575 584

9585 تخزين طاقة ميكانيكية في بطاريات تدفق لتحسين تخزين الطاقة 519402222 585

9586 خلية كھروكيميائية مكونة من وحدات نمطية جديدة وتصميم تراص 519410012 586

9587 2إيثيل ھكسانول إيثوكسيالت بوصفه مركب انتحاء مائي في منظفات سائلة 519401543 587

9588 DNA طرق وتركيبات لتحديد صورة تحليلية لـ  516371691 588

9589 طالءات مسحوقية طاردة لألتربة واألوساخ 517390537 589

9590 جسم مضاد يرتبط بشكل خاص مع بروتين موت الخلية المبرمج-1 وشظية 
وظيفية منه 519401305 590

9591 مستضد غشاء محدد للبروستات يستھدف عوامل الترابط الشديد للمعالجة 
اإلشعاعية الداخلية لسرطان البروستات 518400103 591

9592
أجسام بيتا ببتيد النشوانية المضادة لـ

 N3pGlu 
واستخداماتھا

519410311 592

9593 عملية تكنولوجيا ميثانول إلى بروبيلين ميثانول إلى أولفين مدمجة إلنتاج 
البروبيلين 519401688 593

9594 تعليق مغناطيسي لمركبة 518400542 594

9595 عمود أمان 518400197 595

9596 عملية التسجيل في السجل العالمي الموحد للمتبرع 517390492 596

9597 جھاز تقويم وطريقة استخدامه 520420054 597

9598 طريقة تصنيع مركب ھجين من طين البنتونيت الطبيعي والمطاط الصناعي 117390187 598

9599 شبكة منفوخة باالنصھار ذات خواص حاجز مائي جيدة 518400448 599

9600 وحدة تبريد لحجرة إمداد طاقة كھربائية لمركبة سكة حديد، وحجرة إمداد طاقة 
كھربائية ومركبة سكة حديد ذات صلة 518392156 600

9601 وحدة طاقة شمسية حرارية 518400195 601

9602 تحديد خصائص حاجز طيني 517382223 602

9603 جھاز وطريقة إلغالق طرف مفتوح لجسم أنبوبي 519401547 603

9604 جھاز وطريقة لقياس انتشارية الھيدروجين بصورة غير تدميرية 519410353 604

9605 زجاج مطلي للعاكسات الشمسية 517390272 605

9606 لقمة حفر أسفل البئر بعنصر قطع مغلف 518391545 606

9607 عملية لتحضير ميثاكرولين 519410619 607

9608 عملية لتنقية ميث أكريالت الميثيل 518391246 608

9609 تركيبة بولي بروبيلين إلنتاج أنابيب ضغط مرتفع 519410833 609

9610 مراقبة التدفق الكتلي وقياس الغازات 517382146 610

9611 طريقة وجھاز لمنع التسرب من منطقة تكوين غير مفضلة في جدار حفرة بئر 516371864 611

9612 نظم حفر بئر ذاتية العزل بقاع البئر 516371664 612

9613 شريط لحام بالنحاس تركيبي 518391088 613

9614 طريقة ونظام لمزادات العطاء المغلق 518391464 614

9615 نظم، طرق، وبرامج حاسوب لتوليد مقياس للتحقق من أصالة شيء منظور 518400573 615
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9616 طريقة ونظام لمحاذاة رقاقة 518400531 616

9617 أنظمة وطرق لمنصات متحركة روبوتية  519402461 617

9618 جھاز وطريقة لكواشف أشعة جاما مرنة 519410737 618

9619 جھاز احتراق وتربين غازي 518392299 619

9620 عملية لكشف أخطاء تأريض عالية المعاوقة 118400094 620

9621 ناقلة حاويات تعمل بوقود الغاز 519402221 621

9622 جھاز تثبيت 519402107 622

9623 مكثّف شمسي مستقبل شمسي وتخزين حراري 519401568 623

9624 مبادل حراري لفيض تغذية 519400915 624

9625 طريقة وجھاز لتحديد معدل التغير الھوائي لفراغ 518400043 625

9626 ألواح تسقيف معادلة للحرارة 518392379 626

9627 حامل دلفنة، نظام دلفنة وطريقة إلخماد االھتزازات في حامل دلفنة بشكل فعال 518391175 627

9628 عنصر حشو دعمي بإدخال مائع صفائحي 516380362 628

9629 صمامات للتشغيل الذاتي ألدوات أسفل البئر 516371951 629

9630 طرق لحقن أو استعادة سلك أنبوبي عند توصيل اثنين من أعمدة األنابيب 
الخاصة بمجموعة األنابيب الملتفة 516371818 630

9631 إقالبات ثابت زمني
T2 مع حركات خادعة أقل 516371728 631

9632 وسيلة توصيل كھربائية لنظام فلطائية ضوئية 517390399 632

9633 موائع أسفل بئر ذات شدة عزل كھربائي مرتفعة وثابت عزل كھربائي مرتفع 517390084 633

9634 دعامة رصاصة ذات ھياكل أجزاء آلية 519400843 634

9635 التحكم في اختالف درجة حرارة شريط عرضي 518400373 635

9636

طريقة عالج أو تخفيف اضطرابات تأيض باستخدام بروتينات ربط لمستقبل ببتيد 
مثبط

 (GIPR) معدي 
 GLP-1 في توليفة مع مساعدات 

518391882 636

9637 حاوية إلكترونية إلعادة تدوير النفايات 118390489 637

9638 عربة سكة حديد واثبة 519401548 638

9639 قارنة وشكل أخدودي محيطي 519401973 639

9640 مانع تسرب ذو بروزات مشفھة 518391700 640

9641 مانع تسرب ذو بروزات مشفھة 521421663 641

9642 جرار موجّه بالليزر مزود بأدوات تسجيل البيانات يتم تشغيلھا بالليزر 517390657 642

9643
أجسام مضادة لـ

 C5 
وطرق الستخدامھا

517381754 643

9644 معالجة البيانات 518400282 644

9645 مفصلة لھيكل ذو إجھاد معتدل 517381002 645

9646 أنظمة وطرق تستخدم مبردات مائعية وعوامل تبريد إلجراء طرد للحرارة 
وتبريد متوازن على التوالي 117380368 646

9647 علبة معدنية وغطاء علبة ملحق بھا 519400877 647

9648 عملية لتحضير صيغة مسحوق جاف تشتمل على مضاد إفراز الكولين، 
كورتيكوستيرويد وبيتا-أدرينالي 518391570 648

9649 آلة بناء طوب/ قوالب متضمنة في مركبة 519400900 649

9650 طالء أو غالف رقائقي بحجم النانو من نيكل-كروم مرتفع الصالبة 517381127 650
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9651 تحديد النفاذية النسبية في الوقت الفعلي أسفل البئر باستخدام قياسات اختبار 
التكوين والرنين المغناطيسي النووي 519402468 651

9652 إخفاء المعلومات في التشويش 517381726 652

9653 وحدات نمطية لمراقبة أجھزة توزيع مطھر لأليدي 519410049 653

9654 نظام وطريقة لتنظيم لزوجة مائع قبل التذرية 518400403 654

9655 مواد كھروحرارية وتركيبات وطرق ذات صلة 519410369 655

9656 قياسات عابرة عميقة أسفل البئر باستخدام مستشعرات محسنة 518392383 656

9657 تصوير المقاومة باستخدام مستشعرات سعوية وحثية مزدوجة 518391561 657

9658 طريقة وجھاز لتصحيح إشارات كھرومغناطيسية عابرة إلزالة استجابة أنبوب 518392362 658

9659 بولي بيبتيدات ثنائية المستوقع المضادة إلشارة ونت في خاليا ورم 518391728 659

9660 طريقة لمعالجة سطح شغلة 119410195 660

9661 حامل حاجز من أجل نظام إدارة صف 519410491 661

9662 مفّصلة باب لھا وظيفة منع تصادم 519410399 662

9663 مصدر إمداد بھواء غني بالنيتروجين الحتراق بإشعال انضغاط البنزين 519410224 663

9664 فوھة إعادة التزود بالوقود 519402557 664

9665 طريقة إلصالح بطانة معدات وحدة 519401953 665

9666 تربين غازي بمراحل ريشة توجيه متعددة  518392323 666

9667 نظام وطريقة ومنتج برنامج حاسوب إلدارة مرشح ھواء 518392250 667

9668 مسمار حشو ملولب 517382055 668

9669 تعزيزات لكفاءة تربين غاز وتنظيم السرعة باستخدام نظام ھواء إضافي 516380044 669

9670 عملية تصنيع مضاف معززة لتصنيع المواد التركيبية 518391056 670

9671

بولي يوريثانات حرارية التلدن جديدة إلعداد إطارات على 
 T شكل

ألنظمة داخل الرحم وإطارات على 
T شكل

517381704 671

9672 عملية إلنتاج أنبوب مطلي 519401449 672

9673 إمداد قدرة لمستشعر مناعي لعطل أرضي لمستشعرات أسفل بئر 517390656 673

9674 طريقة للتحكم في عملية تصنيع أيزوسيانات 518391210 674

9675 طريقة تجفيف كريات وإزالة الغاز منھا 519410856 675

9676 تكوين الحزم المستمر أثناء التحرك: طريقة لتقليل التشويش المكاني في الكشف 
عن التسريب 517390113 676

9677 نظام حاجز حلقي وطريقة لتكسير تكوين ھيدروكربوني 518391378 677

9678 رافعة أنبوبية ملفوفة 117380775 678

9679 نظام عملية الستعادة الحرارة وطريقة تشغيله 518400445 679

9680 طريقة إلنتاج محفز إلنتاج حمض (ميث)أكريليك وطريقة إلنتاج حمض 
(ميث)أكريليك 518391575 680

9681 تحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات عطرية وأولفينية 519401992 681

9682 قفل مزدوج ذو مكبس 118400026 682

9683 مركبات تعديل مستقبل فارنيسويد X (إن آر1إتش4) 120410798 683

9684 حفاز توليد شق، طريقة إلنتاج شق، طريقة إلنتاج منتج تفاعل أكسدة، عقار، 
وعقار لالستخدام في الزراعة وصناعة الماشية  518391852 684

9685 دقة نطاق رادار غامض باستخدام جدول فحص ترتيب 518400339 685

9686 تحديد مواقع المصادر الصوتية حول ثقب حفر 516380535 686
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9687 وسيلة للتحكم في تدفق تھيئة التدفق 516371806 687

9571 روبوتات مكافحة حريق 421430375 688

9572 مجموعة مصابيح خلفية للمركبات 421430140 689

9573 مصابيح أمامية للمركبات 421421124 690

9574 مصدات للمركبات 421421118 691

9575 مجموعة مصابيح خلفية للمركبات 421421120 692

9576 ماكينة الحالقة الكھربائية 421421036 693

9577 أجھزة المعالجة بالحرارة 421420934 694

9578 أجھزة ومعدات رياضية 421430421 695

9579 مراحيض 421430377 696

9580 قالئد 421430356 697

9581 أجھزة استشعار كفاءة طفايات الحريق 421430430 698

9582 أسرة مستشفيات 421430422 699

9583 قوارير 421430394 700

9584 روبوتات 421430378 701

9585 قالئد 421430365 702

9586 مجوھرات 421430357 703

9587 قوارير 421430362 704

9588 قوارير 421430358 705

9589 أقراط 421430355 706

9590 روبوتات إنقاذ 421430328 707

9591 خواتم 421430157 708

9592 أبواب شنطة خلفية للمركبات 421430139 709

9593 مغلفات أغذية 421430083 710

9594 وسائل تبريد 421430033 711

9595 سيارات 421421214 712

9596 سيارات 421421189 713

9597 قوارير 421421176 714

9598 سيارات 421421132 715

9599 مصدات للمركبات 421421122 716

9600 علب مشروب 421420604 717

9601 ماكينة الحالقة الكھربائية 421420748 718

9602 لوحات تحكم و مؤشرات للمركبات 421421117 719

9603 ھياكل سيارات 421420884 720

9604 أجھزة طبية 421420478 721

9605 أوعية 421420603 722

9606 ماكينة الحالقة الكھربائية 421420747 723

9607 أوعية 421420602 724

9608 آالت البيع الذاتية للمشروبات 421420754 725

9609 معكرونة 421420827 726
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9610 مآخذ ماء إلطفاء الحريق 421420834 727

9611
االجزاء الجانبية للمركبات

421420879 728

9612
االجزاء الجانبية للمركبات

421420881 729

9613
االجزاء الجانبية للمركبات

421420883 730

9614
االجزاء الجانبية للمركبات

421420885 731

9615 محاقن دواء 421420980 732

9616 محاقن دواء 421420981 733

9617 محاقن دواء 421420982 734

9618 محاقن دواء 421420983 735

9619 صناديق تعبئة 421420977 736

9620 صناديق تعبئة 421420978 737

9621 صناديق تعبئة 421420979 738

9622 محاقن دواء 421420984 739

9623 مناشف 421421083 740

9624 مصدات للمركبات 421421119 741

9625 مصدات للمركبات 421421121 742

9626 فتحات مبرد للمركبات 421421123 743

9627 مصابيح أمامية للمركبات 421421125 744

9628 سيارات 421421126 745

9629 كعوب 421430085 746

9631 مباخر 421430120 747

9632 مصدات للمركبات 421430141 748

9633 زجاجات عطر 421430297 749

9634 زجاجات عطر 421430300 750

9635 قوارير 421430392 751

9636 أساور 421430398 752

9637 أساور 421430399 753

9638 إطارات أبواب 421430415 754

9639 طائرات بدون طيار [مركبة جوية] 421430448 755

9640 أساور 421430474 756

9641 سفن 421430501 757

9642 إطارات لعجالت المركبات، ھوائية 421421143 758

9643 أكياس [تعبئة] 421430007 759

9644 قوارير 421430324 760

9645 إطارات أبواب 421430417 761
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9646 إطارات أبواب 421430419 762

9647 جوارب 421430438 763

9648 ألبسة قدم 421421158 764

9649 إطارات أبواب 421430420 765

9650 إطارات أبواب 421430418 766

9651 إطارات أبواب 421430416 767

9652 مقابس [كھرباء] 421430319 768

9653 مقابس [كھرباء] 421430321 769

9654 سيارات 421430115 770

9655 كعوب 421430010 771

9656 سيارات 421421242 772

9657 كاميرات مراقبة 421421198 773

9658 كاميرات مراقبة 421421196 774

9659 جيوب مالبس 421421191 775

9660 جيوب مالبس 421421190 776

9661 ضمادات جراحية 421421194 777

9662 محافظ لألجھزة اإللكترونية 421421113 778

9663 أغلفة كتب 421420753 779

9664 مباخر 421430220 780

9665 مخططات معماريين 421430493 781

9666 كواشف حريق 421430526 782

9667 طائرات بدون طيار [مركبة جوية] 421430500 783

9668 مخططات معماريين 421430496 784

9669 مخططات معماريين 421430495 785

9670 مخططات معماريين 421430484 786

9671 مخططات معماريين 421430485 787

9672 مخططات معماريين 421430486 788

9673 كعوب 421430105 789

9674 محافظ لألجھزة اإللكترونية 421421071 790

9675 حلوى 421421032 791

9676 محاقن دواء 421421019 792

9677 صحون 421430147 793

9678 واجھات مستخدم رسومية [ مخطط شاشة حاسب آلي] 421430129 794

9679 كعوب 421421034 795

9680 مباخر عطر 421430315 796

9681 أساور 421430161 797

9682 أساور 421430164 798

9683 أقراط 421430163 799

9684 عقود [مجوھرات] 421430162 800

9685 خواتم 421430165 801
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9686 عصارات فاكھة، كھربائية 421421105 802

9687 حافالت 421420963 803

9688 جوارب 421430437 804

9689
مقابض ماكينة الحالقة الكھربائية

421421186 805

9690 ماكينة الحالقة الكھربائية 421421185 806

9691 سيارات [ألعاب] 421430107 807

9692 سيارات 421430108 808

9693 خالطات كھربائية 421430232 809

9694 ماسحات ضوئية [معالجة بيانات] 421430272 810

9695 تنك حفظ 421430352 811

9696 غاليات 421430429 812

9697 مخططات معماريين 421430494 813

9698 األحجار الكريمة 419410214 814

9699 مولدات كھربائية 422430557 815

9700 مقابض مشط 421430303 816

9701 عباءات 422430592 817

9702 أجھزة طبية 421430482 818

9703 مواد عزل 422430581 819

9704 وسائل جزارين لذبح الحيوانات 421430443 820

9705 قوارير 421430260 821

9706 قوارير 421430258 822

9707 قوارير 421430264 823

9708 قوارير 421430262 824

9709 زجاجات عطر 421430171 825

9710 ألواح ألوان للرسامين 422430605 826

9711 ساعات ذكية 422430600 827

9712 قوارير 422430582 828

9713 مغلفات أغذية 422430578 829

9714 أغطية رادار 421430234 830

9715 أغطية رادار 421430236 831

9716 أغطية رادار 421430238 832

9717 أغطية رادار 421430237 833

9718 أغطية رادار 421430235 834

9719 أغطية رادار 421430233 835

9720 مكواة مالبس 421430216 836

9721 مكواة بخار عامودية 421430215 837

9722 مصدات للمركبات 421430060 838

9723 لوحات تحكم و مؤشرات للمركبات 421430062 839

9724 زجاجات عطر 421420994 840
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9725 ترامس 422430613 841

9726 قوارير 422430583 842

9727 قوارير 422430580 843

9728 ساعات 421430326 844

9729
أجھزة تعقيم

421430312 845

9730 خرائط جغرافية 421430269 846

9731 ترامس 421430200 847

9732 ترامس 421430199 848

9733 سيارات 421430158 849

9734 ألبسة قدم 421430056 850

9735 ألبسة قدم 421430055 851

9736 أجھزة معالجة الجلد 421421111 852

9737 حامالت أجھزة الكترونية 421421245 853

9738 ترامس 422430614 854

9739 قلنسوات [أغطية رأس] 422430596 855

9740 أكواب عينات مع أغطية 422430586 856

9741 أدوات تشذيب شعر الوجه 421430194 857

9742 ألبسة قدم 421430132 858

9743 سماعات ھواتف [سماعات و لواقط مدمجة] 421420931 859

9744 ألبسة قدم 421430040 860

9745 كاميرات مراقبة 421421197 861

9746 سماعات ھواتف [سماعات و لواقط مدمجة] 421421027 862

9747 محافظ سماعات األذن 421420930 863

9748 أثاث مؤلف من أكثر من قطعة 421430186 864

9749 األدوات الطبية التي تعمل يدويا 422430593 865

9750 أكواب طعام وشراب مدمجة 422430683 866

9751 مكانس كھربائية [منزلية أو صناعية] 422430650 867

9752 أكواب طعام وشراب مدمجة 422430647 868

9753 واجھات مستخدم رسومية [ مخطط شاشة حاسب آلي] 421430128 869

9754 أجھزة التأھيل الطبي 421430424 870

9755 سيارات 421421218 871

9756 مفاتيح [كھرباء] 422430543 872

9757 ورق تغليف مقوى 422430686 873

9758 علب مناديل ورقية 422430674 874

9759 بالونات ألطفال 422430646 875

9760 مقابس [كھرباء] 422430542 876

9761 سيارات [ألعاب] 421421217 877

9762 سيارات [ألعاب] 421421221 878
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9763 سيارات 421421220 879

9764 سيارات 421421219 880

9765 سيارات [ألعاب] 421421216 881

9766 فرش أسنان 422430672 882

9767 طاوالت قابلة للطي 422430579 883

9768 قوارير 421430370 884

9769 قوارير 421430361 885

9770 قوارير 421430359 886

9771 مكواة بخار عامودية 421430219 887

9772 صينية ألدوات طب األسنان 421420950 888

9773 شاشات لمس 421430133 889

9774 شاشات لمس 421430134 890

9775 شاشات لمس 421430135 891

9776 شاشات لمس 421430136 892

9777 قوارير مستحضرات تجميل 421430037 893

9778 ساعات معصم 422430821 894

9779 فرش شعر 421420927 895

9780 فرش شعر 421420928 896

9781 ساعات 421420993 897

9782 أجھزة تحديد المدى 421421092 898

9783 أجھزة تحديد المدى 421421093 899

9784 قوارير مستحضرات تجميل 421430005 900

9785 عقود [مجوھرات] 421430064 901

9786 سيارات 421430153 902

9787 سيارات 421430155 903

9788 مصابيح أمامية للمركبات 421430190 904

9789 مكواة مالبس 421430214 905

9790 زجاجات عطر 421430277 906

9791 روبوتات الطبية 421430471 907

9792 علب مستحضرات تجميل 422430577 908

9793 أنماط ظاھرية 422430601 909

9794 قوارير 422430604 910

9795 أجھزة طبية 422430626 911

9796 مجففات شعر 422430643 912

9797 مجففات شعر 422430644 913

9798 مغلفات أغذية 422430652 914

9799 صنادل 422430697 915

9800 حامالت وحدات تحكم عن بعد 422430692 916

9801 طوب خرساني معزول 422430681 917

9802 طوب خرساني معزول 422430680 918
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9803 طوب خرساني معزول 422430679 919

9804 طوب خرساني معزول 422430677 920

9805 مغلفات أغذية 422430671 921

9806 عالمات كتب 422430670 922

9807 صحون 422430657 923

9808 أجھزة مساج 421430181 924

9809 صحون 422430799 925

9810 صحون 422430796 926

9811 صنادل 422430794 927

9812 أحذية 422430791 928

9813 صنادل 422430788 929

9814 أحذية 422430787 930

9815 بالط 422430774 931

9816 بالط 422430773 932

9817 قواطع [مواد بناء] 422430727 933

9818 حامالت وحدات تحكم عن بعد 422430724 934

9819 صنادل 422430790 935

9820 جوارب 422430845 936

9821 وسائل تبريد 422430800 937

9822 صحون 422430797 938

9823 صنادل 422430786 939

9824 أحذية 422430793 940

9825 صنادل 422430792 941

9826 أحذية 422430789 942

9827 ساعات معصم 422430768 943

9828 ساعات معصم 422430769 944

9829 ساعات معصم 422430767 945

9830 ساعات معصم 422430758 946

9831 قوارير 422430656 947

9832 مكعبات منتجات غسيل 422430630 948

9833 أجھزة تحضير قھوة 421430325 949

9834 شموع 421430213 950

9835 آالت غسيل 421430151 951

9836 خالطات كھربائية 421421239 952

9837 وصالت للمواسير 421421141 953

9838 وصالت للمواسير 421421140 954

9839 وصالت للمواسير 421421138 955

9840 وصالت للمواسير 421421137 956

9841 وصالت للمواسير 421421136 957

9842 وصالت للمواسير 421421135 958
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9843 جوارب 422430843 959

9844 غطاء رأس 422430835 960

9845 طوب خرساني معزول 422430834 961

9846 ساعات معصم 422430820 962

9847 طوب خرساني معزول 422430817 963

9848 حاويات سوائل 422430780 964

9849 قوارير 422430742 965

9850 حامالت أمتعة للمركبات [ عدا المخصصة للدراجات الھوائية والنارية ] 422430693 966

9851 أفران [طھي] 422430673 967

9852 أكواب عينات مع أغطية 422430669 968

9853 بسكويت 422430667 969

9854 طوب خرساني معزول 422430662 970

9855 مقابس [كھرباء] 422430541 971

9856 توربينات ھواء 421430536 972

9857 سماعات ھواتف [سماعات و لواقط مدمجة] 421430369 973

9858 عقود [مجوھرات] 421430492 974

9859 توربينات ھواء 421430535 975

9860 توربينات ھواء 421430533 976

9861 توربينات ھواء 421430534 977

9862 سيارات 421430346 978

9863 وصالت للمواسير 421421139 979

9864 مشابك تثبيت 421421114 980

9865 أجھزة عالج ضوئي 421421072 981
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1443/05/04ھـ جالديرما ھولدينج اس ايه
Galderma Holding SA

جالديرما ھولدنج اس ايه
Galderma Holding SA 518400513 1

1443/05/04ھـ جالديرما ھولدينج اس ايه
Galderma Holding SA

جالديرما ھولدنج اس ايه
Galderma Holding SA 520412603 2

1443/05/04ھـ جالديرما ھولدينج اس ايه
Galderma Holding SA

جالديرما ھولدنج اس ايه
Galderma Holding SA 521431020 3

1443/05/08ھـ نوفو نورديسك ايه / اس
NOVO NORDISK A/S

نوفو نورديسك أيه/إس
NOVO NORDISK A/S 520411466 4

1443/05/08ھـ كيل ناب
Kyle NAP

ناب كيل
NAP, Kyle 520420629 5

1443/05/08ھـ نوفو نورديسك ايه / اس
NOVO NORDISK A/S

نوفو نورديسك أيه/إس
NOVO NORDISK A/S 521421715 6

1443/05/15ھـ
صالح مصلح أحمد الشيخي

Saleh Musleh B Alshaikhi
صالح مصلح أحمد الزھراني
saleh musleh ahmed 

alzahrani
113340808 7

1443/05/15ھـ
صالح مصلح أحمد الشيخي

Saleh Musleh B Alshaikhi
صالح مصلح أحمد الزھراني
saleh musleh ahmed 

alzahrani
121430232 8

1443/05/26ھـ
ذي بين ستيت ريسيرتش فونديشن

The Penn State Research 
Foundation

زي بين ستيت ريسيرتش فونديشن
The Penn State Research 

Foundation
520420841 9

1443/05/26ھـ .كانتيرو ثيرابيوتكس، انك
Cantero Therapeutics, Inc.

اورفان بيوتك إنك
ORFAN BIOTECH INC. 521420951 10

1443/05/26ھـ
شينـزن سينس تايم تكنولوجي كو.، ليمتد
SHENZHEN SENSETIME 
TECHNOLOGY CO., LTD

شنجن سينسيتيم تكنولوجي كو.، ليمتد
SHENZHEN SENSETIME 
TECHNOLOGY CO., LTD

521422585 11

1443/05/26ھـ
شينـزن سينس تايم تكنولوجي كو.، ليمتد
SHENZHEN SENSETIME 
TECHNOLOGY CO., LTD

شنجن سينسيتيم تكنولوجي كو.، ليمتد
SHENZHEN SENSETIME 
TECHNOLOGY CO., LTD

521431235 12

1443/05/26ھـ
شينـزن سينس تايم تكنولوجي كو.، ليمتد
SHENZHEN SENSETIME 
TECHNOLOGY CO., LTD

شنجن سينسيتيم تكنولوجي كو.، ليمتد
SHENZHEN SENSETIME 
TECHNOLOGY CO., LTD

521431241 13

1443/06/02ھـ إغر ستاتني
STATNII IGOR

ستاتني، ايجور
STATNII, Igor 520420733 14

1443/06/16ھـ .دى ال ھولدينجز كو.، ليمتد
DL Holdings Co., Ltd.

ديليم اندوستريال كو. ليمتد
Daelim Industrial Co., Ltd. 120410913 15

1443/06/16ھـ .سي 4 ثيرابوتيك، انك
C4 Therapeutics, Inc.

سي4 ثيرابيوتيكس، إنك
C4 Therapeutics, Inc. 521430562 16

1443/06/17ھـ فيفور (انترناشونال) ايه جي
Vifor (International) AG

فيفور (انترنشنال) ايه جي
Vifor (International) AG 112340044 17

1443/06/17ھـ فيفور (انترناشونال) ايه جي
Vifor (International) AG

فيفور (انترنشنال) ايه جي
Vifor (International) AG 522431404 18

1443/06/17ھـ فيفور (انترناشونال) ايه جي
Vifor (International) AG

فيفور (انترنشنال) ايه جي
Vifor (International) AG 522431408 19

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 515360034 20

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 517381039 21

بيانات بطلبات وثائق الحماية التي طرأ على بياناتھا تعديل
Ơالى 1443/08/29ه  Ơخالل فترة من 1443/05/01ه 
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1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 517381070 22

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 517381072 23

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 518392098 24

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 518400147 25

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 518400711 26

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 519400820 27

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 519400838 28

1443/06/22ھـ .الكوا يو اس ايه كورب
Alcoa USA Corp.

الكوا يو اس ايه كورب.
Alcoa USA Corp. 522431451 29

1443/06/28ھـ سيف مسلط بزيع العتيبي
saif moslat bazeegh alotibi

سيف مسبط بزيع العتيبي
saif moslati bazeegh alotibi 120410920 30

1443/07/01ھـ
.كينيتك ابستريم تكنولوجيـز، إنك

Kinetic Upstream 
Technologies, INC.

كينيتك ابستريم تكنولوجيـز،  ال ال سي
KINETIC UPSTREAM 
TECHNOLOGIES, LLC

521430521 31

1443/07/08ھـ
.إنفيرو وتر مينيرالس كمبني، انك

ENVIRO WATER MINERALS 
COMPANY, INC.

إنفيرو وتر مينيرالس كمبني،انك.
ENVIRO WATER MINERALS 

COMPANY, INC.
516371188 32

1443/07/08ھـ
.إنفيرو وتر مينيرالس كمبني، انك

ENVIRO WATER MINERALS 
COMPANY, INC.

إنفيرو وتر مينيرالس كمبني،انك.
ENVIRO WATER MINERALS 

COMPANY, INC.
522431613 33

1443/07/22ھـ

فكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت، 
ال ال سي

Victoria’s Secret Stores 
Brand Management, LLC

فكتورياز سيكرت براند مانجمنت، ال ال 
سي

Victoria’s Secret Stores Brand 
Management, LLC

421430005 34

1443/07/22ھـ

فكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت، 
ال ال سي

Victoria’s Secret Stores 
Brand Management, LLC

فكتورياز سيكرت براند مانجمنت، ال ال 
سي

Victoria’s Secret Stores Brand 
Management, LLC

421430037 35

1443/07/22ھـ

فيرجينيا كومنولث يونيفيرستي
VIRGINIA 

COMMONWEALTH 
UNIVERSITY

فيرجينيا كومنولث يونيفيرستي
VIRGINIA 

COMMONWEALTH 
UNIVERSITY

520420195 36

1443/07/22ھـ .بيوسنتشنال ، إنك
BioSentinel, INC.

بيوماديسون، إنك
BIOMADISON, INC. 520420368 37

1443/07/28ھـ
شركة منتجات األلمنيوم

Aluminium Products 
Company Alupco

اداري
Aluminium Products 

Company Alupco
422430689 38

1443/07/28ھـ

اوينز كورنينج انتلكشوال كابيتال، ال ال 
سي

OWENS CORNING 
INTELLECTUAL CAPITAL, 

LLC

اوينتز كورنينج انتلكشوال كابيتال، ال ال 
سي

OWENS CORNING 
INTELLECTUAL CAPITAL, 

LLC

521422029 39

1443/07/28ھـ

اوينز كورنينج انتلكشوال كابيتال، ال ال 
سي

OWENS CORNING 
INTELLECTUAL CAPITAL, 

LLC

اوينتز كورنينج انتلكشوال كابيتال، ال ال 
سي

OWENS CORNING 
INTELLECTUAL CAPITAL, 

LLC

521422082 40
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1443/07/28ھـ

اوينز كورنينج انتلكشوال كابيتال، ال ال 
سي

OWENS CORNING 
INTELLECTUAL CAPITAL, 

LLC

اوينتز كورنينج انتلكشوال كابيتال، ال ال 
سي

OWENS CORNING 
INTELLECTUAL CAPITAL, 

LLC

521422118 41

1443/08/03ھـ شركة نيلوفر جلف التجارية
NELOVER GULF

مؤسسة نيلوفر جلف التجارية
NELOVER GULF 421430275 42

1443/08/03ھـ شركة نيلوفر جلف التجارية
NELOVER GULF

مؤسسة نيلوفر جلف التجارية
NELOVER GULF 421430276 43

1443/08/03ھـ شركة نيلوفر جلف التجارية
NELOVER GULF

مؤسسة نيلوفر جلف التجارية
NELOVER GULF 422430738 44

1443/08/03ھـ ذي روكفلر يونيفيريستي
The Rockefeller University

زي روكفلر يونيفيريستي
The Rockefeller University 521430235 45

1443/08/07ھـ إنيرتك إي بي ال ال بي
INERTECH IP LLP

إنيرتك إي بي ال ال سي
INERTECH IP LLC 117380368 46

1443/08/07ھـ إنيرتك إي بي ال ال بي
INERTECH IP LLP

إنيرتك إي بي ال ال سي
INERTECH IP LLC 121420457 47

1443/08/07ھـ إنيرتك إي بي ال ال بي
INERTECH IP LLP

إنيرتك إي بي ال ال سي
INERTECH IP LLC 121430317 48

1443/08/11ھـ

بي ام أي سي ال ال سي
BMIC LLC

بيلدنج ماتيريلز إنفيستمينت كوربوريشن
BUILDING MATERIALS 

INVESTMENT 
CORPORATION

522431804 49

1443/08/18ھـ شركة  الزيت العربية السعودية
Saudi Arabian Oil Company

،.شركة الزيت العربية السعودية
Saudi Arabian Oil Company 522431906 50

1443/08/18ھـ شركة  الزيت العربية السعودية
Saudi Arabian Oil Company

،.شركة الزيت العربية السعودية
Saudi Arabian Oil Company 522431991 51

1443/08/18ھـ شركة  الزيت العربية السعودية
Saudi Arabian Oil Company

،.شركة الزيت العربية السعودية
Saudi Arabian Oil Company 522432008 52

1443/08/18ھـ شركة  الزيت العربية السعودية
Saudi Arabian Oil Company

،.شركة الزيت العربية السعودية
Saudi Arabian Oil Company 522432009 53

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
117380337 54

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
117380427 55

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
117380428 56

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
117380429 57

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
117380430 58

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
120410740 59

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121420386 60

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121420536 61
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1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121420537 62

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121420818 63

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121420845 64

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121420892 65

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121420926 66

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121430091 67

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121430255 68

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121430258 69

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
121430424 70

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
122430512 71

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
122430620 72

1443/08/19ھـ
شيودا كوربوريشن

CHIYODA CORPORATION
أير برودكتس اند كيميكالز، انك.

Air Products and Chemicals, 
Inc.

516380183 73

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
518391803 74

1443/08/19ھـ
 . أير برودكتس اند كيميكالز، انك

Air Products and Chemicals, 
Inc.

أير برودكتس اند كيميكالز، انك.
Air Products and Chemicals, 

Inc.
520420501 75

1443/08/19ھـ .فارموسا بايوفارم انك
Pharmosa Biopharm Inc.

فارموسى بايوفارم انك
Pharmosa Biopharm Inc. 521430828 76

1443/08/21ھـ

بورد اوف ريجينتس، ذي يونيفيرسيتي 
, اوف تكساس سيستم

Board of Regents, The 
University of Texas System

فيليبس، ويليام تي
PHILLIPS, William T. 521430917 77

1443/08/28ھـ عبداالله حيدر األمين محمد سعد
ABDULILAH SAAD

عبداالله سعد
ABDULILAH SAAD 422430775 78
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1443/05/09ھـ
ONK THERAPEUTICS 

LIMITED
أونك ثيرابيوتيكس ليمتد

أونك إيميون ليمتد
ONKIMMUNE LIMITED 519401961 1

1443/05/10ھـ ويلتك ايه/اس
Welltec A/S

ويلتك ايه / اس,ويلتك أويلفيلد سوليوشنـز 
ايه جي

 WELLTEC,ويلتك ايه / اس
OILFIELD SOLUTIONS AG

521422377 2

1443/05/10ھـ ويـلتـك ايه/اس
Welltec A/S

ويلتك ايه/اس,ويلتك ايه/اس
WellTec A/S,Welltec A/S 521422381 3

1443/05/12ھـ ان ثيرابيوتيكس
IN Therapeutics

دايوونغ فارماسيوتيكال كو.، ليمتد.
DAEWOONG 

PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

518391540 4

1443/05/12ھـ
أونك ثيرابيوتيكس ليمتد

ONK THERAPEUTICS 
LIMITED

أونك إيميون ليمتد
ONKIMMUNE LIMITED 519401958 5

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340642 6

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340643 7

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340644 8

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو  الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340645 9

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340646 10

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340647 11

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340648 12

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340649 13

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340650 14

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو  الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340651 15

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340652 16

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاغنار أيه بي
Volvo Lastvagnar AB 413340653 17

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380712 18

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380713 19

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380714 20

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380715 21

بيانات بطلبات وثائق الحماية  التي تم تغيير ملكيتھا
Ơالى 1443/08/29ه  Ơخالل فترة من 1443/05/01ه 
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1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380716 22

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380717 23

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380718 24

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380719 25

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380720 26

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380721 27

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380722 28

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380723 29

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380724 30

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380725 31

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380726 32

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380727 33

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380728 34

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380729 35

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380730 36

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380731 37

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380732 38

1443/05/24ھـ يو دي تراكس كوربوريشن
UD Trucks Corporation

فولفو الستفاجنار اكتيبوالج
Volvo Lastvagnar Aktiebolag 417380733 39

1443/05/24ھـ .جي تي ال سيستيمز، إنك
GTL Systems Inc.

ديوب روجر
DUBE Roger 521430411 40

1443/05/30ھـ

دي ال كيميكال كو. ليمتد,دي ال ھولدنجز 
كو. ليمتد

DL Chemical CO., LTD.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

داليم اندستريال كو.، ليمتد,دي ال .
ھولدنجز كو. ليمتد

Daelim Industrial Co., Ltd.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

117380629 41

1443/05/30ھـ

دي ال كيميكال كو. ليمتد,دي ال ھولدنجز 
كو. ليمتد

DL Chemical CO., LTD.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

داليم اندستريال كو.، ليمتد,دي ال .
ھولدنجز كو. ليمتد

Daelim Industrial Co., Ltd.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

120410605 42

1443/05/30ھـ

دي ال كيميكال كو. ليمتد,دي ال ھولدنجز 
كو. ليمتد

DL Chemical CO., LTD.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

ديليم اندستريال كو.، ليمتد,دي ال 
ھولدنجز كو. ليمتد

DAELIM INDUSTRIAL CO., 
LTD,DL HOLDINGS CO., 

LTD

515360793 43

1443/05/30ھـ

دي ال كيميكال كو. ليمتد,دي ال ھولدنجز 
كو. ليمتد

DL Chemical CO., LTD.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

داليم اندستريال كو.، ليمتد,دي ال .
ھولدنجز كو. ليمتد

Daelim Industrial Co., Ltd.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

515361012 44
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1443/05/30ھـ

دي ال كيميكال كو. ليمتد,دي ال ھولدنجز 
كو. ليمتد

DL Chemical CO., LTD.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

داليم اندستريال كو.، ليمتد,دي ال .
ھولدنجز كو. ليمتد

Daelim Industrial Co., Ltd.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

515370147 45

1443/05/30ھـ

دي ال كيميكال كو. ليمتد,دي ال ھولدنجز 
كو. ليمتد

DL Chemical CO., LTD.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

داليم اندستريال كو.، ليمتد,دي ال .
ھولدنجز كو. ليمتد

Daelim Industrial Co., Ltd.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

515370238 46

1443/05/30ھـ

دي ال كيميكال كو. ليمتد,دي ال ھولدنجز 
كو. ليمتد

DL Chemical CO., LTD.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

داليم اندستريال كو.، ليمتد,دي ال .
ھولدنجز كو. ليمتد

Daelim Industrial Co., Ltd.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

516370500 47

1443/05/30ھـ

دي ال كيميكال كو. ليمتد,دي ال ھولدنجز 
كو. ليمتد

DL Chemical CO., LTD.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

داليم اندستريال كو.، ليمتد,دي ال .
ھولدنجز كو. ليمتد

Daelim Industrial Co., Ltd.,DL 
HOLDINGS CO., LTD

516370628 48

1443/05/30ھـ
اليرجان بايولوجيكس ليمتد,اليرجان ليمتد

ALLERGAN BIOLOGICS 
LIMITED,Allergan Limited

اليرجان بايولوجيكس ليمتد,نورثوود 
ميدكال انوفيشن ليمتد

ALLERGAN BIOLOGICS 
LIMITED,Northwood Medical 

Innovation Limited

516371899 49

1443/06/06ھـ كيولوكتو ليسنز جي ام بي اتش
QLOCKTWO Licence GmbH

بيجيرت اند فنك برودكتس جي ام بي اتش 
اند كو. كي جي

Biegert &amp;amp; Funk 
Product GmbH &amp;amp; 

Co. KG

414350186 50

1443/06/07ھـ .نوفافوس انك
Novaphos Inc.

.جيه دي سي فوسفيت، إنك
JDCPHOSPHATE, INC. 517381188 51

1443/06/08ھـ انيراتيك جي ام بي اتش
INERATEC GmbH

كارلسروھي انستيتوت اوف تكنولوجي 
(كيه اي تي)

Karlsruhe Institute of 
Technology (KIT)

520411417 52

1443/06/09ھـ شركة المشروبات النقية للصناعة
Pure Beverages Company

شركة مياه افال للتجارة
Ival Water Trading Company 418390420 53

1443/06/09ھـ شركة المشروبات النقية للصناعة
Pure Beverages Company

شركة مياه افال للتجارة
Ival Water Trading Company 418390815 54

1443/06/09ھـ شركة المشروبات النقية للصناعة
Pure Beverages Company

شركة مياه افال للتجارة
Ival Water Trading Company 418390817 55

1443/06/17ھـ
إكسيريس ووتر اينوفيشنز، ال ال سي
Exaeris Water Innovations, 

LLC

ذا يونيفرستي اوف تولسا
THE UNIVERSITY OF 

TULSA
521422173 56

1443/06/22ھـ دى ال كيميكال كو .، ليمتد
DL Chemical CO., LTD.

.دى ال ھولدينجز كو.، ليمتد
DL Holdings Co., Ltd. 119410197 57

1443/06/22ھـ دى ال كيميكال كو .، ليمتد
DL Chemical CO., LTD.

.دى ال ھولدينجز كو.، ليمتد
DL Holdings Co., Ltd. 120410913 58

1443/06/23ھـ
آيروكلين تيكنولوجيز ، ال ال سي

AeroClean Technologies, 
LLC.

سليانكو بيوساينس جروب، ال ال سي
CLEANCO BIOSCIENCE 

GROUP, LLC
518391412 59

1443/06/23ھـ
آيروكلين تيكنولوجيز ، ال ال سي

AeroClean Technologies, 
LLC.

إي دي اتش ام ھولدنجـز، ال ال سي
EDHM HOLDINGS, LLC 520411446 60

1443/07/09ھـ
تاكيدا فارماسيوتيكل كمبني ليمتد

Takeda Pharmaceutical 
Company Limited

باكسالتا إنكوربوريتد,باكسالتا جي ام بي 
اتش

Baxalta Incorporated,Baxalta 
GmbH

515370289 61
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1443/07/09ھـ زيالند فـارمـا ايه/إس
ZEALAND PHARMA A/S

بويھرينجر انجيلھيم انترناشيونال جي إم 
بي إتش,زيالند فارما ايه/إس

BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL 

GMBH,ZEALAND PHARMA 
A/S

519401239 62

1443/07/09ھـ
ايه بي سي أي بي ھولدينج جي ام بي 

اتش
ABC IP Holding GmbH

ھوبـيرت بالفينجر تكنولوجيـز جي ام بي 
اتش

HUBERT PALFINGER 
TECHNOLOGIES GMBH

519401822 63

1443/07/09ھـ لوتوس ديموليشن او واي
DELETE  DEMLITION OY

ديليت ديموليشن او واي
DELETE  DEMLITION OY 519410283 64

1443/07/09ھـ برودر أي بي  بي تي واي  ليمد
Bruder IP Pty Ltd

برودر إكسبيديشن بي تي واي ليمتد
BRUDER EXPEDITION PTY 

LTD
520411118 65

1443/07/13ھـ
.إنوفكس داونھول سوليوشنز، إنك

Innovex Downhole Solutions, 
Inc.

تيم اويل تولز, إل بى
TEAM OIL TOOLS, LP 517381916 66

1443/08/10ھـ
بي اف كونسومير ھيلثكير 1 ال ال سي
PF Consumer Healthcare 1 

LLC

ويث ال ال سي
Wyeth LLC 8290068 67

1443/08/10ھـ نوفو نورديسك ايه/ اس
Novo Nordisk A/S

.كورفيديا ثيرابيوتيكس، إنك
Corvidia Therapeutics, Inc. 520412386 68
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1443/05/01ھـ إبراھيم بن عبدالمحسن المفرج شركة قيد 
للخدمات التجارية

ال يوجد 421430437 1

1443/05/01ھـ إبراھيم بن عبدالمحسن المفرج شركة قيد 
للخدمات التجارية

ال يوجد 421430438 2

1443/05/08ھـ عبدهللا محمد عبدالعزيز العجالين مكتب المحامي/علي عبدالكريم السويلم 520411519 3

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340642 4

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340643 5

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340644 6

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340645 7

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340646 8

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340647 9

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340648 10

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340649 11

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340650 12

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340651 13

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340652 14

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

413340653 15

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380712 16

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380713 17

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380714 18

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380715 19

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380716 20

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380723 21

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380724 22

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380725 23

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380728 24

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380717 25

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380718 26

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380719 27

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380720 28

1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380721 29

قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم تغيير وكيلھا
Ơالى 1443/08/29ه  Ơخالل فترة من 1443/05/01ه 
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1443/05/14ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380722 30

1443/05/18ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380733 31

1443/05/19ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521422509 32

1443/05/19ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521430284 33

1443/05/19ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521430812 34

1443/05/19ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380729 35

1443/05/19ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380730 36

1443/05/19ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380731 37

1443/05/19ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380732 38

1443/05/19ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380726 39

1443/05/19ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 417380727 40

1443/05/21ھـ مكتب المحامي/ محمد بن صالح 
العطيشان

ال يوجد 120420159 41

1443/05/22ھـ إبراھيم بن عبدالمحسن المفرج شركة قيد 
للخدمات التجارية

ال يوجد 120410749 42

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

521430795 43

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431157 44

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431158 45

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431159 46

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431160 47

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431069 48

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431073 49

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431081 50

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431086 51

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431114 52

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431142 53

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521430900 54

1443/05/25ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431015 55

1443/06/02ھـ إبراھيم بن عبدالمحسن المفرج شركة قيد 
للخدمات التجارية

ال يوجد 121430058 56

1443/06/06ھـ مكتب حمود بن ظافر الكلثمي الشھري 
للمحاماة

520411445 مكتب المحامي تركي عساف المحياء 57

1443/06/07ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431206 58

1443/06/07ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431206 59

1443/06/07ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431207 60

1443/06/07ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431267 61

1443/06/09ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521430816 62

1443/06/10ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 517381471 63

1443/06/10ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521421733 64

1443/06/14ھـ مكتب النامي لالستشارات القانونية ال يوجد 120420255 65

1443/06/14ھـ مكتب النامي لالستشارات القانونية ال يوجد 416370469 66
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1443/06/15ھـ إبراھيم بن عبدالمحسن المفرج شركة قيد 
للخدمات التجارية

ال يوجد 422430592 67

1443/06/16ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 522431329 68

1443/06/16ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431016 69

1443/06/18ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة عالم واحد للملكية الفكرية 522431369 70

1443/06/20ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401097 71

1443/06/20ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة عالم واحد للملكية الفكرية 522431305 72

1443/06/21ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431181 73

1443/06/21ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431182 74

1443/06/21ھـ ال يوجد محمد عبدهللا عبد المحسن الزامل 120410676 75

1443/06/23ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار فھد بن عبدالعزيز بن مشعل الفارس 
الجرباء

518391533 76

1443/06/23ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار فھد بن عبدالعزيز بن مشعل الفارس 
الجرباء

518391534 77

1443/06/23ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار فھد بن عبدالعزيز بن مشعل الفارس 
الجرباء

519410357 78

1443/06/23ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار فھد بن عبدالعزيز بن مشعل الفارس 
الجرباء

520420604 79

1443/06/24ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 522431372 80

1443/06/28ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة كدسه للملكية الفكرية 515370289 81

1443/06/28ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة كدسه للملكية الفكرية 518400229 82

1443/06/28ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 522431431 83

1443/07/01ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390993 84

1443/07/01ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420400 85

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 517390481 86

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 517390652 87

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 517390656 88

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390681 89

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390727 90

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519400807 91

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391335 92

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391362 93

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391005 94

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391140 95

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391230 96

40



تاريخ التعديل الوكيل بعد التعديل الوكيل قبل التعديل رقم الطلب م

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390821 97

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390870 98

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390987 99

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390988 100

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390989 101

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421901 102

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421875 103

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421890 104

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421891 105

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421810 106

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421827 107

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421836 108

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421863 109

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421869 110

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421874 111

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421726 112

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421730 113

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421794 114

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421800 115

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420550 116

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421320 117

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421464 118

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420357 119

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420417 120

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420420 121

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420480 122

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420503 123
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1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520412671 124

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520412674 125

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420113 126

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420146 127

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420212 128

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520411766 129

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520411769 130

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520411994 131

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520412048 132

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520412139 133

1443/07/02ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520411702 134

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400039 135

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400050 136

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518392064 137

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518392114 138

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518392128 139

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518392198 140

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400031 141

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391890 142

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391950 143

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391992 144

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391994 145

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518392012 146

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518392024 147

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391530 148

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391564 149

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391600 150
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1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391785 151

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391228 152

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391232 153

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518391274 154

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 121420603 155

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 121430149 156

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 121430157 157

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 121430213 158

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 121430274 159

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 121430276 160

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430809 161

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430819 162

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430902 163

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430961 164

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521431070 165

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430629 166

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430716 167

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430717 168

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430572 169

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430585 170

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430586 171

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430616 172

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430628 173

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430215 174

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430268 175

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430282 176

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430304 177
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1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430312 178

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430385 179

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521422300 180

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521422636 181

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430096 182

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430181 183

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421893 184

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421900 185

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421764 186

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421778 187

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420736 188

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421313 189

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421599 190

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 121430338 191

1443/07/05ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 121430418 192

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519410649 193

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519410746 194

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519410877 195

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519410882 196

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 520411088 197

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401995 198

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519402024 199

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519410247 200

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519410248 201

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519410606 202

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519410641 203

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401484 204
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1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401795 205

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401844 206

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401876 207

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401972 208

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401129 209

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401142 210

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401203 211

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401318 212

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401402 213

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401478 214

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519400974 215

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519400975 216

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401025 217

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401098 218

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401128 219

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400703 220

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400708 221

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519400103 222

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519400205 223

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519400862 224

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400049 225

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400236 226

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400637 227

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518400656 228

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518392374 229

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521421877 230

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520411744 231
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1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520411646 232

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520411667 233

1443/07/06ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520411741 234

1443/07/07ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 521431014 235

1443/07/07ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430403 236

1443/07/08ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430684 237

1443/07/08ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430214 238

1443/07/14ھـ شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة مكتب الدكتور حسن المال (محامون 
ومستشارون قانونيون)

522431479 239

1443/07/14ھـ شركة بيانات للملكية الفكرية شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

521421828 240

1443/07/16ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 521421097 241

1443/07/16ھـ شركة كدسه للملكية الفكرية شركة عالم واحد للملكية الفكرية 516380259 242

1443/07/16ھـ إبراھيم بن عبدالمحسن المفرج شركة قيد 
للخدمات التجارية

ال يوجد 422430693 243

1443/07/19ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 520420112 244

1443/07/19ھـ شركة بيانات للملكية الفكرية شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

518391364 245

1443/07/21ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة عالم واحد للملكية الفكرية 521431026 246

1443/07/22ھـ شركة بيانات للملكية الفكرية شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

521421896 247

1443/07/22ھـ شركة بيانات للملكية الفكرية شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

521422255 248

1443/07/22ھـ شركة بيانات للملكية الفكرية شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

521422277 249

1443/07/22ھـ إبراھيم بن عبدالمحسن المفرج شركة قيد 
للخدمات التجارية

ال يوجد 422430724 250

1443/07/28ھـ مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار شركة كدسه للملكية الفكرية 8290068 251

1443/07/28ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 518390764 252

1443/07/28ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة سماس للملكية الفكرية 519401826 253

1443/07/30ھـ شركة كدسه للملكية الفكرية شركة عالم واحد للملكية الفكرية 521421860 254

1443/08/03ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 121430347 255

1443/08/03ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431376 256

1443/08/03ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431356 257

1443/08/03ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431366 258

1443/08/03ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431370 259

1443/08/03ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431371 260

1443/08/03ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 520412386 261
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1443/08/05ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 421430280 262

1443/08/05ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 421430281 263

1443/08/07ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521422415 264

1443/08/07ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521430391 265

1443/08/07ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521430757 266

1443/08/11ھـ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن الغنيم محمد عبدهللا عبد المحسن الزامل 520412565 267

1443/08/12ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 121430459 268

1443/08/12ھـ مكتب عبدهللا مرعي القحطاني للمحاماة شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 520411067 269

1443/08/12ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518391308 270

1443/08/12ھـ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن الغنيم محمد عبدهللا عبد المحسن الزامل 520412610 271

1443/08/12ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430684 272

1443/08/14ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431678 273

1443/08/17ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 421430100 274

1443/08/17ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 421430101 275

1443/08/17ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 421430102 276

1443/08/17ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 421430103 277

1443/08/17ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 521422722 278

1443/08/17ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 522431418 279

1443/08/18ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521422327 280

1443/08/18ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521431146 281

1443/08/18ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 521422360 282

1443/08/18ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 520420706 283

1443/08/18ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519401569 284

1443/08/18ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518391852 285

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة كدسه للملكية الفكرية 517381820 286

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 120410798 287

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 521422130 288

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 520411501 289

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 520411587 290

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 520411681 291

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 520420590 292

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 521422059 293

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519401948 294

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519410071 295

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519410369 296

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519410622 297

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 520411044 298

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519400940 299

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519401009 300
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1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519401171 301

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519401486 302

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 519401501 303

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518400134 304

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518400250 305

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518400405 306

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518400447 307

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518400563 308

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518400770 309

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518392218 310

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518392241 311

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518392362 312

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518392383 313

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518400128 314

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518391402 315

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518391536 316

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518391561 317

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518391627 318

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517390325 319

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517390326 320

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517390470 321

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518390697 322

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518390900 323

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518390929 324

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517382156 325

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517382260 326

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517382332 327

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517390033 328

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517390096 329

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517390216 330

1443/08/21ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 517382135 331

1443/08/24ھـ شركة وصايا للمحاماة واالستشارات 
القانونية

شركة بيانات للملكية الفكرية 521430652 332

1443/08/25ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي مكتب المحامي/ محمد بن صالح العطيشان 522431648 333

1443/08/26ھـ تركي عبد الكريم عبد الرزاق العليوي شركة الھدف لخدمات العالمات المحدودة 518391931 334

1443/08/27ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431486 335

1443/08/27ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431570 336

1443/08/27ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431695 337

1443/08/27ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521431226 338

1443/08/27ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 522431365 339
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1443/08/27ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521431080 340

1443/08/27ھـ مكتب المحامي محمد عبدالعزيز العساكر مكتب المحامي سليمان ابراھيم العمار 521421862 341
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1443/05/01ھـ 1438/01/15 116380041 1

1443/05/01ھـ 1443/01/15 421430066 2

1443/05/01ھـ 1443/01/24 421430089 3

1443/05/02ھـ 1440/12/05 119400912 4

1443/05/02ھـ 1443/04/19 421430409 5

1443/05/02ھـ 1437/08/19 516371212 6

1443/05/04ھـ 1438/04/21 517380749 7

1443/05/07ھـ 1438/11/22 517382122 8

1443/05/07ھـ 1439/02/09 517390258 9

1443/05/08ھـ 1441/11/07 120410810 10

1443/05/08ھـ 1443/03/06 421430250 11

1443/05/08ھـ 1443/03/04 421430251 12

1443/05/08ھـ 1443/03/28 421430320 13

1443/05/08ھـ 1443/03/29 421430323 14

1443/05/08ھـ 1443/04/11 421430353 15

1443/05/08ھـ 1443/05/03 421430446 16

1443/05/09ھـ 1439/01/11 117390013 17

1443/05/09ھـ 1439/12/03 118390789 18

1443/05/09ھـ 1440/03/17 118400230 19

1443/05/09ھـ 1440/09/05 119400732 20

1443/05/09ھـ 1440/09/09 119400741 21

1443/05/09ھـ 1441/01/26 119410064 22

1443/05/09ھـ 1440/08/29 120410365 23

1443/05/09ھـ 1441/06/16 120410417 24

1443/05/09ھـ 1441/06/27 120410432 25

1443/05/09ھـ 1441/09/28 120410701 26

1443/05/09ھـ 1442/08/04 421420702 27

1443/05/09ھـ 1443/05/05 421430457 28

1443/05/09ھـ 1438/01/26 516380174 29

1443/05/09ھـ 1439/04/14 518390673 30

1443/05/09ھـ 1436/05/17 518400600 31

1443/05/09ھـ 1441/01/10 519410087 32

1443/05/09ھـ 1441/01/23 519410176 33

1443/05/09ھـ 1441/09/01 520411831 34

1443/05/10ھـ 1440/01/09 118400035 35

1443/05/10ھـ 1441/08/17 120410562 36

قائمة بطلبات وثائق الحماية  المرفوضة
Ơالى 1443/08/29ه  Ơخالل فترة من 1443/05/01ه 
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1443/05/10ھـ 1441/08/17 120410563 37

1443/05/10ھـ 1441/08/27 120410657 38

1443/05/10ھـ 1441/10/18 120410747 39

1443/05/10ھـ 1443/05/09 221430006 40

1443/05/10ھـ 1443/04/02 421430333 41

1443/05/10ھـ 1437/12/07 516371815 42

1443/05/10ھـ 1438/09/18 517381718 43

1443/05/10ھـ 1437/04/21 517382362 44

1443/05/10ھـ 1439/02/19 517390309 45

1443/05/10ھـ 1439/03/19 517390489 46

1443/05/10ھـ 1439/06/12 518391032 47

1443/05/10ھـ 1439/07/08 518391194 48

1443/05/10ھـ 1439/08/14 518391481 49

1443/05/10ھـ 1439/09/19 518391718 50

1443/05/10ھـ 1439/11/29 518392188 51

1443/05/10ھـ 1439/12/19 518392307 52

1443/05/10ھـ 1440/01/20 518400141 53

1443/05/10ھـ 1440/03/27 518400592 54

1443/05/10ھـ 1440/05/11 519400921 55

1443/05/10ھـ 1440/09/09 519401781 56

1443/05/10ھـ 1440/10/17 519402057 57

1443/05/10ھـ 1440/11/06 519402215 58

1443/05/12ھـ 1441/03/03 119410160 59

1443/05/12ھـ 1441/03/28 119410229 60

1443/05/12ھـ 1443/01/20 421430080 61

1443/05/12ھـ 1438/05/03 517380818 62

1443/05/15ھـ 1440/08/23 119400700 63

1443/05/15ھـ 1437/11/06 517381024 64

1443/05/15ھـ 1438/12/21 517382292 65

1443/05/15ھـ 1438/12/21 517382293 66

1443/05/15ھـ 1439/08/12 518391457 67

1443/05/15ھـ 1439/08/27 518391567 68

1443/05/16ھـ 1441/10/03 120410706 69

1443/05/17ھـ 1441/03/08 119410174 70

1443/05/18ھـ 1441/08/29 120410599 71

1443/05/20ھـ 1439/12/18 118390812 72

1443/05/20ھـ 1439/11/26 119400327 73

1443/05/20ھـ 1438/03/13 516380484 74

1443/05/20ھـ 1440/04/04 518400637 75

1443/05/22ھـ 1439/09/23 118390676 76
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1443/05/22ھـ 1438/08/28 517381594 77

1443/05/22ھـ 1439/03/04 517390389 78

1443/05/22ھـ 1439/03/26 517390549 79

1443/05/22ھـ 1439/07/15 518391254 80

1443/05/25ھـ 1441/02/04 119410092 81

1443/05/25ھـ 1437/04/22 516370516 82

1443/05/25ھـ 1437/07/10 516370963 83

1443/05/25ھـ 1437/11/01 516371609 84

1443/05/25ھـ 1437/11/04 516371616 85

1443/05/25ھـ 1438/02/06 516380239 86

1443/05/25ھـ 1438/02/09 516380259 87

1443/05/25ھـ 1438/03/22 516380566 88

1443/05/25ھـ 1438/04/21 517380750 89

1443/05/25ھـ 1436/12/01 517381136 90

1443/05/25ھـ 1437/03/27 517381224 91

1443/05/25ھـ 1438/07/16 517381307 92

1443/05/25ھـ 1436/12/01 517381451 93

1443/05/25ھـ 1436/12/04 517381707 94

1443/05/25ھـ 1438/09/23 517381764 95

1443/05/25ھـ 1438/09/27 517381809 96

1443/05/25ھـ 1438/09/29 517381822 97

1443/05/25ھـ 1436/11/29 517381846 98

1443/05/25ھـ 1439/01/12 517390083 99

1443/05/25ھـ 1439/02/29 517390357 100

1443/05/25ھـ 1439/07/23 518391309 101

1443/05/25ھـ 1438/01/09 518391339 102

1443/05/25ھـ 1439/09/07 518391647 103

1443/05/25ھـ 1440/03/03 518400413 104

1443/05/25ھـ 1440/03/14 518400495 105

1443/05/25ھـ 1440/06/30 519401257 106

1443/05/25ھـ 1440/07/16 519401399 107

1443/05/25ھـ 1436/08/17 519402086 108

1443/05/25ھـ 1438/02/16 520411816 109

1443/05/25ھـ 1438/08/01 520412265 110

1443/05/25ھـ 1438/09/29 520412600 111

1443/05/26ھـ 1441/04/26 419410285 112

1443/05/26ھـ 1443/05/06 421430469 113

1443/05/26ھـ 1443/05/18 421430520 114

1443/05/26ھـ 1443/05/19 421430524 115

1443/05/27ھـ 1433/08/07 112330645 116
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1443/05/27ھـ 1438/03/09 116380166 117

1443/05/27ھـ 1439/09/15 118390647 118

1443/05/27ھـ 1439/10/24 118390708 119

1443/05/27ھـ 1440/01/08 118400033 120

1443/05/27ھـ 1440/03/20 118400242 121

1443/05/27ھـ 1440/07/14 119400571 122

1443/05/27ھـ 1440/08/10 119400655 123

1443/05/27ھـ 1440/08/23 119400697 124

1443/05/27ھـ 1437/08/04 516371107 125

1443/05/27ھـ 1437/08/05 516371113 126

1443/05/27ھـ 1437/12/07 516371823 127

1443/05/27ھـ 1437/12/14 516371838 128

1443/05/27ھـ 1438/02/02 516380210 129

1443/05/27ھـ 1438/02/08 516380257 130

1443/05/27ھـ 1438/02/14 516380295 131

1443/05/27ھـ 1438/02/29 516380401 132

1443/05/27ھـ 1438/03/21 516380550 133

1443/05/27ھـ 1438/03/27 516380606 134

1443/05/27ھـ 1438/05/08 517380839 135

1443/05/27ھـ 1438/05/30 517380981 136

1443/05/27ھـ 1438/06/01 517380999 137

1443/05/27ھـ 1438/06/15 517381089 138

1443/05/27ھـ 1438/09/06 517381634 139

1443/05/27ھـ 1439/01/06 517390032 140

1443/05/27ھـ 1439/10/07 518391843 141

1443/05/27ھـ 1440/01/19 518400132 142

1443/05/27ھـ 1440/05/09 519400907 143

1443/05/28ھـ 1439/07/08 118390466 144

1443/05/28ھـ 1439/07/16 118390498 145

1443/05/28ھـ 1439/10/11 118390694 146

1443/05/28ھـ 1437/11/12 516371674 147

1443/05/28ھـ 1437/12/26 516371931 148

1443/05/28ھـ 1438/02/03 516380223 149

1443/05/28ھـ 1438/02/06 516380235 150

1443/05/28ھـ 1438/03/06 516380434 151

1443/05/28ھـ 1438/03/06 516380435 152

1443/05/28ھـ 1438/03/09 516380458 153

1443/05/28ھـ 1439/05/15 518390858 154

1443/05/28ھـ 1439/06/17 518391072 155

1443/05/29ھـ 1443/01/18 421430078 156
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1443/05/29ھـ 1443/02/16 421430148 157

1443/05/29ھـ 1443/02/21 421430160 158

1443/05/29ھـ 1443/02/21 421430166 159

1443/05/29ھـ 1443/02/22 421430170 160

1443/06/01ھـ 1436/08/26 115360597 161

1443/06/01ھـ 1441/04/28 519410911 162

1443/06/02ھـ 1443/01/07 421430035 163

1443/06/02ھـ 1443/01/08 421430182 164

1443/06/03ھـ 1443/01/05 421430030 165

1443/06/03ھـ 1443/01/13 421430045 166

1443/06/03ھـ 1443/01/13 421430047 167

1443/06/03ھـ 1443/01/13 421430049 168

1443/06/03ھـ 1443/01/13 421430051 169

1443/06/03ھـ 1443/01/14 421430058 170

1443/06/03ھـ 1443/01/16 421430069 171

1443/06/03ھـ 1443/01/18 421430077 172

1443/06/03ھـ 1443/01/18 421430079 173

1443/06/03ھـ 1443/01/19 421430082 174

1443/06/03ھـ 1443/02/07 421430127 175

1443/06/03ھـ 1443/02/09 421430131 176

1443/06/06ھـ 1434/04/30 113340380 177

1443/06/06ھـ 1443/01/27 421430090 178

1443/06/06ھـ 1443/01/28 421430095 179

1443/06/07ھـ 1442/04/03 120420238 180

1443/06/07ھـ 1443/01/29 421430097 181

1443/06/07ھـ 1443/02/14 421430138 182

1443/06/07ھـ 1443/05/11 421430476 183

1443/06/07ھـ 1441/12/23 520412638 184

1443/06/08ھـ 1438/03/16 116380196 185

1443/06/08ھـ 1439/12/10 118390794 186

1443/06/08ھـ 1440/02/13 118400126 187

1443/06/08ھـ 1440/12/07 119400918 188

1443/06/08ھـ 1443/03/23 421430308 189

1443/06/08ھـ 1437/11/01 516371611 190

1443/06/08ھـ 1437/11/28 516371779 191

1443/06/08ھـ 1438/02/07 516380244 192

1443/06/08ھـ 1438/02/24 516380375 193

1443/06/08ھـ 1438/04/03 517380648 194

1443/06/08ھـ 1438/04/20 517380739 195

1443/06/08ھـ 1438/05/03 517380821 196
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/06/08ھـ 1438/05/12 517380871 197

1443/06/08ھـ 1438/05/19 517380910 198

1443/06/08ھـ 1438/06/21 517381146 199

1443/06/08ھـ 1438/06/24 517381172 200

1443/06/08ھـ 1438/06/27 517381189 201

1443/06/08ھـ 1438/07/06 517381240 202

1443/06/08ھـ 1438/08/04 517381442 203

1443/06/08ھـ 1439/08/03 518391404 204

1443/06/08ھـ 1439/12/19 518392312 205

1443/06/08ھـ 1440/02/02 518400219 206

1443/06/08ھـ 1436/10/27 519402225 207

1443/06/09ھـ 1441/05/25 120410357 208

1443/06/09ھـ 1443/01/13 421430044 209

1443/06/09ھـ 1443/01/13 421430046 210

1443/06/09ھـ 1443/01/13 421430048 211

1443/06/09ھـ 1443/01/13 421430050 212

1443/06/09ھـ 1443/01/15 421430065 213

1443/06/09ھـ 1443/01/30 421430117 214

1443/06/09ھـ 1443/03/04 421430193 215

1443/06/09ھـ 1439/07/01 518391136 216

1443/06/09ھـ 1440/07/15 519401389 217

1443/06/09ھـ 1440/09/17 519401849 218

1443/06/09ھـ 1441/03/03 519410456 219

1443/06/10ھـ 1438/12/27 117380872 220

1443/06/10ھـ 1440/01/15 118400047 221

1443/06/10ھـ 1440/02/24 118400157 222

1443/06/10ھـ 1440/04/04 118400276 223

1443/06/10ھـ 1440/05/03 119400354 224

1443/06/10ھـ 1440/07/21 119400591 225

1443/06/10ھـ 1440/07/24 119400603 226

1443/06/10ھـ 1440/07/26 119400609 227

1443/06/10ھـ 1440/08/28 119400715 228

1443/06/10ھـ 1440/10/15 119400840 229

1443/06/10ھـ 1441/01/09 119410027 230

1443/06/10ھـ 1441/01/22 119410059 231

1443/06/10ھـ 1441/03/10 119410182 232

1443/06/10ھـ 1441/03/16 119410199 233

1443/06/10ھـ 1441/03/18 119410208 234

1443/06/10ھـ 1443/03/05 421430196 235

1443/06/10ھـ 1438/05/04 517380826 236
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/06/10ھـ 1438/06/03 517381030 237

1443/06/10ھـ 1438/08/29 517381599 238

1443/06/10ھـ 1438/11/22 517382120 239

1443/06/10ھـ 1439/05/05 518390780 240

1443/06/10ھـ 1439/11/06 518392057 241

1443/06/10ھـ 1440/02/22 518400349 242

1443/06/10ھـ 1440/04/03 518400630 243

1443/06/10ھـ 1440/04/03 518400631 244

1443/06/10ھـ 1440/04/12 518400695 245

1443/06/10ھـ 1440/04/19 518400755 246

1443/06/10ھـ 1440/05/11 519400919 247

1443/06/10ھـ 1440/06/02 519401055 248

1443/06/10ھـ 1440/06/07 519401083 249

1443/06/10ھـ 1440/06/21 519401206 250

1443/06/10ھـ 1440/07/12 519401353 251

1443/06/10ھـ 1440/08/18 519401635 252

1443/06/10ھـ 1440/09/01 519401732 253

1443/06/10ھـ 1440/10/17 519402056 254

1443/06/10ھـ 1440/12/24 519402530 255

1443/06/10ھـ 1441/01/20 519410165 256

1443/06/10ھـ 1441/04/03 519410698 257

1443/06/10ھـ 1441/05/10 520410953 258

1443/06/10ھـ 1441/05/28 520411126 259

1443/06/10ھـ 1439/03/28 521420959 260

1443/06/13ھـ 1443/02/15 421430143 261

1443/06/13ھـ 1443/03/05 421430195 262

1443/06/15ھـ 1440/11/26 119400885 263

1443/06/15ھـ 1440/03/03 518400408 264

1443/06/15ھـ 1440/04/16 518400726 265

1443/06/15ھـ 1440/09/21 519401865 266

1443/06/16ھـ 1443/03/07 421430227 267

1443/06/16ھـ 1443/03/07 421430229 268

1443/06/16ھـ 1442/03/02 520420376 269

1443/06/17ھـ 1439/05/13 118390299 270

1443/06/17ھـ 1439/07/08 118390467 271

1443/06/17ھـ 1439/07/08 118390468 272

1443/06/17ھـ 1440/02/13 118400128 273

1443/06/17ھـ 1440/08/19 119400684 274

1443/06/17ھـ 1443/03/01 421430191 275

1443/06/17ھـ 1438/11/27 517382157 276
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/06/17ھـ 1439/02/06 517390238 277

1443/06/17ھـ 1439/04/13 517390663 278

1443/06/17ھـ 1439/08/01 518391379 279

1443/06/17ھـ 1439/08/09 518391446 280

1443/06/17ھـ 1439/09/14 518391696 281

1443/06/17ھـ 1440/02/01 518400208 282

1443/06/17ھـ 1440/07/07 519401329 283

1443/06/17ھـ 1440/12/04 519402395 284

1443/06/17ھـ 1441/01/19 519410157 285

1443/06/17ھـ 1441/03/19 519410567 286

1443/06/19ھـ 1441/07/14 520411498 287

1443/06/20ھـ 1441/09/04 120410626 288

1443/06/20ھـ 1441/10/25 120410772 289

1443/06/20ھـ 1441/10/28 120410793 290

1443/06/20ھـ 1441/11/01 120410801 291

1443/06/20ھـ 1441/11/03 120410803 292

1443/06/20ھـ 1443/02/29 121430206 293

1443/06/20ھـ 1441/10/05 520412068 294

1443/06/20ھـ 1441/10/07 520412086 295

1443/06/20ھـ 1441/10/22 520412200 296

1443/06/20ھـ 1441/10/22 520412201 297

1443/06/20ھـ 1441/10/22 520412202 298

1443/06/20ھـ 1441/10/26 520412271 299

1443/06/20ھـ 1441/12/05 520412515 300

1443/06/20ھـ 1442/01/21 520420108 301

1443/06/20ھـ 1442/02/10 520420228 302

1443/06/20ھـ 1442/02/15 520420265 303

1443/06/20ھـ 1442/02/17 520420283 304

1443/06/20ھـ 1442/03/29 520420545 305

1443/06/20ھـ 1442/04/18 520420702 306

1443/06/20ھـ 1442/04/18 520420704 307

1443/06/20ھـ 1442/04/23 520420743 308

1443/06/20ھـ 1442/05/15 520420935 309

1443/06/21ھـ 1439/12/15 518392276 310

1443/06/22ھـ 1441/10/10 120410721 311

1443/06/22ھـ 1441/10/10 120410728 312

1443/06/22ھـ 1441/10/15 120410738 313

1443/06/22ھـ 1441/10/15 120410739 314

1443/06/22ھـ 1441/10/15 120410741 315

1443/06/22ھـ 1441/10/11 120410742 316
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/06/22ھـ 1441/10/16 120410743 317

1443/06/22ھـ 1441/10/17 120410745 318

1443/06/22ھـ 1441/10/17 120410746 319

1443/06/22ھـ 1441/11/04 120410805 320

1443/06/22ھـ 1441/11/04 120410806 321

1443/06/22ھـ 1441/11/05 120410807 322

1443/06/22ھـ 1441/11/06 120410809 323

1443/06/22ھـ 1443/02/27 221430002 324

1443/06/22ھـ 1443/02/29 421430189 325

1443/06/22ھـ 1443/03/12 421430273 326

1443/06/22ھـ 1443/05/24 421430528 327

1443/06/22ھـ 1438/09/12 517381684 328

1443/06/22ھـ 1439/09/04 518391617 329

1443/06/22ھـ 1439/12/15 518392277 330

1443/06/22ھـ 1439/12/15 518392278 331

1443/06/22ھـ 1440/04/12 518400702 332

1443/06/22ھـ 1440/04/30 519400817 333

1443/06/22ھـ 1442/04/04 520420585 334

1443/06/22ھـ 1442/05/16 520420945 335

1443/06/23ھـ 1441/10/25 120410769 336

1443/06/23ھـ 1441/10/26 120410790 337

1443/06/23ھـ 1441/10/26 120410792 338

1443/06/23ھـ 1441/10/29 120410800 339

1443/06/23ھـ 1441/11/08 120410814 340

1443/06/23ھـ 1441/11/08 120410815 341

1443/06/23ھـ 1441/11/08 120410816 342

1443/06/23ھـ 1441/11/08 120410819 343

1443/06/23ھـ 1443/03/18 421430284 344

1443/06/23ھـ 1440/06/15 519401145 345

1443/06/24ھـ 1438/04/13 117380268 346

1443/06/24ھـ 1439/04/17 118390236 347

1443/06/24ھـ 1440/02/27 118400168 348

1443/06/24ھـ 1438/10/09 517381855 349

1443/06/24ھـ 1439/02/26 517390347 350

1443/06/24ھـ 1439/06/25 518391114 351

1443/06/24ھـ 1439/07/26 518391356 352

1443/06/24ھـ 1439/09/29 518391802 353

1443/06/24ھـ 1440/01/02 518400003 354

1443/06/24ھـ 1440/01/09 518400056 355

1443/06/24ھـ 1440/01/14 518400087 356
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/06/24ھـ 1440/08/09 519401564 357

1443/06/25ھـ 1440/01/10 118400045 358

1443/06/25ھـ 1440/01/14 518400092 359

1443/06/28ھـ 1441/02/25 119410135 360

1443/06/28ھـ 1442/05/15 120420335 361

1443/06/28ھـ 1438/05/02 517380810 362

1443/06/28ھـ 1439/12/04 518392212 363

1443/06/28ھـ 1440/01/21 518400155 364

1443/06/28ھـ 1440/06/16 519401158 365

1443/06/28ھـ 1442/02/24 520420318 366

1443/06/28ھـ 1442/02/28 520420361 367

1443/06/28ھـ 1442/04/24 520420759 368

1443/06/28ھـ 1442/04/29 520420793 369

1443/06/29ھـ 1440/05/21 119400395 370

1443/06/29ھـ 1440/03/14 518400497 371

1443/06/29ھـ 1440/04/18 518400741 372

1443/06/29ھـ 1441/03/17 519410562 373

1443/06/29ھـ 1437/06/22 520411464 374

1443/07/02ھـ 1440/01/05 118400015 375

1443/07/02ھـ 1440/01/25 118400082 376

1443/07/02ھـ 1440/04/18 118400312 377

1443/07/02ھـ 1441/03/12 119410190 378

1443/07/02ھـ 1441/08/25 120410587 379

1443/07/02ھـ 1441/09/11 120410652 380

1443/07/02ھـ 1439/08/03 518391405 381

1443/07/02ھـ 1439/11/06 518392051 382

1443/07/02ھـ 1439/11/10 518392065 383

1443/07/02ھـ 1440/11/26 519402339 384

1443/07/02ھـ 1441/03/03 519410439 385

1443/07/02ھـ 1441/04/04 519410709 386

1443/07/02ھـ 1438/04/17 520412465 387

1443/07/02ھـ 1438/04/17 520412466 388

1443/07/02ھـ 1438/04/17 520412467 389

1443/07/02ھـ 1442/07/19 521421386 390

1443/07/05ھـ 1441/11/21 120410852 391

1443/07/05ھـ 1441/12/05 120410882 392

1443/07/05ھـ 1443/02/29 421430253 393

1443/07/06ھـ 1439/08/17 518391510 394

1443/07/06ھـ 1439/09/30 518391818 395

1443/07/06ھـ 1440/04/11 518400683 396
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/06ھـ 1440/06/27 519401234 397

1443/07/06ھـ 1440/09/01 519401734 398

1443/07/06ھـ 1440/11/20 519402269 399

1443/07/06ھـ 1440/12/07 519402420 400

1443/07/06ھـ 1441/03/10 519410508 401

1443/07/06ھـ 1441/05/10 520410954 402

1443/07/07ھـ 1440/05/11 119400376 403

1443/07/07ھـ 1439/11/08 518392060 404

1443/07/07ھـ 1439/12/19 518392316 405

1443/07/07ھـ 1440/09/09 519401782 406

1443/07/07ھـ 1441/04/01 519410658 407

1443/07/08ھـ 1442/01/05 120420016 408

1443/07/08ھـ 1443/03/12 421430270 409

1443/07/08ھـ 1440/05/22 519400982 410

1443/07/09ھـ 1440/02/13 118400129 411

1443/07/09ھـ 1442/02/11 120420087 412

1443/07/09ھـ 1443/03/17 421430282 413

1443/07/09ھـ 1439/11/20 518392140 414

1443/07/09ھـ 1442/03/16 520420461 415

1443/07/09ھـ 1442/05/09 520420893 416

1443/07/10ھـ 1440/07/04 119400541 417

1443/07/10ھـ 1440/08/04 119400631 418

1443/07/10ھـ 1440/09/15 119400751 419

1443/07/10ھـ 1440/10/30 119400883 420

1443/07/10ھـ 1439/05/29 518390937 421

1443/07/10ھـ 1440/12/11 519402428 422

1443/07/11ھـ 1441/04/04 119410257 423

1443/07/11ھـ 1441/04/07 119410270 424

1443/07/12ھـ 1441/03/04 119410163 425

1443/07/12ھـ 1443/04/05 421430339 426

1443/07/14ھـ 1440/06/16 519401151 427

1443/07/14ھـ 1440/06/16 519401161 428

1443/07/14ھـ 1440/07/06 519401309 429

1443/07/14ھـ 1440/09/08 519401774 430

1443/07/14ھـ 1440/11/13 519402237 431

1443/07/14ھـ 1440/11/13 519402240 432

1443/07/14ھـ 1440/12/24 519402532 433

1443/07/14ھـ 1442/04/21 520420722 434

1443/07/14ھـ 1442/04/21 520420726 435

1443/07/14ھـ 1442/04/21 520420727 436
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/15ھـ 1441/05/24 120410355 437

1443/07/15ھـ 1441/05/24 120410356 438

1443/07/15ھـ 1441/05/27 120410363 439

1443/07/15ھـ 1441/05/18 120410366 440

1443/07/15ھـ 1441/05/22 120410367 441

1443/07/15ھـ 1442/02/30 120420136 442

1443/07/15ھـ 1442/05/20 121420354 443

1443/07/15ھـ 1442/05/29 121420370 444

1443/07/15ھـ 1442/04/01 520420561 445

1443/07/15ھـ 1442/04/15 520420678 446

1443/07/15ھـ 1442/04/15 520420684 447

1443/07/16ھـ 1438/06/27 117380522 448

1443/07/16ھـ 1443/05/11 421430477 449

1443/07/16ھـ 1436/09/08 515360678 450

1443/07/16ھـ 1439/12/08 518392242 451

1443/07/16ھـ 1439/12/30 518392376 452

1443/07/16ھـ 1442/03/11 520420441 453

1443/07/16ھـ 1442/03/11 520420443 454

1443/07/18ھـ 1443/04/10 221430004 455

1443/07/18ھـ 1443/01/30 421430098 456

1443/07/18ھـ 1443/03/08 421430240 457

1443/07/18ھـ 1443/03/08 421430241 458

1443/07/18ھـ 1443/03/08 421430242 459

1443/07/18ھـ 1443/03/08 421430243 460

1443/07/18ھـ 1443/03/08 421430244 461

1443/07/18ھـ 1443/03/08 421430245 462

1443/07/18ھـ 1443/03/08 421430246 463

1443/07/18ھـ 1443/03/08 421430247 464

1443/07/18ھـ 1442/02/10 520420225 465

1443/07/19ھـ 1441/05/28 120410364 466

1443/07/19ھـ 1441/06/01 120410375 467

1443/07/19ھـ 1441/06/01 120410376 468

1443/07/19ھـ 1441/06/03 120410384 469

1443/07/19ھـ 1441/06/04 120410387 470

1443/07/19ھـ 1441/06/05 120410389 471

1443/07/19ھـ 1441/06/06 120410391 472

1443/07/19ھـ 1441/06/06 120410392 473

1443/07/19ھـ 1441/06/12 120410414 474

1443/07/19ھـ 1441/06/14 120410415 475

1443/07/19ھـ 1441/06/13 120410419 476
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/19ھـ 1441/06/17 120410421 477

1443/07/19ھـ 1441/06/23 120410424 478

1443/07/19ھـ 1441/06/23 120410425 479

1443/07/19ھـ 1441/06/28 120410434 480

1443/07/19ھـ 1441/06/19 120410440 481

1443/07/19ھـ 1441/06/19 120410441 482

1443/07/19ھـ 1441/06/23 120410442 483

1443/07/19ھـ 1441/06/19 120410449 484

1443/07/19ھـ 1442/02/02 120420066 485

1443/07/19ھـ 1442/02/25 120420121 486

1443/07/19ھـ 1442/02/25 120420123 487

1443/07/19ھـ 1442/02/26 120420127 488

1443/07/19ھـ 1440/08/30 519401721 489

1443/07/19ھـ 1441/06/23 520411356 490

1443/07/21ھـ 1440/08/12 119400658 491

1443/07/22ھـ 1441/06/28 120410436 492

1443/07/22ھـ 1441/06/29 120410437 493

1443/07/22ھـ 1441/06/29 120410439 494

1443/07/22ھـ 1441/07/01 120410461 495

1443/07/22ھـ 1441/07/02 120410462 496

1443/07/22ھـ 1441/07/02 120410463 497

1443/07/22ھـ 1441/07/02 120410468 498

1443/07/22ھـ 1441/07/03 120410471 499

1443/07/22ھـ 1441/07/03 120410472 500

1443/07/22ھـ 1441/07/05 120410476 501

1443/07/22ھـ 1441/07/23 120410518 502

1443/07/22ھـ 1441/07/24 120410519 503

1443/07/22ھـ 1441/07/24 120410520 504

1443/07/22ھـ 1441/07/26 120410521 505

1443/07/22ھـ 1441/08/05 120410535 506

1443/07/22ھـ 1441/08/09 120410542 507

1443/07/22ھـ 1441/08/09 120410543 508

1443/07/22ھـ 1441/08/12 120410546 509

1443/07/22ھـ 1441/08/13 120410547 510

1443/07/22ھـ 1441/08/13 120410548 511

1443/07/22ھـ 1441/08/16 120410560 512

1443/07/22ھـ 1441/08/17 120410564 513

1443/07/22ھـ 1441/08/18 120410565 514

1443/07/22ھـ 1441/08/18 120410566 515

1443/07/22ھـ 1441/08/19 120410569 516
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/22ھـ 1441/08/22 120410580 517

1443/07/22ھـ 1441/08/27 120410596 518

1443/07/22ھـ 1441/08/28 120410598 519

1443/07/22ھـ 1441/08/29 120410604 520

1443/07/22ھـ 1441/08/29 120410606 521

1443/07/22ھـ 1441/09/02 120410611 522

1443/07/22ھـ 1443/03/28 421430318 523

1443/07/22ھـ 1443/03/29 421430322 524

1443/07/22ھـ 1440/07/18 519401414 525

1443/07/22ھـ 1442/09/03 521421774 526

1443/07/22ھـ 1442/12/21 521422673 527

1443/07/22ھـ 1442/12/21 521422674 528

1443/07/23ھـ 1438/03/19 116380200 529

1443/07/23ھـ 1441/09/03 120410617 530

1443/07/23ھـ 1441/09/03 120410618 531

1443/07/23ھـ 1441/09/05 120410627 532

1443/07/23ھـ 1441/09/05 120410629 533

1443/07/23ھـ 1441/09/06 120410632 534

1443/07/23ھـ 1441/09/07 120410644 535

1443/07/23ھـ 1441/09/07 120410645 536

1443/07/23ھـ 1441/09/07 120410646 537

1443/07/23ھـ 1441/09/09 120410648 538

1443/07/23ھـ 1441/09/09 120410650 539

1443/07/23ھـ 1441/09/11 120410653 540

1443/07/23ھـ 1441/09/11 120410655 541

1443/07/23ھـ 1441/09/11 120410656 542

1443/07/23ھـ 1441/09/15 120410659 543

1443/07/23ھـ 1441/09/17 120410664 544

1443/07/23ھـ 1441/09/19 120410675 545

1443/07/23ھـ 1441/09/20 120410677 546

1443/07/23ھـ 1441/09/20 120410678 547

1443/07/23ھـ 1441/09/20 120410680 548

1443/07/23ھـ 1441/09/20 120410681 549

1443/07/23ھـ 1441/09/21 120410682 550

1443/07/23ھـ 1443/07/13 422430684 551

1443/07/23ھـ 1439/05/13 518390836 552

1443/07/23ھـ 1439/09/05 521421285 553

1443/07/26ھـ 1441/06/28 120410435 554

1443/07/27ھـ 1443/03/19 421430293 555

1443/07/27ھـ 1443/06/13 422430585 556
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/28ھـ 1441/03/27 119410227 557

1443/07/28ھـ 1441/09/17 120410667 558

1443/07/28ھـ 1441/09/18 120410670 559

1443/07/28ھـ 1443/07/08 422430664 560

1443/07/29ھـ 1441/09/19 120410674 561

1443/07/29ھـ 1441/09/21 120410684 562

1443/07/29ھـ 1441/09/23 120410687 563

1443/07/29ھـ 1441/09/24 120410688 564

1443/07/29ھـ 1441/09/24 120410689 565

1443/07/29ھـ 1441/09/25 120410692 566

1443/07/29ھـ 1441/09/26 120410693 567

1443/07/29ھـ 1441/09/27 120410694 568

1443/07/29ھـ 1441/09/27 120410695 569

1443/07/29ھـ 1441/09/27 120410696 570

1443/07/29ھـ 1441/09/27 120410697 571

1443/07/29ھـ 1441/09/28 120410698 572

1443/07/29ھـ 1441/09/29 120410703 573

1443/07/29ھـ 1441/10/01 120410705 574

1443/07/29ھـ 1441/10/03 120410708 575

1443/07/29ھـ 1441/10/06 120410710 576

1443/07/29ھـ 1441/10/06 120410712 577

1443/07/29ھـ 1441/10/07 120410714 578

1443/07/29ھـ 1441/10/08 120410716 579

1443/07/29ھـ 1442/01/22 120420039 580

1443/07/29ھـ 1442/01/22 120420050 581

1443/07/29ھـ 1442/01/23 120420054 582

1443/07/29ھـ 1442/01/23 120420055 583

1443/07/29ھـ 1442/01/24 120420058 584

1443/07/29ھـ 1442/01/28 120420063 585

1443/07/29ھـ 1442/01/26 120420065 586

1443/07/29ھـ 1442/02/05 120420074 587

1443/07/29ھـ 1442/01/26 120420075 588

1443/07/29ھـ 1442/02/05 120420076 589

1443/07/29ھـ 1442/02/05 120420077 590

1443/07/29ھـ 1442/02/07 120420079 591

1443/07/29ھـ 1442/02/07 120420080 592

1443/07/29ھـ 1442/02/10 120420086 593

1443/07/29ھـ 1442/02/11 120420090 594

1443/07/29ھـ 1442/02/12 120420092 595

1443/07/29ھـ 1442/02/13 120420093 596
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/29ھـ 1442/02/13 120420098 597

1443/07/29ھـ 1442/02/14 120420102 598

1443/07/29ھـ 1442/02/17 120420106 599

1443/07/29ھـ 1442/02/17 120420108 600

1443/07/29ھـ 1442/02/19 120420111 601

1443/07/29ھـ 1442/02/21 120420114 602

1443/07/29ھـ 1442/02/22 120420116 603

1443/07/29ھـ 1442/02/22 120420117 604

1443/07/29ھـ 1442/02/23 120420118 605

1443/07/29ھـ 1442/02/26 120420120 606

1443/07/29ھـ 1442/02/26 120420122 607

1443/07/29ھـ 1442/02/25 120420124 608

1443/07/29ھـ 1442/02/26 120420131 609

1443/07/29ھـ 1442/02/26 120420133 610

1443/07/29ھـ 1442/02/27 120420134 611

1443/07/29ھـ 1442/02/28 120420135 612

1443/07/29ھـ 1442/02/29 120420137 613

1443/07/29ھـ 1442/02/29 120420140 614

1443/07/29ھـ 1442/02/29 120420141 615

1443/07/29ھـ 1442/03/03 120420147 616

1443/07/29ھـ 1442/03/08 120420153 617

1443/07/29ھـ 1442/03/08 120420158 618

1443/07/29ھـ 1442/03/10 120420166 619

1443/07/29ھـ 1442/03/10 120420167 620

1443/07/29ھـ 1442/03/11 120420170 621

1443/07/29ھـ 1442/03/11 120420171 622

1443/07/29ھـ 1442/03/11 120420174 623

1443/07/29ھـ 1442/03/11 120420175 624

1443/07/29ھـ 1442/03/13 120420181 625

1443/07/29ھـ 1442/03/14 120420183 626

1443/07/29ھـ 1442/03/15 120420184 627

1443/07/29ھـ 1442/03/14 120420186 628

1443/07/29ھـ 1442/03/15 120420187 629

1443/07/29ھـ 1442/03/15 120420188 630

1443/07/29ھـ 1442/03/18 120420196 631

1443/07/29ھـ 1442/03/23 120420206 632

1443/07/29ھـ 1442/03/24 120420208 633

1443/07/29ھـ 1442/03/25 120420212 634

1443/07/29ھـ 1442/03/25 120420213 635

1443/07/29ھـ 1442/03/25 120420215 636
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/29ھـ 1442/03/26 120420217 637

1443/07/29ھـ 1442/03/27 120420222 638

1443/07/29ھـ 1442/03/28 120420224 639

1443/07/29ھـ 1442/03/28 120420225 640

1443/07/29ھـ 1442/03/28 120420226 641

1443/07/29ھـ 1442/03/29 120420229 642

1443/07/29ھـ 1442/04/01 120420230 643

1443/07/29ھـ 1442/04/01 120420231 644

1443/07/29ھـ 1442/04/02 120420232 645

1443/07/29ھـ 1442/04/02 120420233 646

1443/07/29ھـ 1442/04/02 120420234 647

1443/07/29ھـ 1442/04/02 120420235 648

1443/07/29ھـ 1442/04/04 120420240 649

1443/07/29ھـ 1442/04/04 120420241 650

1443/07/29ھـ 1442/04/05 120420242 651

1443/07/29ھـ 1442/04/07 120420247 652

1443/07/29ھـ 1442/04/08 120420249 653

1443/07/29ھـ 1442/04/28 120420299 654

1443/07/29ھـ 1442/04/28 120420300 655

1443/07/29ھـ 1442/04/28 120420301 656

1443/07/29ھـ 1442/04/28 120420302 657

1443/07/29ھـ 1442/04/30 120420308 658

1443/07/29ھـ 1442/05/01 120420310 659

1443/07/29ھـ 1442/05/15 120420333 660

1443/07/29ھـ 1442/05/15 120420336 661

1443/07/29ھـ 1440/09/24 519401889 662

1443/07/29ھـ 1442/02/04 520420187 663

1443/07/29ھـ 1442/03/03 520420396 664

1443/07/29ھـ 1442/03/10 520420432 665

1443/07/29ھـ 1442/05/16 520420942 666

1443/07/29ھـ 1442/05/16 520420944 667

1443/07/30ھـ 1442/02/05 120420073 668

1443/07/30ھـ 1442/05/17 121420339 669

1443/07/30ھـ 1442/05/17 121420340 670

1443/07/30ھـ 1442/05/19 121420342 671

1443/07/30ھـ 1442/05/19 121420346 672

1443/07/30ھـ 1442/05/19 121420347 673

1443/07/30ھـ 1442/05/19 121420348 674

1443/07/30ھـ 1442/06/21 121420424 675

1443/07/30ھـ 1442/06/20 121420441 676

66



تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/30ھـ 1443/04/05 421430338 677

1443/07/30ھـ 1443/07/21 422430699 678

1443/07/30ھـ 1438/06/13 517381074 679

1443/07/30ھـ 1438/07/18 517381314 680

1443/07/30ھـ 1440/09/13 519401809 681

1443/07/30ھـ 1440/10/10 519401979 682

1443/07/30ھـ 1440/10/27 519402004 683

1443/07/30ھـ 1440/10/23 519402060 684

1443/07/30ھـ 1440/10/15 519402227 685

1443/07/30ھـ 1440/11/14 519402244 686

1443/07/30ھـ 1441/01/05 519410048 687

1443/07/30ھـ 1441/02/22 519410355 688

1443/07/30ھـ 1441/03/09 519410503 689

1443/07/30ھـ 1441/05/26 520411099 690

1443/07/30ھـ 1441/06/01 520411147 691

1443/07/30ھـ 1441/06/01 520411165 692

1443/07/30ھـ 1441/06/03 520411166 693

1443/07/30ھـ 1441/06/03 520411181 694

1443/07/30ھـ 1441/06/05 520411192 695

1443/07/30ھـ 1441/06/05 520411195 696

1443/07/30ھـ 1441/06/05 520411199 697

1443/07/30ھـ 1441/06/06 520411212 698

1443/07/30ھـ 1441/06/09 520411237 699

1443/07/30ھـ 1441/06/13 520411271 700

1443/07/30ھـ 1441/06/24 520411312 701

1443/07/30ھـ 1441/06/22 520411367 702

1443/07/30ھـ 1441/06/19 520411392 703

1443/07/30ھـ 1441/06/19 520411397 704

1443/08/01ھـ 1441/06/30 120410458 705

1443/08/01ھـ 1441/07/02 120410467 706

1443/08/01ھـ 1441/08/01 120410526 707

1443/08/01ھـ 1441/08/07 120410536 708

1443/08/01ھـ 1441/09/07 120410633 709

1443/08/01ھـ 1441/09/11 120410654 710

1443/08/01ھـ 1441/10/09 120410717 711

1443/08/01ھـ 1441/10/09 120410718 712

1443/08/01ھـ 1441/10/10 120410720 713

1443/08/01ھـ 1441/10/10 120410729 714

1443/08/01ھـ 1441/10/11 120410730 715

1443/08/01ھـ 1441/10/11 120410731 716
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/08/01ھـ 1441/10/12 120410732 717

1443/08/01ھـ 1441/10/12 120410733 718

1443/08/01ھـ 1441/10/14 120410735 719

1443/08/01ھـ 1441/10/14 120410736 720

1443/08/01ھـ 1441/10/19 120410754 721

1443/08/01ھـ 1441/10/19 120410755 722

1443/08/01ھـ 1441/10/19 120410758 723

1443/08/01ھـ 1441/10/20 120410759 724

1443/08/01ھـ 1441/10/23 120410762 725

1443/08/01ھـ 1441/10/17 120410766 726

1443/08/01ھـ 1441/10/25 120410768 727

1443/08/01ھـ 1441/11/05 120410808 728

1443/08/01ھـ 1441/11/09 120410820 729

1443/08/01ھـ 1441/11/09 120410822 730

1443/08/01ھـ 1441/11/10 120410826 731

1443/08/01ھـ 1441/11/12 120410829 732

1443/08/01ھـ 1441/11/12 120410830 733

1443/08/01ھـ 1441/11/12 120410831 734

1443/08/01ھـ 1441/11/12 120410832 735

1443/08/01ھـ 1441/11/15 120410833 736

1443/08/01ھـ 1441/11/15 120410834 737

1443/08/01ھـ 1441/11/15 120410835 738

1443/08/01ھـ 1441/11/15 120410836 739

1443/08/01ھـ 1441/11/15 120410837 740

1443/08/01ھـ 1441/11/16 120410839 741

1443/08/01ھـ 1441/11/06 120410842 742

1443/08/01ھـ 1441/11/16 120410843 743

1443/08/01ھـ 1441/11/16 120410844 744

1443/08/01ھـ 1441/11/18 120410846 745

1443/08/01ھـ 1441/11/18 120410847 746

1443/08/01ھـ 1441/11/18 120410848 747

1443/08/01ھـ 1441/11/20 120410849 748

1443/08/01ھـ 1441/11/20 120410850 749

1443/08/01ھـ 1441/11/20 120410851 750

1443/08/01ھـ 1441/11/22 120410854 751

1443/08/01ھـ 1441/11/23 120410856 752

1443/08/01ھـ 1441/11/13 120410857 753

1443/08/01ھـ 1441/11/23 120410860 754

1443/08/01ھـ 1441/11/23 120410861 755

1443/08/01ھـ 1441/11/24 120410862 756
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/08/01ھـ 1441/11/25 120410863 757

1443/08/01ھـ 1441/11/25 120410864 758

1443/08/01ھـ 1441/11/25 120410865 759

1443/08/01ھـ 1441/11/27 120410869 760

1443/08/01ھـ 1441/11/28 120410870 761

1443/08/01ھـ 1441/11/28 120410871 762

1443/08/01ھـ 1441/11/29 120410873 763

1443/08/01ھـ 1441/12/01 120410874 764

1443/08/01ھـ 1441/12/01 120410876 765

1443/08/01ھـ 1441/12/01 120410877 766

1443/08/01ھـ 1441/12/02 120410879 767

1443/08/01ھـ 1441/12/03 120410881 768

1443/08/01ھـ 1441/12/05 120410883 769

1443/08/01ھـ 1441/12/07 120410887 770

1443/08/01ھـ 1441/12/08 120410890 771

1443/08/01ھـ 1441/12/08 120410891 772

1443/08/01ھـ 1441/12/08 120410892 773

1443/08/01ھـ 1441/12/12 120410894 774

1443/08/01ھـ 1441/12/12 120410895 775

1443/08/01ھـ 1441/12/17 120410899 776

1443/08/01ھـ 1441/12/18 120410902 777

1443/08/01ھـ 1441/12/19 120410903 778

1443/08/01ھـ 1441/12/19 120410904 779

1443/08/01ھـ 1441/12/19 120410905 780

1443/08/01ھـ 1441/12/20 120410906 781

1443/08/01ھـ 1441/12/20 120410907 782

1443/08/01ھـ 1441/12/20 120410908 783

1443/08/01ھـ 1441/12/20 120410909 784

1443/08/01ھـ 1441/12/23 120410912 785

1443/08/01ھـ 1441/12/23 120410915 786

1443/08/01ھـ 1441/12/25 120410917 787

1443/08/01ھـ 1441/12/27 120410921 788

1443/08/01ھـ 1441/12/27 120410922 789

1443/08/01ھـ 1441/12/27 120410923 790

1443/08/01ھـ 1441/12/28 120410924 791

1443/08/01ھـ 1441/12/28 120410926 792

1443/08/01ھـ 1441/12/28 120410927 793

1443/08/01ھـ 1442/01/02 120420002 794

1443/08/01ھـ 1442/01/02 120420003 795

1443/08/01ھـ 1442/01/02 120420004 796
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1443/08/01ھـ 1442/01/02 120420006 797

1443/08/01ھـ 1442/01/03 120420007 798

1443/08/01ھـ 1442/01/05 120420009 799

1443/08/01ھـ 1442/01/05 120420014 800

1443/08/01ھـ 1442/01/05 120420015 801

1443/08/01ھـ 1442/01/05 120420018 802

1443/08/01ھـ 1442/01/07 120420024 803

1443/08/01ھـ 1442/01/10 120420026 804

1443/08/01ھـ 1442/01/12 120420028 805

1443/08/01ھـ 1442/01/18 120420035 806

1443/08/01ھـ 1442/01/20 120420038 807

1443/08/01ھـ 1442/01/20 120420046 808

1443/08/01ھـ 1442/01/22 120420048 809

1443/08/01ھـ 1441/11/07 120420072 810

1443/08/01ھـ 1442/03/03 120420148 811

1443/08/01ھـ 1442/04/09 120420250 812

1443/08/01ھـ 1442/06/21 121420442 813

1443/08/01ھـ 1441/05/13 520411000 814

1443/08/01ھـ 1441/05/14 520411015 815

1443/08/01ھـ 1441/05/14 520411016 816

1443/08/01ھـ 1441/05/24 520411080 817

1443/08/01ھـ 1441/06/26 520411333 818

1443/08/01ھـ 1441/07/09 520411473 819

1443/08/01ھـ 1441/07/14 520411497 820

1443/08/01ھـ 1441/07/16 520411507 821

1443/08/01ھـ 1441/07/16 520411518 822

1443/08/01ھـ 1441/07/17 520411523 823

1443/08/01ھـ 1441/07/20 520411532 824

1443/08/01ھـ 1441/07/29 520411601 825

1443/08/01ھـ 1441/08/02 520411631 826

1443/08/01ھـ 1441/08/07 520411671 827

1443/08/01ھـ 1441/08/15 520411729 828

1443/08/01ھـ 1441/08/18 520411759 829

1443/08/01ھـ 1441/08/22 520411776 830

1443/08/01ھـ 1441/08/30 520411829 831

1443/08/01ھـ 1441/09/10 520411901 832

1443/08/01ھـ 1441/09/14 520411929 833

1443/08/01ھـ 1441/11/07 520412350 834

1443/08/01ھـ 1441/11/25 520412446 835

1443/08/01ھـ 1442/01/18 520420095 836
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1443/08/01ھـ 1442/01/18 520420103 837

1443/08/01ھـ 1442/01/18 520420104 838

1443/08/01ھـ 1442/01/22 520420119 839

1443/08/03ھـ 1442/12/18 421421204 840

1443/08/03ھـ 1443/03/05 421430198 841

1443/08/03ھـ 1443/03/06 421430211 842

1443/08/03ھـ 1443/02/29 421430252 843

1443/08/03ھـ 1443/02/29 421430254 844

1443/08/03ھـ 1443/03/11 421430256 845

1443/08/03ھـ 1443/03/18 421430288 846

1443/08/03ھـ 1443/03/19 421430292 847

1443/08/03ھـ 1443/03/20 421430294 848

1443/08/03ھـ 1443/03/20 421430299 849

1443/08/03ھـ 1443/03/22 421430301 850

1443/08/03ھـ 1443/04/09 421430350 851

1443/08/03ھـ 1443/04/23 421430425 852

1443/08/03ھـ 1443/04/25 421430426 853

1443/08/03ھـ 1443/04/27 421430434 854

1443/08/04ھـ 1440/12/21 119400934 855

1443/08/04ھـ 1443/07/14 422430689 856

1443/08/05ھـ 1443/07/06 422430655 857

1443/08/05ھـ 1439/07/15 518391249 858

1443/08/05ھـ 1439/09/22 518391738 859

1443/08/06ھـ 1443/07/25 422430738 860

1443/08/06ھـ 1443/08/02 422430761 861

1443/08/06ھـ 1438/11/03 517381988 862

1443/08/07ھـ 1439/08/06 118390552 863

1443/08/07ھـ 1443/04/13 421430363 864

1443/08/07ھـ 1443/04/15 421430376 865

1443/08/07ھـ 1443/05/01 421430441 866

1443/08/07ھـ 1443/05/01 421430442 867

1443/08/07ھـ 1440/09/24 519401891 868

1443/08/10ھـ 1443/03/12 421430268 869

1443/08/10ھـ 1443/04/01 421430327 870

1443/08/10ھـ 1443/05/02 421430444 871

1443/08/10ھـ 1443/05/02 421430445 872

1443/08/10ھـ 1443/05/04 421430447 873

1443/08/11ھـ 1442/01/06 120420021 874

1443/08/11ھـ 1443/04/17 421430401 875

1443/08/11ھـ 1443/07/14 422430691 876
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/08/11ھـ 1436/11/10 519400789 877

1443/08/11ھـ 1441/12/09 520412551 878

1443/08/11ھـ 1438/03/26 521421803 879

1443/08/12ھـ 1442/05/07 120420320 880

1443/08/12ھـ 1442/05/08 120420324 881

1443/08/13ھـ 1440/06/16 119400736 882

1443/08/13ھـ 1441/02/08 119410099 883

1443/08/13ھـ 1442/03/21 120420201 884

1443/08/13ھـ 1442/06/22 121420430 885

1443/08/13ھـ 1443/03/24 121430285 886

1443/08/13ھـ 1439/02/22 517390315 887

1443/08/13ھـ 1442/03/01 520420370 888

1443/08/13ھـ 1442/03/11 520420444 889

1443/08/13ھـ 1442/08/28 521421688 890

1443/08/14ھـ 1442/06/05 121420378 891

1443/08/14ھـ 1442/06/12 121420399 892

1443/08/14ھـ 1443/05/08 421430473 893

1443/08/14ھـ 1443/05/16 421430499 894

1443/08/14ھـ 1438/06/10 517381067 895

1443/08/14ھـ 1438/07/20 517381335 896

1443/08/14ھـ 1440/02/05 518400230 897

1443/08/14ھـ 1440/08/17 519401633 898

1443/08/15ھـ 1438/06/10 517381052 899

1443/08/18ھـ 1440/04/30 519400816 900

1443/08/19ھـ 1440/05/08 119400363 901

1443/08/19ھـ 1443/02/05 121430138 902

1443/08/19ھـ 1443/03/21 121430272 903

1443/08/19ھـ 1440/05/07 519400876 904

1443/08/19ھـ 1440/05/07 519400883 905

1443/08/19ھـ 1440/06/02 519401056 906

1443/08/19ھـ 1440/06/09 519401105 907

1443/08/19ھـ 1440/06/09 519401108 908

1443/08/19ھـ 1440/06/12 519401120 909

1443/08/19ھـ 1440/07/10 519401338 910

1443/08/19ھـ 1440/07/11 519401345 911

1443/08/19ھـ 1440/08/26 519401703 912

1443/08/19ھـ 1440/09/18 519401850 913

1443/08/19ھـ 1440/10/04 519401944 914

1443/08/19ھـ 1440/10/10 519402052 915

1443/08/19ھـ 1440/10/15 519402106 916
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/08/19ھـ 1440/10/27 519402149 917

1443/08/19ھـ 1440/09/16 519402203 918

1443/08/19ھـ 1440/11/20 519402274 919

1443/08/19ھـ 1442/05/07 520420857 920

1443/08/20ھـ 1442/03/08 120420152 921

1443/08/20ھـ 1442/03/09 120420165 922

1443/08/20ھـ 1442/03/12 120420176 923

1443/08/20ھـ 1442/03/12 120420178 924

1443/08/20ھـ 1442/03/14 120420185 925

1443/08/20ھـ 1442/03/26 120420220 926

1443/08/20ھـ 1442/04/03 120420237 927

1443/08/20ھـ 1442/04/20 120420267 928

1443/08/20ھـ 1442/04/21 120420268 929

1443/08/20ھـ 1442/04/21 120420269 930

1443/08/20ھـ 1442/04/22 120420273 931

1443/08/20ھـ 1442/04/22 120420275 932

1443/08/20ھـ 1442/04/22 120420278 933

1443/08/20ھـ 1442/05/13 120420329 934

1443/08/20ھـ 1442/05/14 120420332 935

1443/08/20ھـ 1442/05/20 121420353 936

1443/08/20ھـ 1442/05/26 121420364 937

1443/08/20ھـ 1443/05/07 121430416 938

1443/08/20ھـ 1437/02/03 515370150 939

1443/08/20ھـ 1440/04/09 518400670 940

1443/08/20ھـ 1440/09/13 519401811 941

1443/08/20ھـ 1440/10/24 519402014 942

1443/08/20ھـ 1440/10/20 519402073 943

1443/08/20ھـ 1440/10/10 519402141 944

1443/08/20ھـ 1440/11/11 519402301 945

1443/08/20ھـ 1440/11/11 519402302 946

1443/08/20ھـ 1440/11/11 519402303 947

1443/08/20ھـ 1440/11/11 519402304 948

1443/08/20ھـ 1440/11/11 519402305 949

1443/08/21ھـ 1442/01/22 120420049 950

1443/08/21ھـ 1440/07/11 519401340 951

1443/08/22ھـ 1443/05/15 421430497 952

1443/08/24ھـ 1440/10/22 119400823 953

1443/08/24ھـ 1441/12/06 120410886 954

1443/08/24ھـ 1442/03/15 120420191 955

1443/08/24ھـ 1442/03/29 120420227 956
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/08/24ھـ 1443/05/18 421430521 957

1443/08/24ھـ 1443/05/18 421430523 958

1443/08/24ھـ 1443/06/28 422430627 959

1443/08/24ھـ 1437/02/03 515370151 960

1443/08/24ھـ 1438/09/20 517381747 961

1443/08/24ھـ 1439/10/17 518391946 962

1443/08/24ھـ 1439/11/03 518392022 963

1443/08/24ھـ 1440/03/28 518400614 964

1443/08/24ھـ 1440/10/10 519402093 965

1443/08/24ھـ 1440/10/16 519402131 966

1443/08/24ھـ 1441/01/10 519410085 967

1443/08/24ھـ 1441/05/28 520411130 968

1443/08/24ھـ 1436/12/01 520411258 969

1443/08/24ھـ 1441/06/30 520411400 970

1443/08/24ھـ 1441/10/26 520412266 971

1443/08/24ھـ 1438/08/10 521421733 972

1443/08/24ھـ 1438/09/20 521421909 973

1443/08/25ھـ 1442/02/21 120420115 974

1443/08/25ھـ 1442/02/20 120420126 975

1443/08/25ھـ 1442/03/15 120420190 976

1443/08/25ھـ 1442/03/22 120420204 977

1443/08/25ھـ 1442/04/24 120420280 978

1443/08/26ھـ 1443/05/19 521431196 979

1443/08/27ھـ 1439/01/13 117390025 980

1443/08/27ھـ 1439/06/27 118390444 981

1443/08/27ھـ 1440/01/09 118400037 982

1443/08/27ھـ 1440/08/23 119400702 983

1443/08/27ھـ 1440/10/27 119400811 984

1443/08/27ھـ 1440/12/29 119400962 985

1443/08/27ھـ 1441/04/02 119410252 986

1443/08/27ھـ 1443/03/20 121430266 987

1443/08/27ھـ 1438/03/13 516380490 988

1443/08/27ھـ 1438/03/21 516380559 989

1443/08/27ھـ 1438/03/22 516380569 990

1443/08/27ھـ 1438/03/26 516380597 991

1443/08/27ھـ 1438/03/29 516380617 992

1443/08/27ھـ 1438/04/14 517380710 993

1443/08/27ھـ 1438/04/26 517380778 994

1443/08/27ھـ 1438/11/30 517382185 995

1443/08/27ھـ 1439/11/13 518392090 996
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تاريخ الرفض تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/08/27ھـ 1440/03/12 518400471 997

1443/08/27ھـ 1440/09/14 519401821 998

1443/08/27ھـ 1441/02/16 519410303 999

1443/08/28ھـ 1439/08/10 118390562 1000

1443/08/28ھـ 1439/09/02 118390614 1001

1443/08/28ھـ 1443/04/11 421430351 1002

1443/08/28ھـ 1443/08/25 422430859 1003

1443/08/28ھـ 1439/04/13 517390655 1004

1443/08/28ھـ 1439/05/07 518390798 1005

1443/08/28ھـ 1439/07/19 518391291 1006

1443/08/28ھـ 1439/08/10 518391447 1007

1443/08/28ھـ 1439/09/05 518391622 1008

1443/08/28ھـ 1440/01/10 518400075 1009

1443/08/28ھـ 1440/05/08 519400889 1010

1443/08/28ھـ 1440/06/05 519401069 1011

1443/08/28ھـ 1440/09/13 519401813 1012

1443/08/28ھـ 1440/09/13 519401814 1013

1443/08/28ھـ 1440/09/13 519401815 1014

1443/08/28ھـ 1440/09/18 519401857 1015

1443/08/28ھـ 1440/12/05 519402403 1016

1443/08/28ھـ 1440/12/21 519402497 1017

1443/08/28ھـ 1440/12/21 519402505 1018

1443/08/28ھـ 1441/01/06 519410068 1019

1443/08/28ھـ 1441/01/25 519410186 1020

1443/08/28ھـ 1441/07/03 520411437 1021

1443/08/28ھـ 1438/12/28 520420838 1022
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تاريخ االسقاط تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/07/13ھـ 1439/04/21 118390244 1

1443/07/14ھـ 1440/09/23 519401878 2

1443/07/15ھـ 1440/03/05 118400193 3

1443/07/15ھـ 1440/03/11 518400465 4

1443/07/19ھـ 1441/06/07 120410394 5

1443/07/22ھـ 1441/02/25 519410375 6

1443/07/22ھـ 1439/05/15 520420414 7

1443/07/29ھـ 1440/09/15 519401828 8

1443/07/29ھـ 1440/10/24 519402111 9

1443/07/29ھـ 1438/07/25 520412437 10

1443/07/30ھـ 1440/10/28 519402112 11

1443/07/30ھـ 1440/10/18 519402122 12

1443/07/30ھـ 1440/10/28 519402164 13

1443/07/30ھـ 1440/10/23 519402193 14

1443/07/30ھـ 1440/10/28 519402235 15

1443/08/11ھـ 1440/05/11 519400922 16

1443/08/11ھـ 1441/07/23 520411564 17

1443/08/11ھـ 1441/08/09 520411688 18

1443/08/11ھـ 1441/08/09 520411689 19

1443/08/11ھـ 1441/12/03 520412502 20

1443/08/18ھـ 1440/05/07 519400875 21

1443/08/19ھـ 1440/06/15 519401147 22

1443/08/19ھـ 1440/06/15 519401148 23

1443/08/19ھـ 1440/06/16 519401152 24

1443/08/19ھـ 1440/06/16 519401153 25

1443/08/19ھـ 1440/06/16 519401156 26

1443/08/19ھـ 1440/09/06 519401759 27

1443/08/19ھـ 1440/09/16 519401833 28

1443/08/19ھـ 1440/09/16 519401841 29

1443/08/19ھـ 1440/09/17 519401846 30

1443/08/19ھـ 1440/09/22 519401867 31

1443/08/19ھـ 1440/09/22 519401872 32

1443/08/19ھـ 1440/09/22 519401873 33

1443/08/19ھـ 1440/09/23 519401875 34

1443/08/19ھـ 1440/09/24 519401890 35

1443/08/19ھـ 1440/09/25 519401896 36

قائمة بطلبات وثائق الحماية  الساقطة
Ơالى 1443/08/29ه  Ơخالل فترة من 1443/05/01ه 
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تاريخ االسقاط تاريخ اإليداع رقم الطلب م

1443/08/19ھـ 1440/09/25 519401898 37

1443/08/19ھـ 1440/09/25 519401904 38

1443/08/19ھـ 1440/09/28 519401912 39

1443/08/19ھـ 1440/10/04 519401942 40

1443/08/19ھـ 1440/11/07 519402126 41

1443/08/19ھـ 1440/11/04 519402167 42

1443/08/19ھـ 1440/11/13 519402238 43

1443/08/20ھـ 1440/05/07 519400884 44

1443/08/20ھـ 1440/06/16 519401159 45

1443/08/20ھـ 1440/06/22 519401214 46

1443/08/20ھـ 1440/07/04 519401268 47

1443/08/20ھـ 1442/05/19 521420958 48

1443/08/20ھـ 1438/02/06 521421535 49

1443/08/21ھـ 1440/08/02 519401505 50

1443/08/21ھـ 1440/08/19 519401648 51

1443/08/24ھـ 1440/09/04 519401753 52

1443/08/25ھـ 1441/04/03 519410693 53

1443/08/25ھـ 1441/04/06 519410717 54

1443/08/25ھـ 1441/04/08 519410738 55

1443/08/25ھـ 1441/04/10 519410747 56

1443/08/25ھـ 1441/04/17 519410809 57

1443/08/25ھـ 1441/04/29 519411502 58

1443/08/25ھـ 1441/05/04 520410963 59

1443/08/25ھـ 1441/07/07 520411459 60

1443/08/25ھـ 1441/08/17 520411753 61

1443/08/25ھـ 1441/11/17 520412400 62

1443/08/28ھـ 1440/07/13 519401358 63

1443/08/28ھـ 1440/10/02 519401935 64

1443/08/28ھـ 1440/10/02 519401936 65

1443/08/28ھـ 1440/10/05 519401950 66
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1443/05/09ھـ 1443/04/06 421430340 1

1443/05/15ھـ 1443/05/08 521431093 2

1443/08/04ھـ 1443/08/02 222430012 3

1443/08/06ھـ 1442/06/26 121420446 4

1443/08/19ھـ 1438/09/20 117380739 5

1443/08/24ھـ 1441/08/24 120410585 6

Ơالى 1443/08/29ه  Ơخالل فترة من 1443/05/01ه 
قائمة بطلبات وثائق الحماية التي تم سحبھا
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ϥϮϨόϟ ΐϠτϟ�Ϣϗέ  ϡ
جھاز تبرید ھواء تبخیري ثالثي المراحل مع التحكم بالرطوبة 

وطریقة إستخدامھ
116370323 1

سیر موصل لنقل الطاقة الكھربائیة إلى قطار 116370454 2

تجمیعة مانعة للتسرب من أنبوب غسل 116370687 3

عملیة للمعالجة البیولوجیة المقیدة لراسب ھیدروكربوني 116380194 4

عملیة لتحضیر مادة حبر متبلمر بخطوة واحدة 117380320 5

جسم لوح وسد صغیر مؤقت من تجمیع بسیط 117380494 6

عملیة لتحضیر حفاز حبیبات البالدیوم النانونیة المدعمھ بالسیلیكا 
واستخدامھ في عملیة تحضیر االنیلینات البنزیلیة

117380521 7

نافذة مبنى تقنن الھواء والضوء وتمنع الغبار والحشرات 117380555 8

طریقة للتحكم في حركة مركبة سكك حدیدیة مزودة بحمایة من 
التصادم الجانبي

117380561 9

لوح شمسي صبغي 117380586 10

لوح شمسي صبغي مع حامل صبغة عضوي 117380587 11

قالب تشكیل للبالستیك المتصلد بالحرارة 117380705 12

إنتاج البروبیلین في وحدة للتكسیر الحفزي المائع 117380824 13

تخفیف االلتصاق واالنزالق على أنظمة تشغیل علوي ذات تشغیل 
مباشر

117380864 14

جھاز مستقبل لرادار ذو موجات ترددیة متصلة لزیادة المناعة ضد 
التسرب

117390183 15

جھاز لترجمة لغة اإلشارة 118390388 16

عوامل مضادة للسرطان 118390443 17

جھاز إلنتاج ألیاف مترابطة مغزولة من شعیرات متصلة 118390477 18

جھاز إلنتاج ألیاف مترابطة مغزولة من شعیرات متصلة 118390478 19

نظام تحكم بالقطار آلي محسن وطریقة مناظرة 118390565 20

سلم متحرك نقال للتأمین والحمایة یتم إمداده بالقدرة من الطاقة 
الشمسیة

118390577 21

دلیل برغي عنیقي للفقرات القطنیة 118390582 22

الدبوس المغناطیسي لتثبیت الكسور 118390702 23

صھریج معزول وعازل حراریاً یشتمل على كتیفة زاویة 118390704 24

تجمعیة منفذ شفط وصمام ال رجعي 118390740 25

قفل مزدوج ذو مكبس 118400026 26

منتج ثمار التمر المعزز 118400038 27

مادة إلكترودیة مركبة للمكثفات فائقة الطاقة 118400040 28

مركبات نانویة مغناطیسیة موظفة بالكربوكسیلیك 118400070 29

طریقھ لتخلیق جسیمات 3- أوكسو لوبینال المتناھیة الصغر 118400112 30

آلیة دوران حول زاویة السمت وزاویة االرتفاع خاصة بجھاز تتبع 
الشمس

118400113 31

عملیة متكاملة للتكسیر الحفزي لمائع ونزع الھیدروجین من 
بروبان مؤكسد

118400153 32

قائمة بطلبات براءات االختراع المنشورة
Ơالى 1443/08/29ه  Ơخالل فترة من 1443/05/01ه 
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غرفة سیارة خارجیة(مرأب) 118400199 33

CHB-TVSI عاكس 
مھجن ذات مصدر جھد متعدد المستویات

118400222 34

توزیع مُحسّن لخلیط مائع متعدد األطوار 118400251 35

عامل حفاز كھربي یستخدم في تفاعل اختزال األكسجین 118400265 36

نظام تحكم في قطار آلي 118400295 37

نموذج تعلیم خاص باألسنان 119400335 38

نظام وطریقة لتشغیل عملیة حفر انزالقي آلیًا 119400366 39

مضخة إصبعیة 119400481 40

نظام حیوي غیر عضوي فعال لعالج تیارات میاه صرف متضمنة 
كبریتید ومحتویة على ملوثات أخرى

119400547 41

فلتر جلد و وبر االبل لتنقیة الھواء 119400566 42

االنتقال بدون توقف من الحفر الدوار إلى الحفر االنزالقي 119400589 43

جھاز حفر مساعد أسفل تجویف بئر 119400672 44

نظام تحلیة وإنتاج طاقة شمسي 119400747 45

حامل األبرة لجراحة اللثة 119400829 46

منصة حفر مستمرة الحركة بسناد جانبي 119400853 47

حذاء داخلي قابل للطي ومانع لالنزالق 119410013 48

عملیة لتقلیل الرواسب الحیویة في محطة معالجة تیار متدفق 
خارج من تكریر الھیدروكربون عن طریق عملیات التدخل 

المیكروبي

119410019 49

تصنیع شعیرات نانویة لبروبیوتیكات باستخدام الجبن 119410028 50

تركیبة مادة مُزلقة لزیت التروس 119410197 51

جھاز مساعد لتشغیل أداة ثقیلة 119410207 52

مشبك ملحق داخل الفم لتثبیت األشیاء على الحروف الدرداء 119410239 53

صفیحة مموجة لتھویة وتبدید الحرارة من أحد األسقف 119410289 54

مُحول دلیل موجي مستوي 119410359 55

فرن بھ مجس لدرجة الحرارة 120410340 56

تنظیم المجال المغناطیسي في تكوین العظام الجدیدة وغیرھا من 
االستخدامات فى عالجات االسنان

120410361 57

جھاز لسحق شكل جرعة وحدة صلبة لدواء وإعطاء الشكل 
المسحوق

120410515 58

طریقة ونظام ومركبة لحصر األجزاء المعیبة من أنظمة اإلمداد 
بالقدرة في تطبیقات السكك الحدیدیة

120410532 59

متراكب اطر المعادن العضویة المسامیة والكربون النشط إلزالة 
الفینول

120410550 60

جھاز التحول الرقمي لتعدیل جھاز المطیاف لقیاس ألوان الشرائح 
الزجاجیة المجھریة للتشخیص والتدریب

120410567 61

البلیدتوم أداة مساندة للخلع المحافظ لألسنان 120410581 62

طریقة إنتاج البولي بیوتین سریع التفاعل 120410605 63

عملیة لتحویل فحم الكوك بدرجة الوقود إلى فحم الكوك بدرجة 
األنود

120410610 64

القاطع الجراحي الوقائي 120410615 65

جھاز تنفس صناعي محمول [ ال باس ] 120410647 66

نظام الكتروني الستشعار لون حبوب القھوة خالل عملیة التحمیص 120410676 67
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طریقة تخلیق جسیمات نانویة من بذر البطیخ 120410702 68

منتج ماص 120410722 69

.منتج ماص 120410723 70

منتج ماص وعبوة منتج ماص 120410724 71

-منتج ماص 120410725 72

_منتج ماص 120410726 73

جھاز تعدیل تشوھات الفكین وعالج انقطاع التنفس أثناء النوم 120410737 74

حذاء على شكل جورب 120410776 75

أداة منخفضة التكلفة بطباعة ثالثیة األبعاد مع اتجاه متعدد الزوایا 
و المحاور لألوعیة للتدریب على الجراحة المجھریة و المفاغرة 

لألوعیة الدمویة

120410796 76

سكین نافعة قابلة للتحویل مفردة الفعل ومكشطة 120410799 77

حقیبة ید بشاحن عكسي 120410813 78

كافولة النعمان المضیئة 120410859 79

جھاز مجفف النباتات 120410888 80

رشاش ووحدة طاقة نوویة بھا رشاش 120410925 81

CO2 مركبة تحتوي على جھاز معالجة 120420013 82

آلیة لتأمین الترمیز وربط النقاط لنص في المنحنى اإلھلیجي 
للتشفیر

120420030 83

تخلیق الجسیمات النانویة الفضیة من مستخلص ورقة الزیتون 120420042 84

حاجز لألسنان ذو شریط مستقیم 120420053 85

مرجع كسور الساعد 120420059 86

طریقة ونظام لإلنشاء المتكامل لآلبار 120420062 87

استیقظي ماما 120420119 88

ھوائي بصري باألشعة تحت الحمراء بالزموني 120420142 89

رافعة الضغط المزدوج 120420145 90

طریقة لتحضیر محفز للھدرجة االنتقائیة لألولیفینات الثنائیة 120420182 91

مثبت علبة كابالت 120420202 92

جھاز ري وحمایة النباتات الصحراویة 120420205 93

جھاز تنبیھ السائقین بمخاطر الطرق 120420211 94

طریقة جدیدة لجمع فطریات تحلل الخشب باستخدام غرف 
الحضانة البالستیكیة

120420245 95

القسطــــرة الدائمـة للدیـال الدمــوي المـطـــورة 120420248 96

صورة جداریة تفاعلیة للزراعة 120420254 97

طریقة توصیل عمود أنبوبي دائري فوالذي المملوء بالخرسانة 
بركیزة خرسانة مسلحة

120420262 98

سناد مُقوّم لألسنان مقوى بالخزف 120420271 99

خوذة لقص الشعر بواسطة الذكاءاالصطناعي 120420282 100

محطة تجمیعة صمام ووحدة احتباس للبخار 120420294 101

جسیمات سیلیكا نانویة ذو مسام متوسطة من الحناء واستخدامھا 
كعوامل مضادة للسرطان

120420304 102

التحكم في عملیة التداخل في حفرة البئر 120420305 103

قولبة وتحكم التصدیع الھیدرولیكي 120420311 104
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جھاز للتنبیھ لتثبیت عجلة إطار المركبة 120420325 105

سطح نسیج مغلف بتقنیة النانو الفضیة 120420327 106

نظام لمراقبة , تنظیم , ومعالجة مرضى األسنان 120420328 107

تركیب حفاز لنزع الھیدروجین التأكسدي لأللكان 121420337 108

تحدید خصائص االنسیابیة لمائع خالل استجابة غیر خطیة 121420357 109

طریقة لتحضیر صیاغة دوائیة منخفضة الجرعة 121420363 110

سناد جدار لقضیب الستائر 121420366 111

نظام وطریقة إلعادة تكثیف الغاز الناتج عن الغلیان من خزان غاز 
(GAS) طبیعي مسال

121420386 112

ستارة النافذة 121420400 113

توربین ریاح بدون شفرة متعدد الكباسات 121420406 114

أداة تطبیق بطانة األسنان متعددة الوظائف 121420426 115

المولدات المتعددة في توربینات الریاح 121420463 116

لعبة كیرم مطورة 121420469 117

مروحة شفط مغلقة تعمل باستشعار الحركة تلقائیاً 121420523 118

مقیاس متعدد المقاییس متعدد االستخدام 121420529 119

121420575 الطینات المحلیھ المتوھجھ  120

فرن برف شبكي متحرك 121420609 121

عناصر إنشائیة مركّبة 121420615 122

جھاز التشخیص المساعد 121420621 123

كامیرات رصد ذكیة باستخدام الذكاء االصطناعي لضبط المخالفین 
باالماكن العامة

121420652 124

سكین متعدد االستخدام بأنواع شفرات مختلفة قابلة للتبدیل 121420669 125

جھاز لتحدید كمیة سائل 121420695 126

وعاء امتزاز تدفق شعاعي مع وسیلة تحمیل متكاملة 121420818 127

جھاز حلقي الكتروني قابل لالرتداء بعداد تسابیح  121420858 128

جھاز حلقي الكتروني قابل لالرتداء بعداد تسابیح  121420858 129

جھاز حلقي الكتروني قابل لالرتداء بعداد تسابیح  121420858 130

جھاز حلقي الكتروني قابل لالرتداء بعداد تسابیح  121420858 131

صنبور میاه لفرز الشوائب من المیاه المعاد تدویرھا قابل إلدخال 
الیدین للغسیل و مزود بملقف تحت فم الصنبور عمودیاً  لتلقي 

التسربات و قطرات  المیاه

121420878 132

تركیبة مَُشحِّم لتطبیقات المحور اإللكتروني 121420904 133

121430058 أداة دعم وحدة التحكم أللعاب الفیدیو 134

شاشة لشحن الجوال 121430087 135

أداة تعدیل وضع العدسة الصناعیة المزروعة داخل العین 121430187 136

بدلة عسكریة بتقنیة جزیئات مادة نترید السیلكون 121430201 137

مساعد صعوبات التعلم 121430224 138

غطاء مانع لالتربة والحشرات 121430336 139

أداة لفصل التذوق عن الطعام 121430353 140

التحكم المستقل في مواقف السیارات لذوي االحتیاجات الخاصة 121430356 141

82



ϥϮϨόϟ ΐϠτϟ�Ϣϗέ  ϡ
تولید الطاقھ الكھربائیھ من مرور السیارات او القطارات  من 

خالل قناة مطاطیھ ملیئة بالماء
121430367 142

فرشاة أسنان كھربائیة 121430370 143

جھاز تخطیط القلب مع حساسات 121430433 144

121430439 شاحنة وزن ونقل المخلفات كبیرة االحجام 145

قنینة عطور ذات أحواض متعددة مزودة بغطاء توزیع 121430467 146

سخانة ماء كھربائیة موفرة للطاقة 122430528 147

طریقة إلحكام تثبیت القماش الحامي لشریط العزل على األنابیب 
المدفونة

122430537 148

أمان 122430571 149

تصمیم تخطیطي لدارة الكترونیة لدفایة في حظائر الدواجن 221430005 150

طریقة وجھاز لتوفیر نظام تجریع عقار دوائي حركي 515370289 151

سموم عصبیة مھبطیة 516370371 152

طقم وطریقة لتنظیف وتعقیم معدات وأجھزة طبیة 516370821 153

إضافة تغذیة منفصلة إلى عملیة استعادة الغاز النفطي المسال 
لتبرید مفتوح متناظر الضغط

516370890 154

تركیبة للتحكم بالغبار 516371164 155

تركیبة للتحكم بالغبار 516371164 156

تركیبة للتحكم بالغبار 516371164 157

تركیبة للتحكم بالغبار 516371164 158

مستشعر لزوجة لقیاس وتمییز الموائع في ثقب حفر 516371237 159

لوحة انبعاث اشعاع ضوئي 516371325 160

VISTA أجسام مضادة لـ  
وأجزاء منھا

516371402 161

تحكم متطور في مسارات حفرة بئر 516371559 162

نظام وطریقة لتجھیز بئر 516371568 163

516371610 طریقة لتشغیل مصنع طاقة شمسیة یقوم بالتركیز على نحو خطي 164

مكون یمكن أن یتعرض لغاز ساخن من تربین غازي وتجھیزة 
منع تسرب بھا ذلك المكون

516371638 165

قیاس الموصلیة الھیدرولیكیة فیما وراء التغلیف بین طبقات خزان 516371677 166

طریقة لتفسیر بیانات مستشعرات درجة الحرارة الموزعة خالل 
عملیات حفرة البئر

516371696 167

طرق وأنظمة إلدارة أنابیب على برج حفر 516371699 168

نظام الختبار/إنتاج بئر متعدد المناطق وطریقة االستخدام 516371708 169

عملیة النتاج مطاط بیوتیل معدل 516371722 170

مضخة مدمجة مع وسیلتي تحریك مستقلتي التشغیل 516371754 171

تحلیل نظیري من وسیلة استخالص متحكم فیھا متصلة بنظام مائع 
على تجھیزات حفر

516371767 172

نظام وطریقة ألخذ العینات أساسھا صمام كُمي منزلق إلكمال بئر 516371777 173

مراقبة العدید من سالسل األنابیب باستخدام أداة كھرومغناطیسیة
(EM) للكشف عن التآكل  

516371856 174

مراقبة سلسلة أنابیب تغلیف باستخدام أداة كھرومغناطیسیة
(EM) للكشف عن التآكل وتصحیح تأثیرات التوصیل

516371858 175

نظام قدرة مناعیة لعطل أرضي لمستشعرات أسفل البئر 516371878 176

مركب مواد حشو دعمي مقاوم للتآكل االحتكاكي ومواد تركیبھ 516371887 177
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طریقة ومعالجة لتحفیز بئر 516380011 178

إنشاء اتصال أسفل البئر بین حفر البئر 516380020 179

مائع معالجة 516380074 180

موائع تكوین صدوع عالیة الملوحة، بھا محتوى مادة متبقیة 
منخفض

516380106 181

ھیكل جبسي مصلد، بالطة جبسیة، طریقة لتصنیع ھیكل جبسي 
مصلد، ولوح جبسي

516380206 182

معایرة ذاتیة لمستشعر توجیھ مقید في الوقت الفعلي 516380312 183

516380332 تقدیر االسترطابیة باستخدام رنین مغناطیسي 184

PHM التعرف على خصائص موقع بئر باستخدام تقنیة 516380425 185

جھاز وطریقة لإلزالة المستمرة للردم من مصفاة الرمل أسفل البئر 516380495 186

طرق وأنظمة لتقدیر أحجام وتأثیرات عوائق حفر بئر في آبار 
حقن بالماء

516380552 187

قیاس أسفل البئر للتبخر واالنحالل الحراري المستحث باللیزر 516380553 188

التحكم في المضاءلة الفعالة ألداة تسجیل أداء حفر حفرة بئر 516380579 189

أجسام مضادة ثنائیة التكافؤ مرتبطة تساھمیا لھا نشاط تفاعلي  
 مناعي مع

PD-1 و LAG-3 وطرق استخدامھا 

516380600 190

طریقة لتحویل النفایات الى وحل والتخلص منھا عن طریق ضخھا 
تحت ضغط داخل تكوینات جوفیة تحت األرض

516380639 191

أداة تسجیل أداء كثافة تكوین أو معاوقة صوتیة 517380665 192

ھیئة سن مقاوم للتعب ذات استدارة منحنیة مدمجة 517380788 193

بروتینات دمج لمستقبل إنترلیوكین-2/إنترلیوكین-2 ألفا وطرق 
االستخدام

517380842 194

دفاعة ذات امتدادات ریش منحنیة محوریاً لمنع الغلق الھوائي 517380848 195

سیر عمل متعدد المتغیرات لتقییم األسمنت في العدید من سالسل 
أنابیب التغلیف

517380862 196

VIII مجموعة تعبیر متطورة لحزم والتعبیر عن عامل متغیر
لعالج اضطراب توقف نزیف الدم 

517380883 197

نظام وطریقة الستخدام نبضات ضغط من أجل تحسین وتقییم أداء 
تحفیز كسور

517380941 198

طریقة وجھاز للتحكم في أداة أسفل بئر 517380960 199

وسیلة تدفق وطرق لتكوین انخفاضات ضغط مختلفة اعتماداً على 
اتجاه التدفق

517380962 200

وحدات تنشیط العتراض مداخل البرامیل الداخلیة من أدوات 
تجویف وأدوات وطرق

517380966 201

طریقة إلنتاج خالیا سلیفة في كبد بالغ 517380984 202

جھاز معالجة غسیل 517380985 203

طریقة تحلیة میاه دافئة فائقة التشبّع 517381021 204

معالجة مسبقة لماء فائق التشبع ساخن 517381023 205

إضافة كواشف ألومنیوم لتیارات مائیة تحتوي على أكسو أنیونات 517381029 206

مشغل فتحة تھویة 517381038 207

مادة حشو دعمیة متشربة ومغلفة تحتوي على عوامل معالجة 
كیمیائیة وطرق الستخدامھا

517381108 208

مضخة طرد مركزي متعددة المراحل بفواصل ضغط 517381120 209

جھاز لوح تركیب وأنظمة وطرق 517381137 210

أنظمة كاشفة للتالعب لغالق دلو مانع للتسرب 517381152 211
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طرق اختیار مادة خافضة للتوتر السطحي الستخالص مائع في 

تكوینات جوفیة
517381159 212

عامل عالجي مستحث للسمیة الخلویة 517381167 213

طرق وأنظمة إلنتاج خامس أكسید الفسفور بزیادة قوة ضغط الكتل 517381188 214

موصل أنابیب 517381210 215

تقییم الحدود الصخریة والسرعات الصوتیة باستخدام صوت 
المثقاب أثناء الحفر الرأسي

517381231 216

طرق لعزل نطاقي وتحویل معالجة بجسیمات مشكلة 517381234 217

نظام وطریقة لضغط وتھیئة غاز الھیدروكربون 517381246 218

جھاز لتولید بالزما ضغط جوي بارد 517381276 219

تركیبة صیدلیة بثبات محسن 517381298 220

وحدة داخلیة لمكیف ھواء 517381358 221

وحدة داخلیة لتكییف ھواء 517381360 222

تمییز شكل ثقب حفر 517381365 223

طرق وجھاز لمراقبة تعرج حفرة بئر 517381391 224

اتصاالت بفجوة نطاق موجي عبر أداة بئر ذات سطح خارجي 
معدل

517381408 225

تصحیح اتجاه حفر لمثقاب جوفي قابل للتوجیھ في ضوء میل 
تكوین تم الكشف عنھ

517381432 226

حشیة ذات حلقة داخلیة من أنود جلفاني 517381438 227

وحدة عقار- جھاز تحتوي على كیناجوالید 517381471 228

صمام منفاخي وصمام حقن 517381473 229

تولیفة صیدالنیة تشتمل على عامل مساعد لمستقبل اس1بي1 
انتقائي

517381489 230

عملیات إلنتاج منتج حمض أسیتیك بھ محتوى منخفض من أسیتات 
البیوتیل

517381516 231

مادة الصقة لتشطیب وصلة 517381631 232

وصلة وحلقة لحمایتھا 517381643 233

بنیة حمل متحركة لحاویات مادة كتلیة 517381655 234

 أجسام مضادة تستھدف مستقبل مقترن ببروتین
G وطرق استخدامھا

517381664 235

مستقبالت مولد ضد خیمري تستھدف مستقبل مقترن ببروتین
G واستخداماتھا

517381665 236

تثبیط تآكل 517381670 237

مركبات داي ھیدرو بیریمیدین-2-أون واستخدامھا الطبي 517381678 238

تحدید مقدار شدة عیب في األنابیب 517381688 239

نظام آلي إلطالق الكاشطات 517381691 240

جھاز بلمرة أولیفین وعملیة بلمرة أولیفین 517381698 241

أنبوب مرن ووسیلة إقران لھ 517381699 242

تركیبة أطالق معدلة من األورلیستات واألكارابوز لعالج السمنة 
واضطرابات التمثیل الغذائي ذات الصلة

517381713 243

عملیة بلمرة جذریة مرتفعة الضغط  لبولیمر مساعد من اإلثیلین 
مع مونومیر مساعد یحتوى مجموعات سیالن

517381716 244

-3-(1R،3R،4R))-صیغ من 2-(تیرت-بیوتیل أمینو)-4
بیریمیدین-5-(ھیدروكسي-4-میثیل سیكلو ھكسیل أمینو

-كربوكسامید

517381749 245
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تولید حمض بیروكسي فورمیك من خالل فورمات كحول بولي 

ھیدریك
517381769 246

جھاز، نظام، طریقة ومنتج برنامج كومبیوتر لمعالجة طلبات 
معالجة إلكترونیة

517381770 247

قیاس معدل تدفق عرضي بین خزاني بین طبقات خزان متجاورة 
من خالل اختبارات ضغط وقتیة

517381776 248

عناصر تنظیمیة معدلة بعد االنتساخ" 
PRE لعالج االلتھاب الكبدي 

517381912 249

جھاز وطریقة لتحلیة المیاه بنزع األیونات حراریًا ومائع 
استخالص األیونات في الطور المائع

517381943 250

تحدید المقاومة الحراریة لجدار 517381955 251

أجسام مضادة لترانس ثیرتین 517381991 252

تركیبة لتضمید الجرح 517381996 253

تركیبة لتضمید الجرح 517381998 254

أجسام مضادة لترانس ثیرتین 517382002 255

أنظمة وعملیات إلنتاج بولیمر 517382086 256

منتج مطلي 517382093 257

أمینات معدلة مفیدة كمثبطات للقشور في عملیة إنتاج رطب 
لحمض فوسفوریك

517382116 258

عملیة إلنتاج بولیمرات مشتركة متعددة األوجھ من البروبیلین 517382131 259

عملیة إلنتاج النشادر من مادة تغذیة ھیدروكربونیة 517382134 260

حاویة بالستیكیة بمكون توجیھ للتدفق 517382180 261

عملیة بلمرة طور غازي مستمرة 517382222 262

طریقة ھندسیة لمعالجة مناطق الفقد الشدید باستخدام نظام أسمنت 
مسیل بالرج

517382232 263

مركبات واستخداماتھا لتعدیل الھیموجلوبین 517382253 264

حشوة راتینجة مسحوقة 517382267 265

تركیبات، أنظمة، وطرق إلزالة قشور سلفید الحدید من مكونات 
حقل نفط باستخدام أكریالت المیثیل

517382297 266

تسییل غاز صناعي وھیدروكربوني 517382320 267

استخالص معلومات الحركة للمقاطع الفرعیة في تشفیر الفیدیو 517382335 268

غالف لمنتج بطاطس للقلي النھائي، ومنتج بطاطس مزود معھ 
وطریقة لھذا

517382357 269

مشتقات الكربوكسامیدو بیرولیدین وطرق تحضیرھا واستخدامھا 517390034 270

طرق لتحدید فعالیة استخالص الغاز من مائع حفر 517390038 271

تركیبات وطرق لعالج األنیمیا 517390054 272

لقمة حفر بفوھة ذاتیة التوجیھ وطریقة استخدامھا 517390059 273

حشوة موصلة ضوئیاً لمعالجة لیزر 517390091 274

مجاالت تكرار أنكیرین مصمَّمة ذات نوعیة ربط تجاه ألبومین 
مصل

517390092 275

موائع أسفل بئر ذات معاوقة محددة 517390093 276

جھاز تھذیب یشمل غشاء ثاني أكسید الكربون 517390108 277

أجسام مضادة عالجیة واستخدامتھا 517390140 278

طریقة لتثبیط نفاذیة الماء في بئر استخراج مائع ھیدروكربون من 
خزان تحت أرضي

517390147 279

طریقة الستخدامھا في إنتاج القدرة وجھاز مصاحب 517390156 280
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محوالت طاقة فوق صوتیة بمادة كھربائیة إجھادیة مطمورة في 

ظھارة
517390190 281

القرنیات المزروعة 517390208 282

 IGF-1R الجسم المضاد لـ
واستخدامھ في تشخیص سرطان 

517390221 283

طریقة الستخدام مادة حشو دعمي منخفضة المقاومة في صدوع 
عالیة إجھاد اإلغالق

517390228 284

 IGR-1R جسم مضاد لـ
واستخدامھ لتشخیص السرطان 

517390248 285

B7 الفیروس الغدي الحال للورم المشفر لبروتین 517390260 286

مولد حراري ضوئي للطاقة الكھربائیة 517390302 287

جھاز وطریقة لتنظیف األنابیب 517390437 288

تركیبة بوتقة للتحكم باألكسجین وطرق ذات صلة 517390508 289

تركیبات تشتمل على سالالت بكتیریة 517390513 290

عملیة لتحضیر سیانید الصودیوم 517390540 291

غشاء مقاوم للماء من بولیمر تخلیقي ذاتي التحمیل مزود بخواص 
إصالح ذاتي

517390544 292

تكسیر باستخدام خلیط ھواء/وقود 517390546 293

جھاز إشعال عدیم المسامیر وقنبلة یدویة مزودة بجھاز إشعال 517390575 294

مشتقات حمض أمیني جدیدة، عملیة لتحضیرھا وتركیبات صیدلیة 
تحتوي علیھا

517390583 295

مشتقات حمض ھیدروكسي جدیدة، عملیة لتحضیرھا وتركیبات 
صیدلیة تحتوي علیھا

517390586 296

IX عامل 
معدل، وتركیبات وطرق واستخدامات لنقل الجین إلى الخالیا، 

واألعضاء واألنسجة

517390590 297

عملیة لتعریض وسط تفاعل لومیض 517390641 298

نظام وطریقة للتحقق من مصادقة معلومات مستند 518390002 299

أغشیة نقل مُیسرة وعالیة االنتقائیة واستخدامھم بعملیات فصل 
األلفین/البارافین

518390116 300

طرق وجھاز لزمن معالجة ممتد لمستقبل 518390679 301

طریقة لتحسین قابلیة الذوبان المائیة لعقاقیر 518390688 302

بطاریة تدفق اخسدة مع زوج اخسدة یعتمد على ثانى اوكسید 
الكربون

518390701 303

طریقة لقیاس العیوب، وجھاز لقیاسھا، ومسبار اختبار 518390730 304

اسمنت ذكي الستشعار عالي كیمیائي-حراري-مقاوم لإلجھاد بنظام 
متكامل للرصد في الوقت الحقیقي

518390737 305

بنیة حاجز توجیھ تدفق لقناة 518390743 306

نظام احتجاز لھ كیس داخلي 518390758 307

جھاز تصنیع وطریقة تصنیع عضو مطوي الثنین مرتبط بمنتج 
ماص

518390770 308

صندوق حمایة خندقي وطریقة لتجمیعھ 518390773 309

عملیة وجھاز لتبرید غاز یحتوي على ثاني أكسید الكبریت و/أو 
ثالث أكسید الكبریت وماء

518390777 310

مركب یستھدف إنترلوكین- 23 أ وعامل تنشیط الخالیا البائیة 
واستخداماتھ

518390788 311

طریقة تناضحیة عكسیة خالیة من الضغط التناضحي لتعزیز 
محلول یحتوي على مادة مذابة إلى تركیز عالٍ

518390792 312
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تركیبة حفزیة جدیدة تشمل نیكل ومركب ترابطي من معقد فوسفین 

من نوع نیكل، واستخدامھا في طریقة أولیجومریة أولفین
518390803 313

تصور سجل تفاوت متأثر بالجھات صوتي 518390821 314

طریقة للكشف عن عقدة لشبكة مخصصة لھذا الغرض 518390829 315

التحكم في الرقم الھیدروجیني لعمود إخماد 518390859 316

PD-L1 أجسام مضادة ضد 518390862 317

أنظمة وطرق الستخالص كبریت مُعزز من غاز ذیلي لعملیة 
كالوس

518390872 318

SIRP-ALPHA أجزاء منشأة تتضمن نطاق
أو صورة متغیرة منھا

518390881 319

جـھاز استقـبال الطاقة الشمسیة 518390890 320

أجسام مضادة لـ
PD-1 جدیدة 

518390903 321

تنقیة مائع باألسموزیة األمامیة، تبادل األیون وإعادة التركیز 518390918 322

مركبات فینوكسي أسیتامید معالجة بإضافة حلقة 518390920 323

جھاز قیاس غاز متضمن في ساعة 518390923 324

أجسام مضادة لمثبط مسار عامل نسیج واستخداماتھا 518390944 325

تحسین الشكل الھندسي المعقد للصدوع في تكوینات جوفیة، 
التصدیع المتعاقب

518390987 326

تحسین الشكل الھندسي المعقد للصدوع في تكوینات جوفیة، إرسال 
نبضات الضغط الصافي

518390989 327

عـمـلـیـات الـتـصـدیـع الھـیـدرولـیـكـي فـي التــــكـوینــــات 
الجــــوفــیـــة

518390993 328

استرجاع وإعادة استخدام الطاقة المھدرة في مرافق صناعیة 518390997 329

طریقة لتحسین حركة الزیوت الخام الثقیلة في خزانات جوفیة 518390998 330

استخالص وإعادة استخدام الطاقة المھدرة في المرافق الصناعیة 518390999 331

تجمیعة ضوئیة لبیان الحالة لمعدة التعامل مع المریض 518391015 332

مادة مُضافة مُزلقة للوقود ذو المحتوى المنخفض من الكبریت 518391034 333

طریقة تنقیة وطریقة إنتاج وجھاز تقطیر من أجل أكریلونیتریل 518391046 334

مسحوق تشكیل رغوة منشطة حفزیاً 518391059 335

عملیة إلدخال األلكیل على فینوالت 518391065 336

مركبات نصف فورمال قابلة للتشتیت/ قابلة للذوبان في 
ھیدروكربون ككاسحات سلفید الھیدروجین

518391071 337

نظام زراعة نبات بدون تربة 518391092 338

لوح سقف عازل للصوت 518391093 339

KRAS  مستقبالت الخالیا التائیة التي تمیز 
HLA-CW8 المطفرة المقیدة بـ

518391109 340

عملیة إماھة لألولیفین باستخدام مفاعل تذبذبي مزود بحواجز 518391110 341

طریقة لتحضیر كبسوالت دقیقة باستخدام مستحلب مزدوج 518391111 342

إزالة مثبطات ھیدرات حركیة 518391125 343

MMA- معالجة استخالصیة لمزیج میثانول 
یحتوي على ملح الصودیوم

518391126 344

طریقة إلنتاج حمض فوسفوریك وإنتاج فرعي لجبس نصف 
ھیدرات-ألفا بعملیة-رطبة

518391134 345

طریقة لتحضیر جبس شدید البیاض وعالي النقاوة 518391137 346

طریقة لتنقیة تیار ثاني أكسید الكربون 518391153 347
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منتج ماص یتضمن لوحات جانبیة و موانع تسریب 518391154 348

منتج ماص 518391155 349

طریقة إلنتاج مركبتانات عن طریق التحلل الھیدروجیني ألنزیم 
ثنائي السلفید بوجود الھیدروجین

518391158 350

مترافقات األلفة- قلیلة النیوكلیوتید واستخداماتھا 518391159 351

مُھذب بخار إلنتاج غاز تولیف 518391186 352

مجمع تیار كاثود لخلیة ھول ھیرولت 518391193 353

تصمیم إشارات تزامن لعملیة ضیقة النطاق 518391209 354

طریقة ونظام لتنظیف أنظمة التدفئة، والتھویة، وتكییف الھواء 518391221 355

جھاز وطریقة لفصل غاز غیر ھیدروكربوني 518391229 356

تجمیعات تروس قطریة مغناطیسیة شبھ دائریة، وأنظمة وطرق 
ذات صلة

518391235 357

 إنتاج إنزیمي لـ
D-تاجاتوز

518391253 358

عملیة لصنع غاز تصنیع من خالل إعادة تشكیل ھیدروكربون 518391276 359

ألیاف معدنیة 518391284 360

أنظمة وطرق إلزالة غاز الكبریت 518391306 361

 مركبات ومشتقات سبیرو
[H3 إندول -3، 2- بیرولیدین ]

2(1H)أون جدیدة على ھیئة مثبطات الدقیقة المزدوجة للفأر 
بي53-2

518391307 362

عملیة إلزالة مركبات الكبریت من تیارات عملیة 518391338 363

طریقة تصنیع منتج طعام نسیجي ومنتج طعام نسیجي 518391353 364

ركازة منظف سائل 518391361 365

عملیة الستخراج التكس راتنج ومطاط من نباتات جوایول 518391385 366

عملیة لتحضیر محفز تكسیر بالھیدروجین 518391393 367

عملیة لفصل مطاط طبیعي غیر ھیفیا في صورة صلبة من محالیل 
تحتوي علیھا

518391395 368

تصمیم إشارة تزامن بنظام الصحیفة البیضاء وخوارزمیات البحث 
عن الخلیة

518391398 369

تقنیة لخفض زمن مسح القطاع ألجھزة تعمل بموجة ملیمتریة 518391411 370

عملیة تحضیر وتبلر للیوزیمینول 518391413 371

طریقة فصل حراري لمركبات عضویة غیر قطبیة عن مادة 
بواسطة تقطیر بالبخار

518391420 372

طرق الستخالص حمض
DNA بدون خلیة لفحص غیر باضع قبل الوالدة

518391425 373

تركیبة مادة رابطة لرصیف ملون فاتح 518391432 374

تخلیق مواد حفزیة لتفاعالت تبادل مزدوج وأزمرة وتطبیقات 
حفزیة أخرى عبر معالجة برذاذ متحكم فیھ جیدا

518391436 375

جھاز مائعي یتضمن غالف وسدادة 518391442 376

نزع الھیدروجین من مركبات األلكان 518391454 377

جھاز وطریقة للتجفیف بالرش 518391478 378

عمود تقطیر واستخدامھ لتنقیة أیزوسیانات 518391501 379

إنجاز حاجز حلقي بنظام حثي 518391529 380

أجھزة، طرق، ووسط كمبیوتر لتوفیر تغذیة عكسیة حیویة في 
الزمن الفعلي لتصور ثالثي األبعاد

518391541 381
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VIII طریقة إلنتاج حبیبات مجففة بالتجمید تشمل العامل 518391542 382

طریقة إنتاج میثان من ثاني أوكسید الكربون بواسطة الزراعة 
المشتركة

518391582 383

نظام ضخ كھربائي مغمور لھ محرك مغناطیسي دائم 518391590 384

تركیبة ألیاف زجاجیة عالیة األداء، ولیف زجاجي، ومادة مركَّبة 
منھ

518391605 385

تركیبة محفِّز وعملیة لتشكیل عوامل تقلیل سحب لبولي 
(ألفا-أولیفین) ذات وزن جزیئي مرتفع بشكل فائق

518391615 386

عملیة محسَّنة لصھر إلمینیت 518391616 387

مولیبدوتنجستات فلزیة انتقالیة من بیس – آمونیا بلوري 518391640 388

طریقة إنشاء أنفاق باستخدام دعامة سابقة ودعامة الحقة وجھاز 
مالئم لنفس الطریقة

518391652 389

مجانس ضوء مضخة مدمج وحاقن إشارة لنظام لیزري عالي 
القدرة

518391656 390

عملیة تحسین ماء فوق حرج إلنتاج تیار بارافیني من نفط ثقیل 518391683 391

جھاز لمنع تسرب خطوط األنابیب 518391688 392

رغوة غیر عضویة للوقایة من الحریق والعزل واستخدامھا 518391690 393

محفز ثنائي الوظائف یشتمل على فسفور موزع بانتظام 518391693 394

C5 أجسام مضادة لـ 
وطرق الستخدامھا

518391704 395

آلة إزالة عوائق من خط سكة حدید لمركبة سكة حدید 518391705 396

حافة عبوة بخاصیة تنفیس 518391714 397

جھاز وطریقة لتحدید الخواص االنسیابیة لخرسانة 518391726 398

مولیبدات أوكسي-ھیدروكسید فلزیة انتقالیة بلوریة 518391732 399

عملیة لتنقیة میث أكریالت المیثیل 518391736 400

أنظمة مفاعالت فوق حرجة وعملیات تحسین البترول 518391739 401

طریقة إلزالة العجینة الناتجة عن الترشیح أسفل حفرة البئر 
باستخدام الحرارة

518391746 402

تخلیق انتقائي مزدوج التجاسم لمشتقات الفوسفات 518391776 403

عملیة و جھاز لخلط البولیمرات فى نفس الخط 518391782 404

عملیة تحسین بالماء فوق الحرج إلنتاج كوك عالي الرتبة 518391786 405

عملیة لمعالجة تیارات تطھیر معمل تكریر 518391790 406

بولیمر مشترك إیثیلین وبیوتادایین ذو بنیة دقیقة متجانسة 518391793 407

ذوبانیة الكبریت في نظام لقیاس الغازات 518391804 408

نظام متكامل لمراقبة كَمیة في زمن حقیقي لتكسیر مستحث 
بھیدروجین في بیئة محاكاة حمضیة

518391807 409

جھاز طباعة صورة باللیزر على مادة زجاجیة 518391811 410

تجمیعة مرشح وطریقة االستخدام 518391816 411

طریقة إلنتاج حمض الـ (میث) أكریلیك 518391821 412

مكثفات ألجینات الكالسیوم 518391830 413

عملیة للمعالجة باإلیبوكسي لبولیمر غیر مُشبع 518391860 414

مطاط بیوتیل یحتوي على كحول ألیلي 518391861 415

مشتقات باي بیرازولیل مفیدة لمعالجة أمراض المناعة الذاتیة 518391864 416

تحدید مواقع توصیل أحداث الوسائط لنقل الوسائط 518391872 417
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إزالة طمي مثقَّل بكبریتات الباریوم 518391894 418

أنظمة مفاعالت فوق حرجة وعملیات تحسین البترول 518391898 419

أنظمة مفاعالت فوق حرجة وعملیات تحسین البترول 518391899 420

عملیة لتكوین مكون محفز صلب لبلمرة االیثیلین والبلمرة 
المشتركة

518391911 421

عملیة خاصة بانتقائیة وقدرة كبریتید الھیدروجین المتزایدتان على 
احتجاز الغازات الحمضیة

518391914 422

حاویة بغطاء قابل للخفض المتعدد برأس ضغط 518391915 423

تحدید تلف الزیوت باستخدام زمن الصعود الفلوري 518391917 424

مادة قناة لوحدة غشاء نمطیة لفصل السوائل 518391919 425

أغشیة نقل میسَّرة ثابتة لعملیات فصل ألفین/بارافین 518391936 426

عملیة ضبط انحراف ساعة یتم تنفیذھا بالبیانات 518391940 427

ألیاف ضوئیة لمراقبة أنظمة الحمایة الكاثودیة لخط أنابیب 518391948 428

(HPHT)  جھاز منع تسرب الستخدامات مرتفعة الضغط
 ومرتفعة درجة الحرارة

518391950 429

خلیة شمسیة تشتمل على حبیبات من مادة مطلیة شبھ موصلة 
وطریقة لتصنیع الخلیة الشمسیة

518391957 430

التحكم في التدفق العكسي لمادة حشو دعمي باستخدام كیمیاء 
الراتنجات لعملیة تصدیع بالحمض

518391966 431

طریقة لتصنیع منتج ماص 518391969 432

نظام تحكم مبني على تردد السلكي لمنع األخطار المھنیة 518391970 433

تركیبات ومجموعات تشتمل على مستقبالت خلیة
ناتجة عن عودة االرتباط الجیني وطرق استخدام مستقبالت خلیة  

t-
-t ناتجة عن عودة االرتباط الجیني 

518391973 434

تحدید خصائص التسلسل العمیق لألورام 518392005 435

عنصر فصل لقالب صب یُستخدم لمرة واحدة إلنشاء حوائط وقالب 
صب یُستخدم لمرة واحدة یتضمن عنصر الفصل

518392014 436

صمام تحكم لھ وظیفة إمداد مائع فى إتجاه عكسى 518392015 437

لوحة صمام البوابة المنزلقة 518392038 438

DC طریقة تحویل جھد التیار المستمر 
الى الجھد النبضي

518392040 439

نظام وطریقة إلستعادة البخار 518392045 440

جھاز للمعالجة الحراریة للنفایات العضویة 518392055 441

جھاز مُعالجة جبس مُكلس وطریقة مُعالجة جبس مُكلس 518392093 442

نظام وطریقة لقیاس خاصیة تدفق السائل في وسط مسامي 518392096 443

نظام معالجة میاه وطریقة معالجة میاه باستخدام غشاء تناضح 
عكسي

518392097 444

تجمیعة عزل لخلیة تحلیل كھربائي 518392098 445

األكسدة الكھربائیة عند ضغوط مرتفعة 518392108 446

طریقة لمنع تكوین ترسبات حیویة على مادة في تالمس مع وسط 
مائي

518392112 447

جھاز طالء كھربي 518392124 448

جھاز دُش مع عنصر وظیفي قابل التعدیل 518392127 449

طریقة لمنع تكوین ترسبات حیویة على مادة في تالمس مع وسط 
مائي

518392139 450

PBI-p نسیج یحتوي على ألیاف 518392154 451
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نظام العزل الحراري لمادة مركبة یمكن فكھ وطریقة إلنتاجھ 

وإزالتھ
518392169 452

تنقیح بیانات زلزالیة 518392171 453

الجمع بین تقنیات الطاقة الفلطائیة الضوئیة والطاقة الشمسیة 
المركزة لتحلیة المیاه

518392199 454

عملیة إلنتاج میثانول 518392201 455

مفاعل أكسجین وقود سائل بمساعدة الغاز 518392203 456

جھاز وطریقة معالجة لكشف نبضات تصریف جزئیة في وجود 
إشارات تشویش

518392213 457

الحمایة من فرط حرق وحدة االحتراق 518392215 458

اقتران نابضي 518392217 459

مثبطات لتكوین الھیدرات الحركیة للتحكم في تكوین ھیدرات الغاز 
في أنظمة تستخدم الغاز في الحالة الرطبة

518392248 460

وصلة ذات وسیلة احتجاز مزودة بعروة وفتحات مراقبة 518392252 461

محفز وطریقة لتخلیق الھیدروكربونات العطریة من خالل التحویل 
المباشر لغاز التخلیق

518392257 462

منتج شبھ مكتمل، طریقة إنتاجھ واستخدامھ 518392272 463

سبیكة للحام الطالئي، مسحوق للحام، وأنبوب تفاعل 518392288 464

طریقة وجھاز للكبت الفعال إلشارات أنبوب في قیاسات 
كھرومغناطیسیة عابرة

518392289 465

وحدة برمجة ضوء مكبح أمان وطریقة لتعشیق ضوء مكبح أمان 518392301 466

طریقة وجھاز لالستخدام الكھروكیمیائي لثاني أكسید كربون 518392324 467

عملیة ومعدة لإلنتاج الكھروكیمیائي لغاز تخلیق 518392327 468

وسیلة عزل حراري وصوتي و منع تسرب لشق تأمین بجدار 
ساتر

518392330 469

طریقة وجھاز لقیاس إشارات أنبوب لمعالجة كھرومغناطیسیة 
عابرة أسفل البئر

518392334 470

محول غازي ثنائي المرحلة وعملیة تحویل إلى غاز باستخدام 
مرونة خام التغذیة

518392345 471

جھاز للوصالت الملحومة في شبكة أنابیب 518392349 472

جھاز إلعطاء عامل عالجي تحت الشبكیة عبر إبرة مقوسة 518392352 473

أمر بأصل قدرة وبنیة تحكم 518392355 474

نظم وطرق إلنشاء واختبار ھیاكل ضوئیة مركبة 518392365 475

طریقة فحص نظر، وجھاز فحص نظر، وخادم تنزیل لتخزین 
برنامج خاص بطریقة فحص النظر

518392366 476

مركبات وتراكیب ثالثي أمید تشتمل علیھا 518392370 477

طریقة إعادة تشغیل 518392382 478

مواد الھیدروكسید مزدوج الطبقات ذو نسبة أبعاد كبیرة وطرق 
تحضیر ذلك

518392386 479

عجلة متعددة االتجاھات مغناطیسیة مزودة بكتیفة دوارة 518400006 480

موائع حفر أساسھا الزیت محتویة على مركب شبیھ الماس 
قلوي-أرضي كمعدل انسیابیة

518400007 481

نظام وطریقة لتنظیف الجدران الخارجیة لبنایة 518400010 482

مُثبط تآكل یوضع على السطح 518400012 483

نظام نقل وتسلیم لتخزین وإزالة أو إعادة تحدید موقع مواد تخزین 
في مستودعات مرتفعة الحیز، وماكینة تخزین واسترداد

518400013 484

نظام وطریقة لدھان الجدران الخارجیة لبنایة بالرش 518400021 485
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TNF- a أجسام مضادة لـ  

وشظایا وظیفیة منھا
518400027 486

تحسینات في تنمیط خلیة لوح طباعة 518400033 487

مترافق من فیناستیرید مع ببتید 518400042 488

تولید في الموقع لمائع الحفر الطیني الذي بحجم النانو 518400061 489

نظام حرق 518400063 490

لوح معدني یحتوي على أنابیب مجوفة محشوة في داخلھ 
وإستخدامھ

518400080 491

لوح معدني یحتوي على أنابیب مجوفة محشوة في داخلھ 
وإستخدامھ

518400080 492

لوح معدني یحتوي على أنابیب مجوفة محشوة في داخلھ 
وإستخدامھ

518400080 493

لوح معدني یحتوي على أنابیب مجوفة محشوة في داخلھ 
وإستخدامھ

518400080 494

غشاء معماري 518400082 495

جھاز تبرید یشتمل على محرك مبیت متحكم بدورانھ بمقوم عكسي 518400099 496

مقیاس ضغط إلكتروني لنظام مضغوط مع تدفقات مخرج متغیرة 518400106 497

وضعیة بئر مُثلى تحت قیود 518400109 498

تعدیل وقود مركبة منقولة 518400114 499

نزع الكبریت من غاز احتراق عادم بحري 518400120 500

وحدة فصل غازات امتزازیة 518400133 501

T مولد ضد خیمري ومستقبالت خلیة
وطرق استخدامھا

518400135 502

طریقة إلنتاج مكونات من معدن مسحوق من التیتانیوم أو سبائك 
التیتانیوم

518400144 503

أداة منزلقة لإلغالق وساحب من قطعة واحدة معدنیة لزمام منزلق 518400157 504

موائع حفر مستحلب معكوس 518400162 505

عملیة تقلیل درجة حرارة التغذیة بالھواء والصوبة 518400179 506

عملیات تصنیع عالیة اإلنتاجیة لتصنیع خالیا وحدة كھروكیمیائیة 
وخالیا وحدة كھروكیمیائیة منتجة باستخدام ھذه العملیات

518400188 507

طریقة الستعادة زیت بواسطة التصریف بالجاذبیة 518400194 508

عملیة إلنتاج كلورو سیالن عضوي في عملیة طبقة ممیعة 518400215 509

عملیة كسر اللزوجة 518400218 510

تركیبة بولیمر تشتمل على بولي (میثیل میثاكریالت) وتركیبة 
معدلة التأثیر

518400220 511

جھاز لتنظیم الضغط، ونظم تتضمن جھاز تنظیم الضغط، وطرق 
ذات صلة

518400221 512

عملیات معالجة في تكوینات جوفي باستخدام بولیمرات قابلة 
للتحلل في مذیبات عضویة

518400236 513

طریقة إلنتاج أو استخالص مواد من خالل االحتراق دون لھب 518400252 514

حفاض یستعمل مرة واحدة 518400257 515

مركبات جدیدة في صورة مثبطات أوتوتاكسین وتركیبات صیدلیة 
تشتمل علیھا

518400262 516

TPU  ألیاف دقیقة عالیة الوزن الجزیئي ومنخفضة الوزن
 الجزیئي وألیاف دقیقة

518400266 517

طریقة إلجراء تفاعل محفز بشكل غیر متجانس 518400269 518

تمییز تحلل زیت تزلیق باستخدام إشارات تألق فلوري 518400277 519
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تكامل نظام 518400280 520

(IDPC) تحسین الثقب وبنیة شفرة لفحص التكافؤ منخفض الكثافة
 

518400286 521

عملیة إلنتاج كوك عالي الجودة في وحدة تكویك معاقة تستخدم 
نزع األسفلت بمذیب مخلوط

518400292 522

عملیة تحویل متضمنة طبقات واقیة قابلة للتبادل إلزالة المعادن 
بالھیدروجین، باإلضافة إلى خطوة معالجة بالھیدروجین وخطوة 
تكسیر بالھیدروجین في الطبقة الثابتة في المفاعالت المتبادلة

518400297 523

(HIC) أنظمة وطرق للتنبؤ السریع بتصدع مستحث بالھیدروجین
 

في خطوط األنابیب، أوعیة الضغط، وأنظمة األنابیب واتخاذ 
اإلجراء المتعلق بھا

518400303 524

جھاز وطریقة للصھر 518400316 525

تركیبات مضادة لمیكروبات تشمل مركبات األورجانوزیالن 
الرباعیة

518400331 526

518400337 بولیمرات مشتركة أساسھا سكسین أمید 527

تحدید تركیزات عامل خفض االحتكاك المتبقیة لموائع معالجة 
جوفیة

518400338 528

غاز مرطب كاسح لعملیة إزالة الغبار 518400344 529

مالطات من الجبس مع مواد تشتیت بولي كربوكسیالت خطیة 518400345 530

إنتاج الیوریا مع البیوریت المُتحكم فیھ 518400347 531

ھیكل تحمیل قابل للمد وطریقة تركیب ھیكل تحمیل قابل للمد 518400350 532

مثبطات األرجیناز واستخداماتھا العالجیة 518400356 533

مفاعل نووي مزود بقضبان تحكم وإغالق خارج قلب المفاعل 
وھیاكلھ الداعمة

518400362 534

طرق لمعالجة أكاسید فلزیة مدخنة 518400365 535

طرق لتخلیق البولیمرات المشتركة، والبولیمرات الثالثیة التي 
أساسھا أكریلویل

518400372 536

عملیة للنقل الھیدرولیكي لكریات متعدد االولفین 518400378 537

عملیة بلمرة عالیة الضغط لمونومرات غیر مشبعة بإیثیلین 518400380 538

عملیة بلمرة عالیة الضغط لمونومرات غیر مشبعة بإیثیلین في خط 
إنتاج لھ حواف مغطاة بواسطة بنیة مدخنة

518400381 539

عملیة بلمرة عالیة الضغط لمونومرات غیر مشبعة بإیثیلین تم 
تنفیذھا في مفاعل بلمرة تم تنصیبھ في حاویة واقیة

518400382 540

أنظمة وطرق لسلسلة تسخین مسبق مستمرة لمعمل تكریر 518400387 541

-(2H) 4]مركبات5، 6، 7، 8-رباعي ھیدرو[1، 2، 4]تریازولو
، 3-أ]بیریدین3

-3H-ون مستبدلة ومركبات 2، 5، 6، 7-رباعي ھیدرو
بیرولو [2، 1-ج] [1، 2، 4]تریازول-3-ون واستخداماتھا

518400397 542

تكسیر ھیدروكربون مقترن بمادة تولید حرارة داخلیة 518400402 543

محفز مولد للحرارة لتكسیر الھیدروكربونات 518400412 544

(EM)  تحدید تباین الخواص وزاویة المیل باستخدام نبضات
 كھرومغناطیسیة
من الھوائیات المائلة

518400439 545

عملیات لتحضیر أولیجومرات فوسفوروداي أمیدات مورفولینو 518400463 546

جدار ستائري 518400480 547

جدار ستائري وطریقة إنشاء وتشیید ھذا الجدار الستائري 518400482 548

جھاز لتشغیل محرك 518400488 549
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مركبات [8- (فنیل سلفونیل)-3، 8-دیازا ثنائي سیكلو [3. 2. 1] 

أوكتـ-3-یل]
 (تریازول-4-یل-1H-1، 2، 3) میثانون

518400501 550

أنظمة وطرق لمراقبة غاز تطھیر لھب وتحقیق األداء األمثل لھ 
بمقیاس دوار السلكي

518400523 551

أنظمة طاقة وطرق لجھاز فحص خط أنابیب 518400524 552

نظم إنضاج مكیفة وعملیات منھا 518400548 553

مركبات فوسفورامیدات 518400552 554

حامل حاویة لھ مقبض مرتفع مرن 518400556 555

محلول قابل للحقن عند الرقم الھیدروجیني 7یشتمل على أنسولین 
قاعدي واحد على

(PI)األقل تتراوح نقطة التعادل الكھربائي
الخاصة بھ من5.8إلى8.5وحمض بولي أمیني مشترك یحمل 

شحنات كربوكسیالت وجذور كارھة للماء

518400588 556

جدار للطبقات الحفزیة للمفاعالت وطریقة عملھا 518400612 557

طریقة ووحدة اإلنتاج المشترك لخلیط من الھیدروجین 
والنیتروجین وأول أكسید الكربون بواسطة التقطیر المبرد والغسل

518400613 558

منتج ثاني أكسید التیتانیوم 518400619 559

نظام معالجة مادة كتلیة لتقلیل الغبار، الضوضاء، واالنبعاثات 518400621 560

دمج ماسحات فحص من أجل المعالجة والفحص الفعالین لحاویات 
البضائع في میناء

518400644 561

حامل بنادق 518400649 562

تجھیزة وطریقة للتحلیل الكھربائي لثاني أكسید الكربون 518400650 563

جھاز موجھ إلدخال تماسي في الحیز تحت الشبكیة 518400658 564

طریقة إلنتاج مشتق داي فینیل میثان 518400666 565

تعدیل الوقود داخلیًا عن طریق الفصل الجزیئي 518400673 566

اختبار ثلم نانو لمعرفة الخواص المیكانیكیة لصخر الخزان 518400684 567

أقمشة مقاومة لالشتعال بھا ألیاف تحتوي على مواد إضافیة تمتص 
و/أو تعكس الطاقة

518400699 568

جسیمات نانویة معالجة لتكون غیر آلفة للماء كعامل تكسیر لموائع 
ھالمیة أساسھا مادة خافضة للتوتر السطحي لزجة ومرنة

518400706 569

نظام، جھاز وطریقة للكشف عن أدوات خط سلكي 518400707 570

مشط للقمل 518400718 571

محفز صلب لتحضیر بولي ألفینات منواة 518400719 572

رأس مغناطیسي 518400722 573

عملیة لتحویل میثان إلى بروبانال 518400731 574

عملیة لتحویل نفط خام الى وقود 518400738 575

جھاز رفع ھاللي الشكل 518400740 576

مادة تلقیح حدید الزھر 518400743 577

طریقة لمعالجة خام تغذیة ھیدروكربون تشمل خطوة نزع أسفلت 
وخطوة تكییف أسفلت

518400749 578

ملعب جولف مشكال 518400752 579

طریقة إلنتاج أكسید البروبیلین 518400754 580

طریقة للتحقق من عالمات أمنیة باستخدام انبعاث توھج الحق 
طویل، وعالمات أمنیة تتضمن واحد أو أكثر من مركب التوھج 

الالحق

518400757 581

إنتاج شبكات ذات بنیة كربون بلوریة 518400759 582
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فرن تكسیر 518400769 583

قضیب مقوى باأللیاف بھ قطاعات متشكلة 518400771 584

.أداة ماصة 519400783 585

مُستشعر لتجمیعة تثبیت لوحة مفاتیح 519400794 586

محطة دوامیة 519400810 587

جھاز استشعار رنین مغناطیسي نووي ذو منطقتین للتمییز الجوفي 519400821 588

أنظمة محاكاة سلوكیة سیبرانیة قائمة على أساس الواقعیة 
االفتراضیة

519400842 589

نظام تجنب التجوف 519400908 590

عملیة لتنقیة المیالمین 519400909 591

نظام مراقبة صمام في عدة مضخات 519400911 592

طریقة وترتیب حساس لمراقبة السكك الحدیدیة 519400918 593

حامل قاطع دائرة 519400926 594

حاجز للدخان أو النیران على ھیئة آلة الكونسیرتینا 519400936 595

موائع معالجة بالحمض لالستخدام في عملیات تكوین جوفي 519400941 596

نزع الھیدروجین باألكسدة من اإلیثان لتحویلھ إلى اإلیثیلین 519400942 597

نزع الھیدروجین باألكسدة من اإلیثان إلى اإلیثیلین 519400943 598

اختبار الموجات فوق الصوتیة المتكاملة والمقترنة مغناطیسیاً 
ومجس قیاس الحمایة الكاثودیة

519400945 599

مسبار مدمج الختبار بموجات فوق صوتیة وقیاس وقایة كاثودیة 519400946 600

نظام حفزي مسبق التكوین یتضمن میتالوسین أقالء أرضي 519400959 601

تحدید كثافة مائع في مضخة ضغط باستخدام قیاسات معامل كتلي 519400975 602

ادراج خط تدفق في فجوات عمیقة 519400987 603

نظام تثبیت مسنن مُحسَّن لقضبان السكك الحدیدیة 519400990 604

تركیبات حمض ھیدروكلورید اصطناعي تشتمل على لیسین 
كبدائل أللحماض التقلیدیة في  صناعة النفط والغاز

519400991 605

جھاز إلعادة التحویل إلى غاز 519401005 606

معدة لعملیة ماصة للحرارة باستخدام تجھیز أنابیب محسن 519401006 607

(PD-1) 1جسم مضاد لموت الخلیة المبرمج 
واستخدامھ

519401032 608

وحدة برمجة قابلة لالرتداء لنشر ذخیرة انفجار جویة 519401034 609

-O  مشتقات أوكسادایازولو بیریدین لالستخدام على ھیئة مثبطات
  جریلین

أسیل ترانسفیراز 

519401039 610

وصلة لولبیة لمنظومة أنبوبیة أرضیة لنقل النفط 519401041 611

طریقة إلنتاج أیزوسینات ومنتج كیمیائي واحد آخر على األقل في 
طریقة إنتاج متكاملة

519401095 612

جھاز اختبار تكوین یشتمل على مادة ترشیح تفاعلیة 519401113 613

قیاسات انتشار الموجات الكھرومغناطیسیة دون مزامنة 519401131 614

استشعار درجة الحرارة الموزعة على نطاقات درجة حرارة ممتدة 519401142 615

تریازول متوسط المسام ومادة نیترید كربون أساسھا الیوریا 519401152 616

أنظمة وطرق خاصة بتحویل ھیدروكربونات خام التغذیة إلى 
منتجات بتروكیماویة

519401172 617

وصلة مسننة من أجل ماسورة صلبة لبئر نفط 519401174 618
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بروتین خالٍ من الفینیل أالنین لعالج بیلة الفینیل كیتون 519401175 619

نظم وطرق إلزالة مائع من صینیة في حجرة تنمیة خط تجمیعة 519401185 620

الفیروس الغدي المُسلح بمنشط الخلیة التائیة ثنائیة النوعیة 519401189 621

نظام إطالق ذراع إنسان آلي 519401226 622

لقاح النیسریة السحائیة 519401227 623

أنظمة وطرق لتوفیر عربة صناعیة لحجیرة نمو 519401231 624

لوح جبسي برقاقة تغطیة مثقوبة ونظام وطریقة لتصنیعھ 519401235 625

طریقة إلزالة الرواسب العضویة وغیر العضویة في خطوة واحدة 519401258 626

أجھزة روبوت متنقلة في بیئة مائیة منسقة 519401269 627

معالجة ومعادلة میاه صابورة 519401281 628

تركیبة للتطبیق الموضعي ذات نشاط مضاد للفطریات 519401296 629

تركیبات مثبِتة للسم المطثي غیر البروتیني 519401298 630

قالب تدعیم منصة تحمیل وإنشاء منصة تحمیل بقوالب تدعیم 
منصة تحمیل

519401301 631

مركبات تحت مائیة وطرق فحص 519401314 632

طریقة إلنتاج كریات، طریقة إلنتاج منتج راتنجي مشكل بالقولبة، 
وكریات

519401335 633

مواد دفع متحكم فیھا كھربائیًا للعزل النطاقي والتحویل الجوفیین 519401341 634

ھدرجة كھروكیمیائیة انتقائیة لأللكاینات إلى ألكِینات 519401358 635

معززات جدیدة 519401361 636

بولیمرات تحتوي على أمین أولي مفیدة كمثبطات للقشور 519401362 637

جھاز للطبع على علبة وطرق مصاحبة 519401374 638

عملیة إلنتاج حمض النتریك 519401376 639

أنظمة وطرق للتحكم في جرعات الماء في تجمیعة حجیرة نمو 
خطیة

519401407 640

طریقة وتجھیزة الستخالص طاقة حراریة بأنظمة تشتمل على 
وسیلة  إعادة تشكیل واحدة على األقل

519401408 641

عنصر تقویة لزیادة قوة المواد العجینیة ذاتیة التصلب 519401411 642

نسیج مترابط غیر مغزول لطبقة تجمیع/توزیع 519401417 643

مجموعة قفل كابل 519401418 644

لوح قاعدة مزدوج ومتعدد االتجاھات لمركبات حاملة قذائف ھاون 519401422 645

سقف خرساني أدوات إلنتاج سقف خرساني وطریقة إلنتاج سقف 
خرساني

519401434 646

طریقة للتحدید الكمي لنقاء عینات من جسیمات دون المرئیة 519401436 647

تركیبات بولي أیزو أولفین متعددة األنماط وعملیات إلنتاجھا 519401443 648

ترسیب مركبات كربونات متسبب فیھ بیولوجیًا لالستخدام في 
تطبیقات خاصة بحقل نفط

519401452 649

جھاز وطریقة للرفع اآللي لقطاع ووضعھ لتشكیل بطانة نفق 519401465 650

محلول مستجیب حراریاً وطریقة استخدامھ 519401467 651

عملیة ونظام لتكسیر ھیدروكربون بالبخار 519401472 652

تحدید خصائص األنابیب أثناء فحص التآكل 519401478 653

عملیة ونظام لتولید بخار ھیدروكربون 519401480 654

سیر عمل عكس ممیكن ألدوات الكشف عن العیوب 519401484 655
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طریقة ونظام لتوزیع مادة حشو دعمي 519401503 656

طرق لتحضیر تركیبة جبس خفیفة الوزن ذات رغوة متولدة داخلیًا 
ومنتجات مصنعة منھا

519401509 657

مبرد الحق لعمود إخماد 519401518 658

عمود خرسانة مسلحة بالصلب 519401533 659

كیس غشاء متعدد الغرف واستخدامھ 519401537 660

عجلة قطع وقرص قطع باإلضافة إلى تجمیعة قطع مناسبة 
للمضخات الجالخة

519401582 661

 C5-C12  عملیة إلنتاج بنزین، تولوین وزیلین من خلیط
ھیدروكربون

519401585 662

عملیة لمعالجة الجازولین 519401600 663

عملیة لمعالجة الجازولین 519401601 664

نظام شمسي أو فلطائي ضوئي 519401604 665

غشاء تناضحي 519401608 666

نظام وطریقة إدارة لتنظیم اإلنتاج اإللكترولیتي عند الطلب لغاز 
الھیدروجین واألكسجین من أجل الحقن في محرك احتراق

519401612 667

خلیة مناخیة مغلقة بإحكام مناخیاً لزراعة النباتات في األماكن 
المغلقة

519401616 668

عملیة عقد كرات الغزل 519401625 669

صندوق صورة التصویر الحراري الومضي 519401632 670

 Y  مركبات ببتید تیروسین-تیروسین الحلقیة كمعدالت لمستقبالت
الببتید العصبي

519401642 671

الجلوبولینات المناعیة واستخداماتھا 519401646 672

y  مركبات ببتید تیروسین-تیروسین الحلقیة المقترنة بجسم مضاد
 كمعدالت لمستقبالت الببتید العصبي

519401647 673

عملیة إزالة المواد المشبعة باألكسجین من النفثا 519401662 674

نظام وطریقة لتوفیر بخار فوق حرج 519401677 675

استخدام االرتباط التقاطعي لمویجة صغیرة لتقلیل ضوضاء مصدر 
افتراضي

519401700 676

طریقة للحصول على بالستومیرات منخفضة التطایر 519401736 677

نظام تشغیل ال تماسي لمنع تسرب السائل 519401746 678

طریقة ألخذ عینات من تیارات مائعیة لمراقبة الملوثات في تدفق 
مستمر

519401753 679

تركیبة صیدالنیة للوقایة من سرطان الثدي أو عالجھ تشتمل على 
متعدد أشكال بلوریة لسداسي أكسید الزرنیخ الرباعي، وطریقة 

إلنتاجھا

519401785 680

تركیبة صیدالنیة للوقایة من سرطان المخ أو عالجھ تشتمل على 
متعدد أشكال بلوریة لسداسي أكسید الزرنیخ الرباعي، وطریقة 

لتحضیرھا

519401787 681

بطاریات تدفق تدمج مواد نشطة تحتوي على مجموعات عطریة 
مزدوجة التوصیل

519401828 682

تركیبة بولي إیثلین ألنابیب أو أشرطة الري بالتنقیط 519401829 683

باب منزلق مغناطیسي 519401854 684

نظام وطریقة تحسین قدرة دینامیكي لمحركات كھربائیة قابلة 
للتشغیل المغمور

519401859 685

محطة طاقة شمسیة مركزة 519401860 686

حشوة جدیدة من أجل تحسین االتصال بین طور غاز وطور صلب 
مشتت متحرك في تدفق تیار معاكس

519401879 687
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حشوة بنائیة ثالثیة األبعاد جدیدة من أجل تحسین االتصال بین 

طور غاز وطور صلب مشتت متدفق في اتجاه معاكس
519401881 688

جھاز لشعب اصطناعیة وطریقة 519401905 689

كرة مشتركة لتوصیل األنابیب وتوصیل األنابیب 519401939 690

جھاز للتدریب على السقوط الحر وطریقة تدریب باستخدام الجھاز 
نفسھ

519401942 691

نظام تنظیف آلي ألضواء الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسیة 519402028 692

عتالت كامة مزدوجة وقفل أمان لتجھیزات ربط قفل كامة 519402055 693

تركیب مادة مضافة وطرق الستخدامھ 519402069 694

نظام حمایة من التحمیل المفرط لونش 519402098 695

نظام تبرید لمنشأة إیثیلین 519402099 696

تركیبة مادة ربط 519402111 697

عربة سكة حدیدیة ذات قالب جانبي 519402120 698

تقنیات تحكم في نمط انزالق ألنظمة قابلة للتوجیھ 519402174 699

مركب حلقي غیر متجانس جدید، وطریقة تحضیره، وتركیبة 
صیدالنیة تشتمل على نفس المركب

519402180 700

نظام لتزوید خدمة معالجة طلب مالي وطریقة لھ وخادم مشغل 
وبرمجیة

519402220 701

مترافقات أولیجومرات تخطي اإلكسون للحَثَل العَضَلِيّ 519402226 702

نظام نقل مرفوع 519402228 703

أنظمة محفز متعددة المراحل وعملیات إلنتاج البروبین 519402265 704

اإلنشاء التلقائي للمعالم على الخریطة باستخدام بطاقات قابلة 
للقراءة بمستشعرات

519402268 705

مركب بیریمیدین واستخداماتھ الصیدالنیة 519402288 706

RHO- مشتقات أمید التیروسین كمثبطات إلنزیم الكیناز 519402319 707

نظام وطریقة لتنظیف وحدات تتبع الشمس بدون ماء باستخدام 
روبوت ذاتي العمل

519402326 708

شبكة سلك وطریقة لتحدید سلك مناسب 519402329 709

N-]4- 5-فلورو]](S2،S4)-2- -4 ،2 ،1-میثیل-4-](5-میثیل
-میثوكسي[-1- بیبریدیل[ میثیل[ ثیازول-YL) 2-أكسادیازول -3

YL [ أسیتامید كمثبطات OGA

519402332 710

برمیل مزدوج للبضائع الخطرة 519402370 711

عملیة متكاملة ووحدة صناعیة لألمونیا- الیوریا 519402427 712

طائرة مزودة بمجموعة طیران ثانویة 519402436 713

جھاز مسك بیض بھ أعضاء متشابكة، وأنظمة وطرق ذات صلة 519402437 714

سیترولین لعالج أزمة خالیا منجلیة 519402475 715

مبرد محمل یعمل بتأثیر كواندا 519402482 716

صیغة مضادة لالتساخ للضواغط 519402535 717

تجمیع مھایئ لتوصیل حاویة سائل قابلة للنقل بموزع سائل 
وطریقة لتركیبھ

519402560 718

نظام وطریقة لالتصال متعدد الترددات أسفل البئر عبر ناقل 519410002 719

طرق العالج بالتبرید 519410006 720

موائع معالجة تشتمل على مواد خافضة للتوتر السطحي ضعیفة 
االستحالب وطرق مصاحبة

519410022 721

دمج عملیة تكسیر حفزي مع عملیة تحویل خام إلى مواد كیمیائیة 519410038 722

99



ϥϮϨόϟ ΐϠτϟ�Ϣϗέ  ϡ
وسیلة وقایة لمُعدة ذات غالف وأنبوب 519410057 723

وجھ لساعة خزفیة وطریقة التصنیع 519410078 724

تركیبة غالف سلك وكبل لراتنج قاعدي من بولیمر مشترك من
PA6/66 للوصول إلى إمكانیة معالجة وخصائص مُحسنة

519410088 725

عكس مستوى ماء حر یتوقف على نوع الصخر 519410092 726

تركیبات مثبط بلمرة 519410104 727

نظام مراقبة لقسم أو مكون من خط أنابیب مركب في موقع خطر 
لنقل الھیدروكربونات

519410115 728

طبق علف الدجاج الالحم 519410117 729

ر إزاحة سعة تدفق صغیر الحجم لمعایرة عداد تدفق بسعة  معایِ
تدفق كبیرة

519410142 730

تثلیم حفرة بئر أثناء الحفر 519410150 731

نظام لحام سمیك وذو وصالت طویلة وطریقة للسیطرة على 
التشوه وعدم الحاجة للمعالجة الحراریة بعد اللحام لتركیبات 

التفرعات الساخنة لخط األنابیب

519410199 732

عبوة محكمة الغلق لتخزین المنتجات وبالتحدید المواد الغذائیة 519410216 733

طرق اللتقاط الماء وثاني أكسید الكربون 519410250 734

استرداد مركبة موجھة بأوامر متتبعة عن بعد إلى مجال رؤیة 
المتتبع

519410278 735

CRM197 519410306 طریقة محسنة إلنتاج مستوى عالي من 736

عملیة لتحضیر متشاكالت بیرلیندول وأمالحھا 519410308 737

عملیة لتحضیر حلقة بیبرازین لتخلیق مشتقات بیرازینوكاربازول 519410309 738

إنتاج الكبریت 519410314 739

طریقة لتحضیر تركیبة ذات محتوى منخفض من األكسجین 
المذاب، تشتمل على أسیتامینوفین، واختیاریاً واحد أو أكثر من 
العقاقیر المضادة لاللتھابات غیر الستیرویدیة، وتركیبة تم 

الحصول علیھا منھ

519410340 740

طریقة مكونة من مرحلتین للكشف عن التآكل تحت العزل ومركبة 
معیاریة مزودة بأنظمة استشعار نقل مزدوجة

519410354 741

أداة استشعار 519410406 742

عملیة لتحویل أسكومیسین خام إلى بیمیكرولیموس نقي 519410421 743

عملیة للتكسیر الحفزي للنفط باستخدام نظام مُفاعل تدفق قطري ذو 
طبقة متحركة

519410445 744

مركب إنسولین معالج بأسیل 519410448 745

جھاز وطریقة لتحلیل المواد الذكیة 519410489 746

أجھزة أمنیة وطرق تصنیعھا 519410490 747

JAGGED1 بروتینات ربط مولد ضد مضادة لـ 519410495 748

وصلة ذات سداد محكم لھ ساق مركزیة منسحبة 519410541 749

ألفا- جلوكوسیداز حمض بشري مُعاد االتحاد 519410554 750

طریقة استخدام مادة إضافة حدیدیة كمكمل وسائط للكشف عن 
بكتیریا مختزِلة للكبریتات

519410611 751

مروحة بغطاء على شكل كوب وكوب الماء الخاص بھا 519410614 752

تجمیعات انحناءات قابلة للتعدیل أسفل البئر 519410615 753

جھاز وطریقة لفصل المواد 519410676 754

جسیمات سیلیكا مغلفة 519410693 755

قنبلة موجھة باللیزر مزودة بمجس الستشعار التقارب 519410724 756
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قیاس صھریج عن طریق تحویل ثالثي لوسیلة تحدید تردد السلكي 

ونظام إدارة المخزون
519410727 757

وسیلة للتحكم واالتصال في بنیة بئر 519410747 758

آلیة توسیع ومركبة مزودة بھا 519410777 759

تركیبات تشتمل على سالالت بكتیریة 519410804 760

نظام تبرید مفاعل وتولید الطاقة الكھربائیة 519410850 761

نظام وطریقة لمعایرة حجم الحاویات بالموجات الصوتیة 519410889 762

عنصر أثاث على ھیئة خزانة 520410916 763

طرق وتركیبات لعالج حدث نزیف لدى خاضع یعاني من مرض 
النزف

520410930 764

مصنع إنتاج إلنتاج منتج كیمیائي عن طریق تفاعل متفاعالت 
وظیفیة الھیدروجین مع الفوسجین وطریقة لتشغیلھ

520410934 765

ألیاف من بولیمر شبیھ بحریر العنكبوت، وطریقة تحضیرھا 
واستخدامھا

520410939 766

جھاز لتولید الطاقة 520410942 767

طریقة وجھاز لتحلیل العینات باستخدام التدفق الجانبي 520410965 768

محاكاة سباق 520410968 769

توقع متغیرات إضاءة مركبة 520410974 770

تركیبة صیدالنیة تشتمل على میتفورمین، فالسارتان 
 وأتورفاستاتین، أو أمالحھا المقبولة صیدالنیًا ذات الصلة

520410976 771

محفز أولیجومریة أولیفین وطریقة إلنتاج أولیجومر أولیفین في 
وجود نفس المحفز

520410979 772

صینیة ألیاف ضوئیة 520410980 773

جھاز استحمام بھ عنصر وظیفي 520410985 774

طریقة ونظام لتغییر تركیبة كتلة جسم باستخدام استثارة دھلیزیة 
 جلفانیة

520410988 775

وسیلة أداة بئر لفتح وغلق ثقب مائع ببئر 520410998 776

نظام استعادة 520411003 777

مستشعرات فوتونیة متعددة األبعاد محسنة بأجسام مفلورة 520411005 778

جھاز معالجة مائع 520411006 779

تجمیعة حامل إنزالق 520411008 780

تركیبات وطرق السترداد ماء غیر قابل لالختزال لتقییم تكوین 
معزز

520411042 781

مركم طاقة لتخزین الطاقة الكھربائیة في صورة حرارة وطریقة 
لتحقیق ھذا الغرض

520411043 782

طاقم وطریقة لتحدید وجود أنواع كبریتید حمضي باستخدام صبغة 
معقد فلزي

520411045 783

طرق لعالج فرط إنسولین الدم الخلقي 520411047 784

تركیبة جدیدة لتقویة المحاصیل وتغذیتھا وحمایتھا 520411051 785

تركیب مستمنع لھ قابلیة ثبات محسنة، استمناع معزز وتفاعلیة 
منخفضة وعملیة لتحضیره

520411054 786

تركیبة صیدالنیة لعالج ألم حاد ومزمن، تحتوي على 
بولماكوكسیب وترامادول

520411055 787

مواد إضافة للوقود معززة للسیتان وطرق لتصنیعھا واستخدامھا 520411062 788

مطاط دایین نجمي متفرع 520411064 789

تركیبات صلبة فمویة من بیتا ھستین ممتدة اإلطالق غیر نابضة 520411067 790
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نظام روبوتي لتنظیف لوحة شمسیة 520411094 791

عملیة محسّنة لتحضیر مشتقات أمینو بیریمیدین 520411112 792

جھازة إلدارة تجربة 520411114 793

تركیبات جسیم شحمي تشمل عقاقیر مكونة من حمض ضعیف 
واستخداماتھا

520411119 794

طریقة إلنشاء شبكة لتوفیر اإلنترنت إلى كامل سطح األرض حیث 
تسمح الحمولة والطائرة بتحقیق ذلك

520411154 795

طریقة إلنتاج زیولیت بیتا متوسطة المسام تسلسلیة 520411171 796

زیولیت ناتج عن طریقة معالجة 520411182 797

نظائر فینیل أالنینول كربامویل واستخداماتھا 520411187 798

جسم مضاد مربوط بالفا - ساینوكلین نشط 520411188 799

دائرة حدیة نشطة لمُعدة آمنة االستخدام 520411190 800

نظام وطریقة إلزالة الھیدروجین من أیزو بیوتان لتشكیل أیزو 
بیوتیلین

520411191 801

صیغ موضعیة من كلوروبروكائین 520411201 802

FLT3و NKG2D، CD16 بروتینات ترتبط بـ 520411203 803

تركیبة راتنجیة جاھزة للقولبة 520411213 804

تركیبة راتنج للقولبة 520411214 805

تركیبة راتنج للقولبة بالحقن 520411215 806

طرق وتركیبات لتعدیل التضفیر 520411219 807

تركیبة تآزریة بوصفھا معززة لاللتھام الذاتي 520411228 808

جھاز كھربائي لھ وظیفة تسخین 520411279 809

طرق للعالج و/أو الوقایة من داء الطعم حیال الثوي و/أو نزف 
سنخي منتشر و/أو داء االنسداد الوریدي المرتبط بطعم خلیة 

جذعیة مكونة للدم

520411283 810

طرف مستخدم وطریقة اتصال رادیو 520411297 811

عملیة امتزاز بتأرجح درجة الحرارة 520411316 812

نظام وطریقة لمراقبة سالمة تجویف البئر 520411337 813

عملیة 520411346 814

تركیبات تشتمل على مركبات دكسترین مؤمینة وطرق معالجة 
جوفیة باستخدام ھذه المركبات

520411351 815

لالستخالص المعزز  Y سوائل الغاز الطبیعي المسال من الدرجة
للنفط

520411359 816

تركیبات مائع حفر أساسھا النفط تتضمن ھیدروكسیدات مزدوجة 
 الطبقة كمعدالت انسیابیة

520411369 817

 انحیاز الجاذبیة األرضیة
"Gbias" لطیار آلي قائم على المعدَّل 

520411374 818

سبیكة مقاومة لألكسدة 520411380 819

تحویل غاز صخري ونواتج تكثیفھ إلى مواد كیمیائیة 520411387 820

تحویل غاز صخري ونواتج تكثیفھ إلى مواد كیمیائیة 520411387 821

تحویل غاز صخري ونواتج تكثیفھ إلى مواد كیمیائیة 520411387 822

تحویل غاز صخري ونواتج تكثیفھ إلى مواد كیمیائیة 520411387 823

ألنواع الفیروس  (NEAR) تفاعل تضخیم التخصر والتمدد
المخلوي التنفسي

520411400 824

أنظمة وطرق ذاتیة تستخدم للتدخل في حفرة البئر 520411402 825
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إنشاء مستشعرات الستشعار  توزیع الضغط 520411414 826

مفاعل تحویل وإدارة الطریقة 520411417 827

تحكم في نطاق الضغط في تجمیعة محوِّل طاقة أسفل البئر 520411420 828

عملیة إلنتاج مواد قولبة ضوئیة 520411422 829

نظام تداول ركام بئر 520411423 830

(BITE) فیروس غدّي مزود بموصّل خالیا تائیة ثنائیة النوعیة 520411426 831

TNFαطرق لعالج أمراض مرتبطة بـ 520411437 832

طریقة إنتاج إستر حمض كربوكسیلي ألیفاتي 520411442 833

نظام وطریقة لمعالجة الھواء 520411446 834

تركیبة صیدالنیة لالستخدام في زیادة كثافة الشعر، تحسین الفروة 
أو الجلد، التئام الجروح، تعزیز تكوّن العظم، أو تحسین الشعر

520411449 835

طرق وأنظمة الستخراج النفط من خزانات تحتوي على ماء 
متحرك

520411454 836

ضاغط متعدد الغرف إلعادة الضغط المیكانیكي للبخار وطرق 
لمعالجة المیاة

520411455 837

حویصالت بكتیریة من بریفوتیال 520411457 838

 NKX6.1 إثراء الخالیا المعبرة وراثیًا على نحو مشترك عن
المشتقة معملیًا من الخالیا الجذعیة C وببتید

520411466 839

تسلیط إجھادات ثالثیة المحاور على عینة جوفیة أثناء اختبار الثَقْب 
والتدفق

520411469 840

نظام السالمة اآللي للطائرات 520411472 841

NECTIN4و CD16و ،NKG2D بروتینات تربط 520411477 842

تركیبة الستكمال الكالسیوم 520411478 843

جھاز لتوزیع مادة قابلة للمعالجة في عروة ربط كابل 520411483 844

الحمض النووي دي أوكسي ریبوزي ذو نھایة مغلقة معدل 520411490 845

وسائل خلط ساكنة وطریقة تصنیعھا 520411491 846

تقاطع أنظمة تشخیصیة قائمة على تكرار عنقودي متناظر قصیر 
متعدد المستفعالت (CRISPR) منتظم التباعد

520411500 847

التحسین المؤتمت ألدوات قاع البئر أثناء توسیع الثقوب خالل 
عملیات الحفر

520411501 848

كریات دقیقة تشتمل على كریات نانویة من بولیمر متعدد التشتت 
وكریات دقیقة من أكسید فلز مسامي

520411509 849

تركیب سلسلة أنابیب الحفر متعددة عبر مانع االنفجار 520411515 850

جھاز صمام 520411520 851

وجزيء یشبھ اللیكتین من  CD16و NKG2D بروتینات تربط
C-1 (CLL-1) النوع

520411526 852

طریقة إلستخالص الفضة المعدنیة النقیة 520411529 853

حشوة مُشغَّلة قابلة للنفخ 520411538 854

عملیة لبلمرة أولفینات ذات طور غازي 520411541 855

أمالح األمونیوم الرباعیة لتثبیط التآكل 520411542 856

منصة اتصاالت السلكیة بصریة لیفیة مع إمكانیة وصول وإدارة 
مُحسنة

520411549 857

طرق، وأنظمة، ووسائط الكتشاف التزویر عند التحقق من غرض 
نقال

520411560 858

مجموعة وحدات ریشة 520411568 859

عملیة إلنتاج نقاط كم ذات انبعاث ضوئي موسع 520411572 860

103



ϥϮϨόϟ ΐϠτϟ�Ϣϗέ  ϡ
نظام وطریقة موائع جزیئیة الستعادة الجسیمات 520411575 861

التحكم التعلمي التكراري في االضطرابات الدوریة في صب 
الشریط ثنائي األسطوانة مع تأخیر القیاس

520411582 862

أنظمة وطرق لخدمة أدوات حفرة بئر 520411583 863

نظام صمام أمان اإلدخال 520411587 864

نافخ مزود بمرشح لتھویة حجرة مبنى 520411589 865

منتجات محمیة من الكِرش 520411597 866

طریقة لتحضیر جسیمات دقیقة بواسطة تقنیة مستحلب مزدوج 520411598 867

نشر سدادات ثقوب في الوقت الفعلي والتحفیز في تكوین جوفي 520411600 868

طریقة ونظام لتشغیل عملیة فصل عالیة االستخالص 520411603 869

عملیة إلزالة ألدیھید من الكحوالت من خالل المعالجة باستخدام 
بیسلفیت

520411606 870

جدیدة  CAR منصات جدیدة للحث المشترك، وتصمیمات
وتحسینات أخرى للعالج بالخالیا المقتبسَة

520411615 871

تحسین عملیات التخمر إلى أقصى درجة 520411618 872

جزیئات كوالجین وإیالستین ناتجة عن معاودة االرتباط الجیني 
واستخداماتھا

520411626 873

إطار قابل للطي للحاویات وعضو مفصلي خاص بھ 520411634 874

أنظمة وطرق لتحسین أداء أجھزة فصل ماء إخماد محطة أولفین 520411643 875

استعادة میكروبیة محسَّنة للزیت في حفرة بئر عن طریق الحفر 
القطري إلنشاء منطقة منخفضة الضغط

520411647 876

نظام تحكم آلي في الضغط 520411649 877

طریقة إلنتاج الفضة المعدنیة عن طریق الترسیب الكھربائي 520411661 878

محلول استخالص ملح وعملیات استخدامھ 520411670 879

ذخائر جویة قابلة للتحكم فیھا عن بعد 520411690 880

عنصر كھروحراري مدفوع بنبضات كھربیة 520411693 881

إنتاج مجال مغناطیسي بالتبرید المغناطیسي الحراري 520411694 882

طرق لعالج حاالت عدوى بكتیریة 520411705 883

حشوة ذات طالءات عزل كھربي 520411706 884

سبیكة تیتانیوم محسنة قابلة للمعالجة بالحرارة 520411715 885

معزز للخالیا التائیة أو الخالیا البائیة التي تشتمل على وظیفة 
ذاكرة، مثبط تكرار الورم الخبیث ومحث لحث وظیفة الذاكرة في 

الخالیا التائیة أو الخالیا البائیة

520411718 886

جھاز یُستخدم أسفل حفرة البئر 520411720 887

أشكال بلوریة ذو ثالث مستبدالت من 1، 2، 4- أوكسادیازول 520411722 888

برغي وتجھیزة تثبیت 520411727 889

طریقة تثبیت 520411728 890

تحضیر سیلوسیبین، وصیغ متعددة األشكال مختلفة، ومواد 
وسیطة، ومستحضرات واستخدامھا

520411738 891

آلھ لنقل أغراض وعربة دوارة متعددة الفتحات الستخدامھا مع 
اآللة

520411751 892

نظام وطریقة تكسیر آلي 520411758 893

وحدة إطالق صاروخ ومركبة إطالق صاروخ 520411761 894

مادة خافضة للتوتر السطحي ذاتیة الدعم لتحفیز بئر 520411763 895
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عملیة لتحویل خام تغذیة بغاز طبیعي بھ محتوى مادة خاملة إلى 

مركبات وسیطة كیمیائیة
520411767 896

عامل مضاد للسرطان 520411771 897

ثالجة منضدة مزوَّدة بإمكانیة التحكم في الوصول 520411785 898

نظام تسخین بتحكم مٌحسن في درجة الحرارة 520411788 899

نظام مخبر بمواقع حاالت الطوارئ 520411792 900

تحدید موقع مركبة واحدة على األقل بالنسبة لمجموعة من 
األھداف المتحركة

520411807 901

طریقة لزیادة مستوى التعبیر عن الھیموجلوبین الجنیني 520411830 902

محطة قدرة فولطائیة ضوئیة 520411835 903

تقنیة موازنة تخزین طاقة یتم التحكم فیھا 520411836 904

منخل جزیئي لھ مسام متوسطة وعملیة تحضیره واستخدامھ 520411838 905

نظام مرجل لھ بنیة حاملة 520411844 906

قیاس نصف طول الصدع الفعال والتحدید الكمي لتوزیع الدفق 
داخل الصدوع وحولھا في خزانات البترول

520411861 907

حاویة مرنة 520411868 908

غریسات إطالق مستمر لخفض الضغط داخل العین ذات مدة تأثیر 
ممتدة

520411887 909

تشتمل على جسمیات خارجیة RNA عالجات بـ 520411888 910

جزیئات ترابط إنتجرین واستخداماتھا 520411899 911

عملیة إلنتاج أحماض أمینیة ممحفظة للمجترات 520411903 912

تخلیق مشتقات إستر بورونات واستخداماتھا 520411905 913

محطة طاقة مدمجة 520411907 914

تركیبات وطرق لعالج اضطرابات مناعیة باستخدام سالالت 
بكتیریة من المكورات اللبنیة المعدلة للمناعة

520411910 915

وسیلة وطریقة لتحضیر الموجھات الفیروسیة واستخداماتھ 520411930 916

تحدید آلي غیر باضع لخصوبة بیضة طیر 520411933 917

نظام تثبیت متاھي 520411941 918

تحدید تكرار مصدر إشارات جھاز إرسال على أساس إشارة 
مرجعیة

520411947 919

طریقة تصنیع لمواد یصعب لحامھا 520411958 920

طرف مستخدم وطریقة اتصال رادیو 520411991 921

طوق مع مانع تسرب قابل للتوسع مشغّل عن طریق كرة و/ أو 
شرائح قابلة للتوسع شعاعیاً بزیادة الضغط

520411993 922

جھاز لتقیید إنتاج تدفق داخلي أسفل البئر 520411999 923

نظام وطریقة للتحكم في أصول رقمیة 520412001 924

جھاز لمحاذاة منتجات ذات أشكال صندوقیة وبأحجام متنوعة على 
سیر ناقل، ومحطة طباعة، ومحطة قراءة، ومحطة وضع ملصقات 

تشتمل علیھ

520412002 925

عملیة ونظام لرفع كفاءة الزیت الثقیل غیر المحول في وحدة 
تكسیر بالھیدروجین

520412016 926

محول عكسي متعقِب لنقطة استغالل الطاقة 520412027 927

CD40 مترافقات عقار جسم مضاد لـ 520412033 928

كربوكسي ألكیل كیتوزان 520412040 929

صمام ثنائي باعث للضوء للعرض ووسیلة عرض تشتمل علیھا 520412044 930
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للعرض ووسیلة عرض تشتمل علیھا LED وحدة 520412047 931

كیتوزان بشحنة أنیونیة 520412061 932

مبیت دوار لعالمة تحدید الھویة بموجات الرادیو على فوھة وقود 520412067 933

نظام إلتقاط وتحویل وتطبیق الموارد الكاملة لغازات المداخن في 
مصافي محطات تولید الطاقة في المصانع

520412072 934

نظام تصنیع مادة مضافة مُعَقِّمَةْ 520412077 935

طریقة تقلیل وحدات أولفین مع قیاس مباشر لتركیز الكروم في 
النظام الحفزي

520412082 936

طریقة استخالص األولیفینات في عملیة بلمرة محلول 520412090 937

مواد مركَّبة وطرق إنتاجھا واستخدامھا 520412093 938

جھاز صب وطرق صب 520412096 939

طریقة ونظام حاسوبي لتوفیر مسار أو طول مسار رحلة من موقع 
مصدر إلى موقع ھدف

520412099 940

سبیكة ألومنیوم ذات مقاومة عالیة لعملیات تصنیع بالتصلیب 
السریع

520412100 941

نظام وطریقة للتطور أو العالج المعرفي القائم على جھاز 520412110 942

عملیات وأنظمة إلنتاج الزیلین 520412113 943

طرق لتصنیع أغشیة مسامیة 520412116 944

تجمیعة تحلیة میاه بالتقطیر متعدد اآلثار بضغط البخار الحراري 
ذات نسبة ضغط منخفضة

520412130 945

تجمیعة ضغط بخار میكانیكیًا ذات معدل ضغط منخفض 520412133 946

محول حفزي متعدد الطبقات 520412152 947

PET نظام وطریقة لمعالجة 520412154 948

نظام وعملیة إلنتاج الغاز التخلیقي 520412156 949

جھاز وطریقة إلنتاج نفط وغاز باستخدام تأثیر الطفو 520412164 950

بنیات تداخل الحمض النووي الریبوزي لتثبیط التعبیر عن 
فوسفولیباز یشبھ الباتاتین یحتوي على مجال 3 وطرق استخدامھا

520412170 951

فرن بموقد غاطس بجدار ذاتي البوتقة 520412176 952

طریقة للتسخین المسبق لنفتا في عملیات تكسیر حفزي لنفتا 520412181 953

عملیة إضافة ھیدروكسیل إلى مركب أروماتي 520412185 954

دمج عملیات من أجل استخالص سائل غاز طبیعي 520412196 955

دمج عملیات من أجل استخالص سائل غاز طبیعي 520412213 956

دمج عملیات من أجل استخالص سائل غاز طبیعي 520412216 957

بكتیریا حمض الكتیك جدیدة لھا خواص تحلیة واستخداماتھا 520412222 958

معقد معدن- مركب ترابطي، تركیبة محفز لبلمرة تعتمد على 
اإلیثیلین تشتمل علیھ، و طریقة لتحضیر بولیمر یعتمد على 

اإلیثیلین باستخدامھا

520412227 959

تركیبة ألیاف زجاجیة عالیة األداء 520412234 960

فحص الفاعلیة لبروتینات اإلفراز 520412236 961

تركیبة بولیمر شبھ موصلة 520412242 962

جھاز تحكم ذاتي في التدفق الداخلي 520412250 963

طریقة لقیاس معامل أداء تأرجح عزم الدوران السطحي 520412253 964

تركیبة لتعشیق الجزء الداخلي ألنبوب 520412255 965

طریقة ومفاعل للقیام بتفاعالت طاردة للحرارة 520412259 966
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مركبات ربط وبالستر بصبغ بمقیاس المعقدات وطرق 520412260 967

إدخال في الوقت الحقیقي لقیاسات قاع البئر لمصفوفة العزل 
الكھربائي مع بحث متقدم للقیم األولیة للقضاء على عدم التماثل

520412261 968

نظام بطاریة تدفق 520412262 969

مركبات فوالذیة مقاومة للصدأ مزدوجة واستخداماتھا 520412274 970

عملیة لتحضیر كربونات حلقیة بشكل متواصل 520412275 971

للعرض ووسیلة عرض  LED جھاز باعث للضوء بھ رصة
تشتمل علیھ

520412276 972

مركبات ومشتقات بیریدو بیریمینون بھا استبدال ببنزیل أمینو 
جدیدة كمثبطات جین أس أوه أس 1

520412278 973

منتج أساسھ نباتي وعملیة خاصة بھ 520412279 974

بنیة مرصوصة باعثة للضوء ووسیلة عرض تشتمل علیھا 520412285 975

مركبات مثبط الھدف المیكانیكي للرابامیسین 520412289 976

520412290 مركبات جدیدة مثبطة للھدف المیكانیكي للرابامیسین 977

دفیئة 520412293 978

نظام وطریقة لتحسین عملیات إمداد أنبوبي باستخدام قیاسات 
ونمذجة في الزمن الحقیقي

520412296 979

مستشعر ضوء وماسح ذو زمن اضمحالل 520412300 980

تجمیعة منصّة تثبیت 520412303 981

نظام خلط 520412304 982

N4- ھیدروكسي سیتیدین ومشتقات واستخدامات مضادة
للفیروسات مرتبطة بھا

520412305 983

محطة لتخلیق المیالمین مع استخالص الغاز المنصرف في محطة 
یوریا مرتبطة

520412314 984

إنشاء نموذج خصائص صخریة فائق الدقة لتقییم تكوین جوفي 520412325 985

طریقة للتحكم في نفاذیة بئر نفط 520412330 986

مشتقات أمینو-میثیل ببریدین بوصفھا مثبط كیناز 520412334 987

مشتقات أوكسي فلورو ببریدین كمثبط كیناز 520412335 988

طریقة إلنتاج أعالف أحیاء مائیة حیة 520412336 989

طریقة وجھاز لبناء نموذج صوتي لمتحدث مستھدف 520412339 990

مثبطات أكسیداز الجلیكوالت لعالج مرض 520412342 991

منتج ماص 520412346 992

منتج ماص 520412347 993

تركیبات قابلة للحقن من مضادات فطریات ترایتربنوید مغلفة في 
لیبوسومات

520412362 994

مركبات تغییر مرحلیة محسنة 520412368 995

جسیمات تثبیت المغذیات الدقیقة القابلة للذوبان في الماء والدھون 
مع حاجز بولیمري معوي

520412381 996

نظم وطرق للتشغیل اآللي لكبل حفر 520412384 997

تركیبة بولیمریة مشتِّتَة للضوء ذات كفاءة تشتیت محسنة وخواص 
میكانیكیة محسنة

520412385 998

آلیة ونظام قفل وتجمیعة كتیفة تبادل سریع ومركبة إلكترونیة 520412388 999

للنشاط التأكسدي للبیروكسیداز النخاعي في نموذج  PIC1 تثبیط
حیواني

520412399 1000

المكونات واألنظمة والطرق المعیاریة لتعقیم األجسام 520412402 1001
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طریقة اتصال رادیو ونھایة طرفیة للمستخدم 520412409 1002

نظام عرض لالستخدام بجانب جھاز حمایة سائق 520412411 1003

زات إزالة الھیدروجین وطرق لتحضیرھا واستخدامھا مُحفِّ 520412419 1004

األجسام المضادة لـموت الخلیة المبرمج 1 وطرق العالج 520412425 1005

جھاز معالجة تفاعل 520412428 1006

طریقة استكمال ونظام استكمال 520412439 1007

مغلقة األطراف یمكن الحصول علیھا من تخلیق  DNA نواقل
ceDNA خالي من الخلیة وعملیة للحصول على نواقل

520412448 1008

C9ORF72 تركیبات لتعدیل التعبیر الوراثي عن 520412450 1009

تقنیات للتعامل مع عضو بشري أثناء عملیة النقل 520412460 1010

طریقة إلنتاج منتجات غذائیة من الزبادي 520412461 1011

تجمیعة أدوات قیاس أسفل البئر لقیاس وتخزین كمیة واحدة على 
األقل في حفرة بئر ولقراءتھا ال سلكیًا عند السطح

520412464 1012

طریقة لتقییم تأثیر المزج في إزاحة النفط بثاني أكسید الكربون 
وعامل مزج وطریقة لفحص إزاحة النفط بثاني أكسید الكربون 

وعامل مزج

520412468 1013

فصل الوقود في سیارة للحصول على األوكتان-عند-الطلب 
باستخدام التقطیر الغشائي

520412476 1014

مركبات لعالج اضطرابات معتمدة على كیناز 520412488 1015

تركیبات لضبط الفاقد في دورة ملء التشكیل تشتمل على أنظمة 
إسمنت ألومینات الكالسیوم رغویة قابلة لإلعداد في الموقع وطرق 

استخدامھا

520412502 1016

محفز وطریقة لتحضیر أُولِیفین خفیف باستخدام تحویل مباشر 
للغاز التركیبي

520412504 1017

C12-C23 راتنجات طالء مسحوق من أحماض ثنائیة 520412505 1018

تركیبة لتنظیف البقایا 520412507 1019

طرق لعالج ضمور العضل نخاعي المنشأ 520412508 1020

نظام وطریقة لتطبیق مستخدم قابل للتحویل 520412511 1021

نظام أسفل البئر بجلبة كمیة انزالقیة 520412518 1022

جزيء ربط لھ نشاط تحیید ضد متالزمة الشرق األوسط التنفسیة 
– فیروس كورونا

520412521 1023

عملیة لبلمرة األولفینات في الطور الغازي 520412525 1024

نظام وطقم تصویر باألشعة السینیة المشتتة ارتدادیاً مع كاشف 
قابل لإلزالة

520412541 1025

أنظمة وطرق لتقییم تباطؤ القص في تكوین 520412545 1026

تركیبة حبر حیوي لتجدید غضروف، طریقة لتصنیع بنیة متراصة 
مخصصة لتجدید غضروف باستخدامھا، وبنیة متراصة مخصصة 

لتجدید غضروف مصنع باستخدام طریقة التصنیع

520412548 1027

واستخداماتھا CD70 أجسام مضادة نوعیة لـ 520412557 1028

طریقة إرسال بیانات قائمة على دمج  نظام إرسال 520412565 1029

(FAP) مثبط بروتین تنشیط األرومة اللیفیة 520412574 1030

قیاس زاویة تالمس دینامیكیة 520412578 1031

قیاس زاویة تالمس مع الصوتنة 520412581 1032

جھاز طاقة حراریة أرضیة 520412582 1033

إدارة حمل كھربائي بشبكة دقیقة 520412583 1034
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تركیبة مترافق عدید سكارید-بروتین للمكورات الرئویة متعددة 

التكافؤ
520412585 1035

نوكلیاز مھندس محدد الھدف 520412588 1036

طریقة وجھاز لتولید حزمة ملفات برامجیة ذات تأثیر خاص، 
طریقة وجھاز لتولید تأثیر خاص، وجھاز إلیكتروني

520412608 1037

520412611 نظام مزرعة نموذجي محوري 1038

الممتزات الفائقة المركبة من مكونات ذات قشرة ولُب ألنظمة 
االمتزاز بتغیر الشفط/االمتزاز بتغیر ضغط الشفط/االمتزاز بتغیر 

الضغط

520412612 1039

جھاز مفاعلة بالزما في درجة حرارة منخفضة وطریقة لتحلیل 
كبریتید ھیدروجین

520412615 1040

صمام وطریقة لغلق اتصال عن طریق مائع بین بئر وسلسلة 
أنابیب اإلنتاج ونظام یشتمل على الصمام

520412618 1041

جھاز تنظیف أسفل بئر 520412619 1042

ممتزات الكربون الفائقة 520412623 1043

طریقة إلنتاج قوالب معدنیة من سبائك الزركونیوم القائمة علي 
إسفنج الماغنسیوم الحراري

520412631 1044

مواد تخزین الحرارة الكیمیائیة وطریقة إنتاجھا 520412633 1045

 B7 الفیروس الغدي الحال للورم المشفِّر لبروتین 520412637 1046

وسیلة عتبة مُبرٍّدة لباب الخبَث لفرن تعدین 520412646 1047

لوح بناء معزول سابق التجھیز بھ طبقة أسمنتیة متصلدة واحدة 
على األقل مربوطة بطبقة العزل

520412648 1048

طرف مستخدم وطریقة اتصال رادیو 520412651 1049

عامل تقلیل احتكاك لالتكس بولیمري ذي درجة حرارة تحول إلى 
زجاج منخفضة

520412659 1050

جھاز إغالق حاویة مع وسائل مؤمنة ضد األعطال للكشف عن 
األعطال

520412673 1051

خرطوم الضغط 520412675 1052

نظام دوار قابل للتوجیھ مزود بقواطع 520420016 1053

في خاضعین للعالج من  عالج التھاب األنف الناتج عن الحساسیة
األطفال باستخدام تولیفة من مومیتازون وأولوباتادین

520420019 1054

نظام وطریقة لنشر ملفات ألنبوب قابل للف 520420022 1055

 A التعبیر الجیني عن بروتین المكورات الرئویة السطحیة
(PspA)

520420041 1056

حاویة لتخزین أو معالجة جسیمات مادة حبیبیة من حدید مختزل 
مباشر

520420042 1057

عالج تسمم الحمل والوقایة منھ 520420052 1058

عملیة وجھاز للترطیب وإزالة الرطوبة لتبرید المشروبات وغیرھا 
من المنتجات الغذائیة وعملیة تصنیع

520420055 1059

الوحدة المرفقة لنظام قاع البئر 520420056 1060

أنظمة وطرق لتحلل نفایات الطعام 520420059 1061

ثبتة حبیبیة لالستخدام في راتنجات البولیمر وطرق  تركیبات مُ
تصنیعھا

520420061 1062

طریقة لتخطیط أو التحكم في حركة مجموعة من المركبات عبر 
شبكة مسارات

520420066 1063

جھاز اختبار مُخمّد مُتحكّم بھ بواسطة محرك 520420075 1064

أجسام مضادة مساعدة للموت المبرمج 1 واستخداماتھا 520420082 1065

مباعد للتثبیت بعنصر بناء، للحفاظ على مسافة نسبیة مع عنصر 
بناء آخر، ولتقیید حركة حول موضع بالنسبة إلى عنصر بناء آخر

520420088 1066
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إزالة طبقة أكسدة من فتحة بئر 520420096 1067

مضخة حراریة قائمة على اإلمتزاز 520420098 1068

مركبات حمض أمیني وطرق استخدامھا 520420102 1069

طریقة إلنتاج منتج مقولب بأكسید سیلیكون یحتوي على تیتانیوم 
ومنتج مقولب بأكسید سیلیكون یحتوي على تیتانیوم

520420105 1070

نظام وطریقة لنظام زراعة مائیة في صوبة شمسیة وسماد 
عضوي من ذبابة الجندي األسود ووسیلة تغذیة ذاتیة لألسماك

520420117 1071

مراقبة حالة تشغیل صمام 520420118 1072

تجمیعة سدادة لنظام استخراج المعادن 520420125 1073

تقویة قالب مؤقت بقضیب تسلیح للقوالب الخرسانیة 520420131 1074

طرق وأجھزة ألنظمة تحكم في عملیة معزولة متصلة بوسائل 
لشبكة نقل غیر رقمیة لواحدة أو أكثر من مركبات النقل

520420132 1075

اختبار بئر متعددة المناطق 520420138 1076

فصل الغاز والسائل في حفرة بئر 520420142 1077

مؤشر انتظار میكانیكي قابل للسحب لتحدید أحیاز انتظار غیر 
مشغولة

520420153 1078

طریقة تحضیر محفز نزع الھیدروجین بمحتوى مرتفع من الكروم 520420159 1079

انذار مبكر وتفادي حدوث االصطدامات 520420162 1080

تركیبات 520420165 1081

مجموعة تركیب لوحات كھروضوئیة مع تجمیعة قامطة/عمود 
داعم

520420174 1082

وصلة أنبوبیة، حلقة دفع الوصلة األنبوبیة، طریقة لتوصیل 
األنابیب

520420175 1083

تركیبة صیدالنیة وطریقة التصنیع 520420179 1084

تقدیر معامل مستند إلى نموذج للحفر الموجّھ في عملیات تجویف 
البئر

520420182 1085

حاجز عزل مُحسَّن 520420188 1086

معالجة النشوانیة والوقایة منھا 520420192 1087

حوض فصادة بالزما یعمل بالطرد المركزي 520420202 1088

طریقة لتحضیر محفزات نانویة محتجزة داخل مواد متوسطة 
المسام واستخداماتھا

520420203 1089

قناة توزیع ھواء 520420204 1090

طریقة لتصمیم وإنتاج تربینات ذات أریاش قادوسیة بھا فتحات 
نفاثة معایرة

520420205 1091

طرق، أنظمة وأجھزة إلمداد الغازات القابلة لالستنشاق 520420208 1092

أجھزة إشعال سطح طھي ألفران 520420214 1093

تولیفة تنبؤ داخلي معتمدة على الموقع ممتدة بأنماط زاویة 520420220 1094

طریقة وجھاز لثني حافة لوح فوالذي وطریقة ومرفق لتصنیع 
أنبوب فوالذي

520420221 1095

تركیبات صیدالنیة مضادة للسرطان للعالج المشترك 520420222 1096

نظام تحكم في حركة قطار وطریقة لتنفیذ عملیات سالمة حرجة 520420235 1097

نظام منفرج في قاع البئر 520420236 1098

تجمیعة تثبیت لتثبیت قضیب سكة حدید بأساس سفلي 520420237 1099

طریقة لمراقبة بیئة تآكلیة وجھاز مزود بنظام لمراقبة بیئة تآكلیة 520420245 1100

مركب بیرازول بھ استبدال بأریل غیر متجانسة واستخدامھ 
الدوائي

520420248 1101
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تركیبات وطرق لعالج الحثل البقعي 520420268 1102

فوھة لقمة حفر بحفرة بئر 520420271 1103

مبرد أسنان لتوسعة وتنظیف قناة جذر 520420273 1104

طریقة لتصمیم وإنشاء وإنتاج عجلة مفاعل مدفوعة بتربین 520420274 1105

موزع طعام للحیوانات 520420281 1106

طرف مستخدم 520420282 1107

تركیبة بولیمر بولي بروبیلین مشترك شفافة تتمتع بمقاومة 
الصدمات

520420285 1108

محفز تصفیة ھیدروجینیة، وتحضیره وتطبیقاتھ 520420288 1109

أغشیة بولي بروبیوالكتون وطرق إلنتاجھا 520420291 1110

طریقة للحصول على تركیبة مخصب أساسھا یوریا تتضمن مثبط 
حمض (ثیو)فوسفوریك تراي أمید یوریاز عبر توفیر خلیط أولي 

سائل أو صلب بنسب معینة بالوزن

520420300 1111

زیادة سرعة لقمة الحفر وجھاز حفر بئر 520420302 1112

مشتقة أكسوبیریدین تحمل بدائل 520420308 1113

سخان سائل ذات وحدة تحكم العنصر المحدود 520420319 1114

أداة تأمین 520420328 1115

تحسین الرؤوس الفرعیة للتحكم في النفاذ إلى الوسط 520420337 1116

جھاز وطریقة لتحدید معدل ترسیب كرات الدم الحمراء 
(اإلریثروسیت)  والمعاییر األخرى المتصلة بذلك

520420348 1117

القط تلسكوبي لنقل الحاویات في المستودعات المرتفعة 520420354 1118

مقیاس تنفس إلكتروني نقال محمول بالید 520420360 1119

تحسین استخالص الھیدروكربونات 520420374 1120

منتجات أواني خزفیة من البورسلین 520420391 1121

عملیة إنتاج أواني خزفیة من البورسلین ومنتجات 520420394 1122

جھاز حاجز لفجوة بدون بثق مستخدم على عناصر حشو 520420400 1123

طریقة إنتاج محفز إلنتاج حمض المیثاكریلیك وطرق إلنتاج 
حمض المیثاكریلیك وإستر المیثاكریلیك

520420411 1124

أجسام أحادیة النسیلة مضادة لــمولد ضد إلنضاج خالیا بائیة 520420414 1125

التخزین الدائم لثاني أكسید الكربون 520420423 1126

نظام وطریقة إلجراء عملیات تشغیلیة تحت سطح األرض 520420431 1127

مصیدة رمال مرتدة بتجویف بئر 520420451 1128

حشو لحام سبیكة فائقة قائمة على النیكل 520420454 1129

تقییم بصمة معالجة على اإلشارات الزلزالیة 520420457 1130

مجموعات مغناطیسیة، أجھزة وعملیات إلنتاج طبقات تأثیر 
بصري تشتمل على جسیمات صبغیة مغناطیسیة أو قابلة للمغنطة 

غیر كرویة موجھة

520420466 1131

جھاز فولطي ضوئي 520420473 1132

جھاز وطریقة خاصین بإمداد األلومونیوم المتحكم بھ 520420477 1133

طریقة توصیل مادة جیالتینیة قابلة لإلستھالك من مكونات صحیة 520420500 1134

نظام وطریقة تحسین استقرار االحتراق في التوربینات الغازیة 520420501 1135

طرق إعادة بناء قاعدة بیانات ضوئیة لمائع وتطبیقاتھا 520420504 1136

عملیة تكسیر ھیدروجیني لتصنیع ناتج تقطیر أوسط من خام تغذیة 
ھیدروكربوني خفیف

520420506 1137
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سمات أمنیة قابلة للقراءة آلیًا 520420509 1138

إنتاج انتقائي بدرجة عالیة متحكم بھ بواسطة طور نشط للبروبیلین 
والبیوتیلین من الغاز التخلیقي

520420517 1139

نظام استكمال أسفل البئر 520420537 1140

تفسیر آلي لبیانات دینامیكیات الحفر 520420540 1141

قریصات التعبیر الوراثي إلنزیم ألفا جلوكوسیداز حمضي محسنة 
بالكودون وطرق استخدامھا

520420546 1142

بنزامیدات مستبدلة بـ 1 ، 3-ثیازول-2-یل للمعالجة من أمراض 
مصاحبة لتحسس األلیاف العصبیة

520420552 1143

تجمیعات سدادة لحفرة بئر جوفیة 520420557 1144

عملیة إنتاج المیثانول 520420566 1145

طرق لتحضیر معلقات غروانیة ذات ھیاكل فلزیة عضویة في 
المحالیل البولیمریة واستخداماتھا

520420572 1146

عامل تنویة دقائقي وتركیبة راتنج ومنتج مقولب وطریقة إلنتاجھا 520420575 1147

في معدات المستخدم بسبب  VPLMN إدارة تحدیثات تھیئة
المنزلیة PLMN تغییرات تھیئة

520420580 1148

وحدة تحكم تنظیمي لالستخدام في وحدة أولفینات حفزیة 520420586 1149

قسطرات خارجیة، مكونات تتعلق بقسطرة خارجیة، مجموعات 
قسطرة خارجیة مع تعلیمات خطوة بخطوة، وطرق استخدامھا

520420597 1150

عملیة لتولید الھیدروجین 520420603 1151

طریقة لتثبیت التربة الرملیة 520420606 1152

أولیجونیوكلیوتید مزدوج الجدیلة محدد بجین أمفیرجولین وتركیبة 
للوقایة من وعالج األمراض المرتبطة بالتلیف وأمراض الجھاز 

التنفسي تشتمل علیھ

520420620 1153

إلكترود مبرد لفرن كھربي خاص بالمعادن 520420623 1154

حاویة شحن 520420640 1155

حقن مانع تسرب غازي في حفرة بئر 520420642 1156

مستحلِبات لموائع حفر أساسھا مستحلَب مباشر 520420646 1157

مستحلبات لموائع حفر أساسھا مستحلب مباشر 520420648 1158

عملیة تجویف ھیدرودینامیكیة لحمایة عملیات حفزیة تستخدم 
إلزالة أكسجة خالئط معقدة من دھون وزیوت طبیعیة التكوین في 

ھیدروكربونات خالیة من األكسجین

520420651 1159

معالجة الكیروجین في المناطق الجوفیة 520420655 1160

نمذجة طبقاتیة عكسیة باستخدام خوارزمیة خطیة وغیر خطیة 
ھجینة

520420656 1161

تفاعالت ماصة للحرارة مسخنة عن طریق التسخین بالمقاومة 520420663 1162

موزّع مواد طبیة 520420669 1163

خلیة انحالل بالكھرباء تحتوي على عناصر تثبیت ارتدادیة 520420675 1164

جسیم متعدد األطوار، وعملیة تصنیعھ واستخدامھ 520420680 1165

طریقة تجدید محطة لتقطیر المیثانول 520420683 1166

محفزات لنزع الھیدروجین المزدوج بخطوة واحدة من البیوتادین 
بیوتان-n من

520420703 1167

 XS/ET بولیمرات البروبیلین - اإلیثیلین العشوائیة ذات نسبة
 MFR (Melt Flow Rate) منخفضة ومعدل تدفق صھارة

مرتفع

520420715 1168

تركیبة بطانة لھا مادة حشو دعمي قابلة للنفخ 520420718 1169

تركیبة بطانة لھا حشوة قابلة للنفخ 520420719 1170
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التركیبة 520420723 1171

األحماض النوویة الریبوزیة الدلیلیة المُعدلة لتصحیح الجین 520420729 1172

حفاز ذي تحویل وانتقائیة محسنة لتصنیع األولفین، وطریقة 
تصنیعھ

520420735 1173

زجاج مضاد للمیكروبات قابل للمعالجة الحراریة 520420745 1174

عارضة مُقوسة قابلة للنفخ بضغط عالي 520420749 1175

نظام وطرق لقیاس رقم ھیدروجیني أسفل البئر 520420751 1176

تصویر تكوین تحت سطحي 520420752 1177

واستخداماتھا BCMA مستقبالت مستضدات خیمریة 520420766 1178

جسیمات نانویة ذات إطار معدني-عضوي متفرع في أغشیة ذات 
مصفوفة مختلطة والطرق المرتبطة بھا

520420771 1179

جسیمات نانویة ذات إطار معدني-عضوي متفرع والطرق 
المرتبطة بھا

520420772 1180

تركیبات كتلیة حیویة تحتوي على بكتین منشط، منتجات، وطرق 
إنتاج

520420786 1181

فوھة رش إلنتاج سماد الیوریا-الكبریت 520420787 1182

أداة أسفل البئر 520420792 1183

تثبیت بولي بروبیوالكتون بواسطة تغطیة الطرف باستخدام عوامل 
تغطیة طرف

520420796 1184

شیشة لدیھا وصلة بین الحوجلة والحاویة 520420806 1185

صمام تحكم 520420812 1186

مقیاس إحساس باللمس محمول بالید 520420826 1187

أداة سحب خط أنابیب وطریقة لتشغیل تلك األداة 520420832 1188

اكتشاف الغاز الصناعي 520420839 1189

حفاز مضاف لھ الكتات األلكیل، تحضیره واستخدامھ في عملیة 
المعالجة الھدروجینیة و/أو التكسیر الھیدروجیني

520420852 1190

إضاءة ھیكلیة لعینة 520420869 1191

خرطوشة عامل كاشف یمكن التحكم في درجة حرارتھا ونظام 
للتحكم في درجة حرارتھا

520420872 1192

دائرة مائعیة مُصفحة لخرطوشة مائع 520420875 1193

طریقة إنتاج الخالیا القاتلة الطبیعیة وتركیبة لعالج السرطان 520420878 1194

منسوجات قابلة للتحلل الحیوي، وأصباغ، وطریقة تصنیع ألیاف 
قابلة للتحلل الحیوي

520420889 1195

فوسفات كالسیوم غیر متبلر مستقر مطعم بأیونات فلورید وعملیة 
إلنتاجھا

520420892 1196

عملیة وجھاز للتكسیر الھیدروجیني باستخدام عمود التجزئة الثقیلة 520420895 1197

أنبوب مغلف وتولیفة أنابیب 520420901 1198

منتج ماص 520420912 1199

عاكس تتبع استخدام طاقة أحادي الطور 520420915 1200

تحدید الخواص الھندسیة لبنیة صخریة من خالل التصویر الرقمي 520420917 1201

طریقة تكریر البولي إیثر بولیول وجھاز التكریر 520420921 1202

إزالة الماء أسفل البئر في آبار الغاز الجافة 520420926 1203

استخدام نصف بیروكسي أسیتال واحد على األقل، بمفرده أو في 
تولیفة مع بیروكسیدات أخرى، لتعزیز عملیة البلمرة أو عملیة 

البلمرة المشتركة لالیثیلین تحت ضغط عالي

520420932 1204
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جسم مشكل أساسھ أكسید مغنیسیوم وكربونات كالسیوم وطریقة 

لتحضیره
520420941 1205

نظام وطریقة للمعالجة المتسقة للسطح 520420946 1206

ملبوسات ومنتجات أداء یشابھ الحریر وطریقة لتحضیرھا 521420956 1207

مشبك لعالج السمنة بھ أجزاء خیوط جراحیة، وملحقات 
مغنطیسیة، وانحناء

521420964 1208

طریقة للتحكم في حالة األنبوب، وطریقة للتحكم في حالة البئر، 
والنظام واألنبوب

521420967 1209

طریقة اتصال المحطة والرادیو 521420970 1210

طریقة إلنتاج استرات الكربونات، وبنیة حفزیة إلنتاج استرات 
الكربونات

521420973 1211

تجمیعة إنتاج وحدات بناء 521420987 1212

طریقة إلنتاج ھیدروكسید ماغنسیوم 521420990 1213

عملیة لفصل ثاني أكسید الكربون وأرجون عن الھیدروكربونات 521421007 1214

ھیكل جناح طائرة مركب خفیف الوزن 521421010 1215

راتنجات، ألیاف، وخیوط بولیمر مضادة للمیكروبات بھا زنك 
ومحتوى من الفوسفور

521421013 1216

قارورة عطر 521421019 1217

تركیبة صیدالنیة في شكل قرص قابل للمضغ من الدیوسمین أو 
جزئ الفالفونوید

521421027 1218

تركیبات وطرق لزیادة أو تحسین تنبیغ نواقل العالج الجیني 
وإزالة أو تقلیل الجلوبیولینات المناعیة

521421033 1219

دیندریمر عالجي 521421036 1220

إزالة الموجات الشبحیة من البیانات الزلزالیة من خالل إزالة 
الخلط بالصدى باستخدام الترشیح التصادفي

521421047 1221

مشروب محلّى یحتوي على میاه غنیة بالمعادن واستخدام المیاه 
الغنیة بالمعادن إلنتاج مشروبات محالّة

521421050 1222

نظام حاجز حلقي 521421067 1223

عملیات للتكسیر باستخدام سبائك لھا ذاكرة للشكل 521421070 1224

ركائز جمالونیة ملولبة واألدوات، الطرق واآلآلت الخاصة بھا 521421073 1225

نظام وطرق لمعالجة السلیولیت 521421079 1226

أسمدة مكثفة كرویة الشكل من یوریا ألدھید 521421093 1227

تحلیل تلف الحمض النووي الریبوزي منقوص األكسجین الخالي 
من الخالیا واستخداماتھ السریریة

521421096 1228

صمام وطریقة تشغیلھ 521421110 1229

عقاقیر أولیة من كربیدوبا ولیفودوبا وطرق االستخدام 521421115 1230

أداة بالزما محثة باللیزر 521421116 1231

عملیة إلنتاج أولیفینات خفیفة ومواد أروماتیة من نفثا ذات نقطة 
غلیان واسعة النطاق

521421122 1232

منتجات فراش للتحكم في العدوى وطرق تصنیعھا 521421130 1233

طریقة إلنتاج خالیا مشتقة من اللب السني 521421133 1234

طرق إنتاج واختبار تیارات غاز مائیة 521421136 1235

طرق لتكوین إیثیل بنزین من بولي ستیرین 521421153 1236

التشغیل اآللي لحقن مزیل مستحلب 521421159 1237

أروماتي غیر متجانس واستخداماتھا NMDA مُعدِّالت مستقبل 521421165 1238

منصة دفتر األستاذ الموزع للتحكم في الوصول 521421173 1239
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طریقة لتحسین أداء مصنع میثانول بواسطة تولید ثاني أكسید 

الكربون من غاز المداخن لفرن إصالح میثان بالبخار واستخدامھ 
إلنتاج مواد كیمیائیة ذات قیمة

521421176 1240

(3D) جھاز للتحویل الكیمیائي للمواد في حالة ثالثیة اآلبعاد 521421196 1241

انتقاء متغیر مسح قابل للتكیف مكانیاً لھزاز أثناء الحصول على 
البیانات الزلزالیة

521421199 1242

طریقة وجھاز لتأمین االتصاالت عبر شبكات وصول غیر 
متجانسة

521421213 1243

أنظمة وطرق لتحفیز بئر متعدد المراحل 521421219 1244

عالج جین غیر معطل لمعالجة احمضاض الدم المیثیل مالونیكي 521421222 1245

أداة جلبة أسفل البئر 521421236 1246

مضخة بمحرك 521421242 1247

أداة محسنة 521421256 1248

جھاز تقطیر مستمر یعمل بالطاقة الشمسیة بكفاءة عالیة على 
استرداد الحرارة

521421265 1249

مشتقات الكربوكسامیدو بیرولیدین وطرق تحضیرھا واستخدامھا 521421296 1250

السائل األیوني الكھرومغناطیسي وطریقة تحضیره 521421311 1251

جھاز للحرق 521421339 1252

آلة وطریقة لصنع مفصل حمایة حول جزء توصیل حلقي من خط 
مواسیر

521421342 1253

نظام محدد لموقع عمود كھرباء جھاز محدد لموقع عمود كھرباء 
طریقة محددة لموقع عمود كھرباء ووسط قابل للقراءة بواسطة 

حاسوب غیر انتقالي

521421351 1254

طریقة لتقدیر قیمة ضغط المسام في تكوینات جیولوجیة لیتم حفرھا 
بواسطة جھاز حفر

521421382 1255

التقنیات الخاصة بإدارة مساحة البحث 521421414 1256

جھاز محاذاة موجھ حاقن لألنابیب عن بعد 521421468 1257

بولي إیثیلین لألنابیب 521421470 1258

محفز إلنتاج حمض میثاكریلیك، طریقة إلنتاجھ، وطریقة إلنتاج 
حمض میثاكریلیك وإستر لحمض المیثاكریلیك

521421485 1259

عملیة إلنتاج المیثانول من ھیدروكربونات غازیة 521421497 1260

مشتقات حلقة ثالثیة الحلقات ملتحمة تعمل كمثبطات إلنزیم 
 SRC) فوسفاتاز لنطاقي الجین الورمي المتماثلین

Homology-2 Phosphatase)

521421505 1261

نظام لتنظیف ألواح شمسیة 521421508 1262

طرق لتحضیر معقدات أریل فوسفین-بوران 521421525 1263

عملیة لتصنیع مركبات سلیكات فلز بلوري مسامي مسحوقي 
تستخدم انحالل حراري بالرش اللھبي

521421551 1264

V2X  تصمیم بنیة قناة تحكم لدعم حركة نقل بیانات 521421571 1265

إعداد تقاریر عن تعطل الحزم 521421594 1266

طریقة تحدید درجة التحلل بالماء وكثافة شحن بولي إلكترولیتات 
وفوسفونات

521421608 1267

طریقة لتصمیم سطح من طبقة كاویة یعید توجیھ الضوء، عنصر 
أمان بصرى متضمناً السطح المصمم من طبقة كاویة المعید 
لتوجیھ الضوء، مادة معلمة، إستخدام وطریقة لتوثیق المادة

521421620 1268

كاشف التأین الضوئي الدقیق المدمج بنافذة إرسال أشعة فوق 
بنفسجیة فائقة الرقة

521421643 1269

عملیة لتحضیر أولفینات قصیرة السلسلة في الطور الغازي 521421651 1270
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مثبت سائل لراتنج یحتوي على الكلور، وطریقة لتصنیعھ 521421660 1271

(3- میثیل بیریدین -2-6)-فلورو -N-(4- 3 صور صلبة من
 (بیریمیدین -2-یل [A-5 ،1] -یل)-[1، 2، 4] ترایازولو
داي میثیل أوكسازول -5- كربوكسامید -4 ،2-(فینیل

521421671 1272

وسیلة توزیع للتحكم في حاویة منتج طبي، وتجمیعة مرتبطة، 
تركیبة ووسیلة تحكم

521421677 1273

طریقة ونظام لوضع معدة حفر أو أي تركیب كبیر آخر باستخدام 
نعال تحدید موضع مرتبطة بتلك المعدة مع إمكانیة التحكم في تلك 

النعال كل على حدة السلكیا لتنفیذ حركات رأسیة ودورانیة

521421683 1274

نظام مفاتیح كھربائیة معیاریة وتوزیع القدرة لمعدات حقول النفط 
الكھربائیة

521421694 1275

وحدة طرفیة لمستخدم وطریقة اتصاالت السلكیة 521421697 1276

مركبة تنظیف غبار ثقیلة في جزئھا األمامي 521421707 1277

مركبة تنظیف غبار ثقیلة في جزئھا األمامي 521421707 1278

مركبة تنظیف غبار ثقیلة في جزئھا األمامي 521421707 1279

مركبة تنظیف غبار ثقیلة في جزئھا األمامي 521421707 1280

مزدوجة ومزودة بمضخات  (ESP) مضخة غاطسة كھربائیة
قابلة للتحدید

521421714 1281

تركیبة مزیلة للرغوة تشتمل على مادة خافضة للتوتر السطحي 
مشتقة من زیت الصنوبر الراتنجي

521421726 1282

مغناطیس فائق التوصیل عند درجة حرارة عالیة 521421746 1283

جھاز حمایة ضد المقذوفات 521421754 1284

طریقة لتحدید المقاومة باستخدام أدوات تصویر ثقب حفر 521421757 1285

طریقة إلنتاج الحلیب الرائب واللبن الرائب 521421763 1286

طرق وتركیبات الستخالص الھیدروكربون 521421783 1287

التنبؤ بفعالیة التنظیف المیكانیكي أسفل البئر في جدران حفرة البئر 
أثناء عملیات إزاحة موائع حفرة البئر

521421800 1288

أنظمة وطرق لزیادة قدرة التحمل لتحمیض مكمن كربونات 521421846 1289

تحدید التلوث بناتج ترشیح الطین وخواص مائع التكوین النظیف 521421900 1290

صمام مع اإلقعاد بالضغط التفاضلي 521421906 1291

محفزات نزع الھیدروجین من الكروم على األلومینا وطرق 
لتحضیرھا واستخدامھا

521421932 1292

الحصول المتزامن على استشعار صوتي موزع من أجل المراقبة 521421943 1293

في خلیة LPA أحماض نوویة لتثبیط التعبیر الوراثي عن 521421963 1294

نظام وطریقة لتحسین الضخ 521422006 1295

قضیب تسلیح مركب 521422029 1296

طرق وأدوات لنشر عناصر أسفل البئر 521422038 1297

طریقة إلنتاج الكانونات مرتفعة الوزن الجزیئي، یفضل 6
-اندیكانون، ومشتقاتھا

521422046 1298

أنظمة تھیئة آلیة لموقع بئر وطرق تشغیل 521422052 1299

آلة لقولبة المادة المركبة وطریقة إلنتاج مادة مركبة أساسھا مواد 
خزفیة

521422161 1300

وصلة تجمیع میداني ضوئیة مصممة لمنع ثني األلیاف الضوئیة 521422184 1301

وطرق استخدامھا T مولد ضد خیمري ومستقبالت خلیة 521422195 1302

نظام تحكم في اإلضاءة یمكن لجھاز تحكم القیام بتھیئتھ 521422201 1303

تشفیر طبقي وھیكل لبیانات تمثیالت صوت أو مجال صوت 
ألصوات محیطة مضغوطة عالیة الرتبة

521422224 1304
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صفیحة مركبة من الفوالذ المقاوم للصدأ لخط أنابیب نقل النفط 

والغاز الطبیعي وطریقة تحضیرھا
521422241 1305

عرض سمتي لثقب حفر من بیانات إشعاع جاما طیفي لعنصر 
مشع

521422255 1306

تركیبات فینفلورامین وطرق لتحضیرھا 521422267 1307

RNA لتشفیر بروتین 521422275 1308

الجھاز والطریقة الخاصین بوضع تركیبات موضعیة موجّھة 
بواسطة عالمات اإلسناد المُسقطة

521422295 1309

بكتیریا حمض الكتیك جدیدة 521422330 1310

تركیبات تشتمل على سالالت بكتیریة 521422364 1311

فرشاة رغویة مطاطیة من السیلیكون 521422367 1312

عملیة إلنتاج المیثانول 521422421 1313

مركبات ھالو-آلِّیالمین واستخدامھا 521422467 1314

تركیبة ألیاف زجاجیة عالیة المعامل، وألیاف زجاجیة ومواد 
مركبة منھا

521422484 1315

مثبطات نازعة ھیدروجین ثنائي ھیدروأوروتات 521422493 1316

تركیب حراري التلدن 521422567 1317

أنظمة أسفل بئر متعددة تستخدم التردد المتعدد 521422616 1318

فصل مكونات موتر بدون عكس المصفوفة 521422725 1319

تشفیر مكون من طبقات لصوت مضغوط أو تمثیالت مجال صوتي 521430004 1320

أدوات قابضة إلمساك جسم والتعامل معھ 521430064 1321

طریقة وأداة لتعویم أنبوب البئر 521430070 1322

مشتق بیرازولو بیریدین لھ تأثیر مساعد لمستقبل البیبتید-1 الشبیھ 
بالجلوكاجون

521430127 1323

دمج ماسحات فحص من أجل المعالجة والفحص الفعالین لحاویات 
البضائع في میناء

521430150 1324

طریقة غیر اجتیاحیة لتحدید موقع كابل خلف تغلیف 521430233 1325

مثبطات مسار تبادل إشارات التحزیز واستخدامھا في عالج 
السرطانات

521430519 1326

موائع أسفل بئر ذات ثابت عزل كھربائي مرتفع وشدة عزل 
كھربائي مرتفعة

521430582 1327

جھاز فصل غاز حلزوني 521430585 1328

بولي ببتیدات مھندسة واستخداماتھا 521430631 1329

تخفیف قیاس الضغط 521430717 1330

أنظمة معالجة میاه لعملیات استعادة حقن بالغمر بالماء في خزانات 
كربونات

521430854 1331

مشتقات بیرازولو بیریمیدین كمثبط كیناز 521430937 1332

التضمین المتوافق عكسیا لإلرسال لجھاز صوتي توافقي إلعادة 
تھیئة التردد المرتفع لإلشارات الصوتیة

521431037 1333

فوالذ، عنصر لحام مستھلك، منتج مسبوك، مصاغ أو مطاوع، 
طریقة للحام، منتج ملحوم وطریقة لمعالجة بالحرارة

521431278 1334
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 البطالتاريخ ا تاريخ االيداع رقم الطلب م
1 415360685 02/12/1436 07/04/2022 
2 417380339 17/04/1438 07/04/2022 
3 417390072 22/01/1439 07/04/2022 
4 417390073 22/01/1439 07/04/2022 
5 417390074 22/01/1439 07/04/2022 
6 417390075 22/01/1439 07/04/2022 
7 417390076 22/01/1439 07/04/2022 
8 417390078 22/01/1439 07/04/2022 
9 417390079 22/01/1439 07/04/2022 
10 417390080 22/01/1439 07/04/2022 
11 418390813 22/11/1439 19/05/2022 

تم ابطالها بوثائق الحماية التيقائمة   

ه29/08/3144ƠهƠ إلى 01/50/3144خالل الفترة من: 



ولالطالع على مزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الهيئة
https://www.saip.gov.sa/ar/patent-bulletins/
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