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رقم  تاريخ المنح التصنيف الدولي اسم االختراع اسم المخترع /عنوانه اسم صاحب البراءة
 البراءة

 ت

 دايسل كوربوريشن
 (يابانية الجنسية )

 ماساهيكو شيميزو -۱
 يوشوهيسا ميزوتاني -۲

 حمض  طريقة إلنتاج
 ۰االسيتيك 

 

B01D3/14 
B01D3/32 
C07C51/12 
C07C53/08 

۱۹/۱/۲۰۲۰  ٦۱۱۳ ۱ 

 فارمانوترا  اس بي اي
 (أيطالية الجنسية )

 الكورت اندريا -۱
تارانتينو  -۲

 جيرمانو
 بونديولي باولو -۳

أحماض دهنية مضاف 
اليها سيتيل نظام 

لتحضيرها وأستخدامها 
۰ 

A61K39/00 ۱٦/۲/۲۰۲۰  ٦۱۸۹ ۲ 

 اكستيران ووتر سولوشنز يو ال سي
 (كندية الجنسية )

 كيرك  تود وليام -۱
 وتني دانيال كليفورد -۲

جهاز فصل مرحلة 
۰ثانوية وطريقة له   

B01D17/035 
B01D21/00 
B03D1/02 

۱٥/۳/۲۰۲۰  ٦۲۲۲ ۳ 

نيبون  ستيل اند سوميتو ميتال  -۱
 كوربوريشن

 ( يابانية الجنسية )
 فالوريك اويل كاز فرانس -۲

 (فرنسية الجنسية )

تركيبة و وصلة مسننة  كونيو كو تو
للمواسير أو االنابيب 
تتضمن طبقة طالء 

مشكلة من مزلق 
 ۰التركيبة 

F16L15/04  ۱٥/۳/۲۰۲۰  ٦۲۲۳ ٤ 

نيبون  ستيل اند سوميتو ميتال  -۱
 كوربوريشن

 ( يابانية الجنسية )
 فالوريك اويل كاز فرانس -۲

 (فرنسية الجنسية )
 
 

 ماساناري كيموتو  -۱
 ماساهيرو اوشيما  -۲

وصلة ملولبة خاصة 
بانبوبيات البلدان 

المنتجة للنفط وطريقة 
الملولبة النتاج الوصلة 

الخاصة بانبوبيات 
۰البلدان المنتجة للنفط   

F16L15/00 
E21B17/042 

۱٥/۳/۲۰۲۰  ٦۲۲٥ ٤ 
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نيبون  ستيل اند سوميتو ميتال  -۱
 كوربوريشن

 ( يابانية الجنسية )
 فالوريك اويل كاز فرانس -۲

 (فرنسية الجنسية )
 

 ماروتا ساتوشي  -۱
 أيواموتو ميتشيهيكو  -۲

۳/۲۰۲۰/F16L15/04 ۱٦ وصلة ملولبة   ٦۲۲٦ ٥ 

 أيركي أيركي آراستيرماالري في 
 موهندسليك أي أس 
 (تركية الجنسية )

۳/۲۰۲۰/B60K20/00 ۱٦ جهاز وطريقة كبح  مصطفى ناسي أوزترك   ٦۲۲٥ ۷ 

 تشاينا بيتروليوم اند كيمكال كوربوريشن
 (صينية الجنسية )

بينغ ديكيانغ -۱  
وانغ لوياو -۲  
منغ فانفي -۳  
شين اكزين -٤  

ليو جي -٥  

قرص ماص للصدمات 
ومنتظم السريان 

 ومفاعل

B01J10/00 
B01J4/00 
B01J8/02 

۱٤/٦/۲۰۲۰  ٦۲٤۹ ۸ 

 الستوم ترانسبورت تيكنولوجيز 
 (فرنسية الجنسية )

انتونيني دايزي -۱  
اندرين سايرل -۲  
 نيكوالسنيفوت -۳

نظام مترو له أستهالك 
 منخفض من الطاقة 

B61B13/00  ۲۲/٦/۲۰۲۰  ٦۲٥۲ ۹ 

نيبون  ستيل اند سوميتو ميتال  -۱
 كوربوريشن

 ( يابانية الجنسية )
 فالوريك اويل كاز فرانس -۲

 (فرنسية الجنسية )
 

اوكو يوسوكي -۱  
سوجينو ماساكي -۲  

وصلة ملولبة خاصة 
۰بانبوب فوالذي   

F21B17/042 
F16B33/02 

۲۲/٦/۲۰۲۰  
 
 
 

 

٦۲٥۳ ۱۰ 
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نيبون  ستيل اند سوميتو ميتال  -۱
 كوربوريشن

 يابانية الجنسية )( 
 فالوريك اويل كاز فرانس -۲

 (فرنسية الجنسية )
 

ساتوشي  ماروتا-۱  
 يوسوكي  اوكو -۲
تاداشي ناكامورا-۳  

 

مسننة لالنابيب وصلة 
۰الفوالذ   

F16L15/00 
F16L15/06 

۲۲/٦/۲۰۲۰  
 
 
 
 

٦۲٥٤ ۱۱ 

 هولدنغز،اكويبمنت ترينيتي باي 
 ال ال سي 

 (أمريكية الجنسية )

كريستوفر وايت -۱  
كايلي هيلبنغ -۲  
الكسندر لي ون -۳  

بتير باركر -٤  

  مقطورة توزيع أنابيب 
  

B60P1/16 
B60P1/28 

۲۲/٦/۲۰۲۰  
 
 
 
 

٦۲٥٥ ۱۲ 
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