
أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 
1 
 

2865 
 

11/1/2001 
 

G03B4/1 
H04N1/00 
G01V9/04 

عمل عینة وإعادة تركیب 
مجاالت متوالدة 

 

فورمان اف نیدال 
المحامي/ زاھر طارق عریبي 

عبود 
(امریكي) 

واففیلد أیماك، أي ان سي 

 
2 
 
 
 

 
2871 

 
 
 

 
1/2/2001 

 
 
 

 
C22B5/14 

C21B12/02 
C21B13/00 
C21B7/00 

 
عملیة لالختزال المباشر لمادة 
دقائقیة محتویة على الحدید 

ووحدة لتنفیذ العملیة 
 
 

 
المھندس جیرھارد  .۱
المھندس كوتفرید روسمان  .۲
المھندس كونسیتانتن  .۳

میلیونز 
روي ھیوبرت ویب جي ار  .٤

المحامي/ مضر فرحان الراوي 
(نمساوي) 

 
فویست-البینھ اند ستریتال 

جیبو، جي،ام،بي،اج 
 

 
3 
 
 
 

 
2872 

 
 
 

 
3/2/2001 

 
 
 

 
B01D3/16 

 
 

 

 
طریقة للتخلص من ثاني أكسید 
الكاربون وإزالتھ من العملیات 

الغازیة 
 
 

 
ھورست جواشیم فرانز  .۱

اوغست ھیس 
ماثیاس حوانیتر سمیث  .۲
فرانسواز جاكو بوز د  .۳

وتویث 
المحامي/ مضر فرحان الراوي 

(جنوب افریقیا) 

 
ساسول تكنلوجي 
ابروبرتیاري لمتد 

 

 
4 
 

 
2874 

 

 
10/2/2001 

 

 
F24J2/02 
F24J2/24 

 
رصیف عائم لجھاز تجمیع 

طاقة اشعاعیة  
 

 
اآلن جیمس یوماتس 

المحامي /مضر فرحان الراوي 
(استرالي) 

 
المخترع نفسھ 
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5 

 
 

 
2876 

 
 

 
15/2/2001 

 
 

 
B29B9/08 

 
طریقة لتحبیب أو التخشین 

والجھاز الالزم 
 
 

 
روبن فیني 

المحامي/ د.اكرام الحق بكر 
(كندي) 

 

 
ارمستون مابینك اند سمیلتنك 

كو لمتد 
 

6 
 
 

2877 
 
 

19/2/2001 
 
 

C02F1/44  منشأه لتحلیة المیاه بالتناضح
العكسي مجھزة بحجرات 

رئیسیة مضغوطة ذات دورة 
حركیة متواصل 

مانویل با ریتو افیرو 
المحامي/ د.اكرام الحق بكر 

(اسباني) 

المخترع نفسھ 
 

 
7 
 
 

 
2889 

 
 
 

 
5/4/2001 

 
 

 

 
A61B5/14 
A61M5/00 

 
محاقن 

 
 
 

 
مارك كوسكا 

المحامي/ د.اكرام الحق بكر 
(بریطاني) 

 

 
ستار سبرنج لمتد 

 

 
 
8 
 

 
2923 

 

 
4/8/2001 

 

 
C07C5/32 
B01J23/82 

 
عملیة لتحضیر ایثرات ثالثي-
بیوتیل الكیل وثنائي البیوتین-
العادي من بیوتانات حلقیة 

د.فوانزنا یرلیخ  .۱
د.ولھیلم دروستھ  .۲
د.بول اولبریخ  .۳
د.ریتشارد مولر  .٤
د.والترنویتش  .٥

المحامي / د.اكرام الحق بكر 
(الماني) 

 
 

ھولزاكتنكیز لشاقت 
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9 

 
 

 

 
2924 

 
 

 

 
7/8/2001 

 
 

 

 
E21B17/08 

 
 
 

 
وصلة قارنة ومتطورة لقمیص 

البئر (عمود انابیب تغلیف 
البئر) 

 
 

 
كارلوفاجلیتي  .۱
فلوجنز بوقما أجالي  .۲
موربیرنو مورلوتي  .۳
ماریو باالدیني  .٤

المحامي/ د.اكرام الحق بكر 
(ایطالي) 

 

 
دالمین اس بي اي 

 
 

 
10 

 
2928 

 
 

 

 
15/8/2001 

 
 

 

 
B01J21/06 
B01J35/08 

 
 

 
عملیة النتاج جسیمات كرویة 

حفازة، جسیمات حفازة، 
واستعمالھا في التركیبات 

الكیمیاویة 
 

 
میشیل ستربیبل  .۱
ھلموت دیرلیث  .۲
كارل-ھاینز مویتز  .۳

المحامي / د.اكرام الحق بكر 
(بلجیكي) 

 
 

 
سولفاي 

 

11 2929 18/8/2001 A01N51/00 
C07D279/30 

 

 
تركیب مبید للحشرات 

 
ھانز المشودزي 

المحامي / د.اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 
 

 
سیباكایكي اي جي 
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12 2977 10/10/2001 C0705/32 
B01J23/82 

عملیة لتحضیر اولیكومرات 
البیوتین من بیوتانات حقلیة 

د.فرانز نایرلیخ  .۱
د.یول اولبریخ  .۲
د.ولیم دروستھ  .۳
د.ریتشارد مولر  .٤
د.والتر تویش  .٥

كتور اكرام الحق بكر دالمحامي ال
(الماني) 

 

دیكوزا خولزاكتنجیز لشافت 
 

13 2978 13/10/2001 C22C38/42,
44 

صلب غیر قابل للصدا ذو تركیز 
محلول كربوني فائق ولھ 
خواص میكانیكیة ممتازة 

ومقاوم للتاكل ومنتجات مصنعة 
منھ 

جیوسیب كومینو  .۱
ماسیموبا وتیري  .۲

كتور اكرام الحق بكر دالمحامي ال
(ایطالي) 

د.املین اس.بي.اي 
 

14 2988 23/10/2001 A12C3/04 
1/06 
11/20 

A23P1/00 
B29B7/00 

عملیة لتحضیر مادة غذائیة  
بواسطة البثق 

میك ابرنست  .۱
جیرو میني اوسفالدو  .۲
بفالیر فیرلر  .۳

كتور اكرام الحق بكر دالمحامي ال
(سویسري) 

 

سوسیتي دي برود وي نستلة 
اس .اي 

 

15 2992 28/10/2001 F25C3/04  اندرو بوید فرنج طریقة وجھاز لصنع الثلج
المحامي مضر فرحان الراوي 

(استرالیا) 
 

بولو تكنولوجیز انترناشیونال 
بتي لیمتد 
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16 2993 30/10/2001 C07C2/66 
2/68 

عملیة خاصة بانتاج 
ھیدروكربونیات الكیل العطریة 

الخطیة 

راد یسي بیرنیو  .۱
كوزي بیولویجي  .۲
اونتانوروزانا  .۳
زاتا اكو ستینو  .٤

كتور اكرام الحق بكر دالمحامي ال
(ایطالي) 

 

كوندیا اوكوستا اس .بي .اي 
 

17 3011 8/12/2001 CO7D251/6
0 

جیر ھارد كوفال  عملیة لتبرید المیالمین
المحامي جواد علي عرب 

 

اجرولنیزمالمین 
جي.ام.بي.اتش 

18 3058 12/6/2002 A61b19/00  مفاعالت تشخیصیة وطرق
 تحضیرھا

 كوك-جین لیم .۱
 ھون اوه–جاي  .۲
 سونج-بنوم بو .۳
 مي-جي سون .٤
 سانج-ایك لي .٥

 المحامي زاھر طارق عریبي
 (كوریة)

 

 أل جي كیمیكال لیمتد

19 
 

3106 
 

14/10/2002 
 

B01D17/00  فصل السوائل
 

دین روبرت بتلر 
المحامي/ مضر فرحان الراوي 

 )أسترالي(
 

جیو لیمتد 
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20 
 
 
 

3119 
 
 
 
 

3/11/2002 
 
 
 
 

C08K5/52 
 

 

مركبات تتكون من البولي 
أولیفینات وطریقة لتحضیر 
وأستخدام ھذه المركبات 

 
 
 

-ماري بول كوالرد 1
-أیریك فاسیو 2
- ھنري ووثیر 3
-أیریك فاند یفایفید 4

المحامي/د.أكرام الحق بكر 
 )بلجیكي(

 
 
 

سولفاي شركة محدودة 
 

21 
 
 
 

3120 
 

 

4/11/2002 
 
 

 

C01B7/03 
C07C31/08 

 

طرق لتحویل االلكانات 
وااللكینات المنخفضة الى 

الكحوالت والدایوالت 

جورج ملیر 
المحامي /زاھر طارق عریبي 

 )أمریكي(
 
 

جي ال أم تكنولوجي لیمتد 
 

22 
 

3140 
 

1/12/2002 
 

B01D53/34  ازالة كاربونیل سلفاید من
 تیـــــــــار

ھیـــــــــــــدروكربوني مائعي 
مــــع اعــــــــــــــــــــــادة 

فعـــالیـــــــــــة محـــــلـــــــول 
الغـــــــســـــــــــــیل 

 

د.روبــــرت واكـــنو  -۱
راند ولـــف ھــــــیجو  -۲
 توماس .اس.ھولــست -۳

المحامي الدكتور اكرام الحـق 
بكر 
 )(الماني

 
 

 
باسف اكتنجیزلشافت 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
23 
 
 
 

 
3167 

 
15/1/2003 

 
B01D49/00 

 
ازالــــــــــــــــــــــة 

الـــــــمكونات الحامضـــــــــــیة 
من الغـــــــازات 

 
د.كروفمان كریستوف  -۱
 ھانزل كارل – ھاینـز -۲
 د.كوال ســــــادایتـــــر -۳
 د. اسبیرون نوربیرت -٤

المحامي الدكتـور اكرام الحق 
بكر 

(الماني) 

 
باسف اكتنجیزلشافت 

 
24 
 
 

 
3178 

 
 

 
2/3/2003 

 
 
 

 
H01R25/14 
H01 B1/06 
H02G5/04 
H02G5/035 

 
مجموعة االمداد الكھربائي 

 

جون اى.سنكلیر 
المحامي الدكتوراكرام الحق بكر 

(استرالیا) 

یونیفیرسال باورتراك بي تي 
واي لیمیتد 

 

 
25 
 

 
3186 

 
 

 
25/4/2004 

 
 

 
F24F6/04 
F25D7/00 
F24F3/14 

 
 

 
تحسین انتشار الماء في 

المبردات التبخیریة 
 
 

جیمز روبرت ھاریسون  .۱
مارك سایمون لیدسون  .۲
اندرو جورج رید  .۳

المحامي جواد علي عرب 
(استرالي) 

 

شركة اف اف سیلي 
نومینیزبي تي واى لیمتد 

 

26 
 

3221 
 

18/11/2007 
 

G08G3/00 
 

معلم مضیئ لمحیط غیر مناسب 
 

دنیس بوبدارد 
المحامي زاھر طارق عریبي 

عبود 
(فرنسي) 

دیرفوكس 
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27 
 
 
 

 
3222 

 
 
 

 
21/11/2007 

 
 
 

A81K45/ 02 
C12P21/ 00 

 

تكوین محلول مائي خاص بألفا 
- انترفیرون 

 
 

یونج تشول كانج  .۱
سانج ھیون لي  .۲
كیو بویم ھان  .۳

المحامي زاھر طارق عریبي 
عبود 

(كوریا الجنوبیة) 

ال جي كیمیكال لیمتد 
 

 
28 
 
 
 

 
3253 

 
 
 

 
11/11/2008 

 
 
 

 
BO1D19 /02 
BO1J19 /42 

      
 

 

جھاز الحزمة االنبوبیة لمعالجة 
السوائل االكالة 
(المسببة للتاكل) 

 

جورجیو كاندولفي  .۱
جیوسیبا میریلي  .۲
اندریا سكوتو  .۳
جیان بیتروتیستا  .٤

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(ایطالي) 

سنابروكیتي 
اس بي اي 

 
 

 
29 
 

 
3256 

 

 
10/3/2009 

 

 
F25B1/00 
F25B9 /00    
F25J1 /00    
F25J3 /00    
       

 
طریقة لتبرید غاز مسال ،الغاز 
الذي یتم الحصول علیھ بھذه 

الطریقة ، ومنشاة تستخدم ھذه 
الطریقة 

 
بارادوسكي ھنري 

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(فرنسي) 

 

 
تیكنب- كوفلیكسب 

  

 
30 

 
 

 
3258 

 
 

 
23/3/2009 

 
 

 
F16H35 /00 

     
 

 
جھاز قیادة( تدویر )  

اندرو بوید فرینش 
المحامي زاھر طارق عریبي 

عبود 
(استرالي) 

 
المخترع نفسھ 
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31 
 

 
3275 

 
7/10/2009 

 
A61K31/402 
C07D207/32 

 
تركیب صیدلي مضاد للعصبیة 

الفطریة  

 
اباد ھایایا 
رام شانكار 

المحامي زاھر طارق عریبي 
 )( ھندي الجنسیة 

 
لوبین لیمتد 

 
32 

 
3284 

 
17/1/2010 

 
C07D231/14 

 
عملیة لتحضیر انیلینات 

 
ھارالد والتیر 
كامیال كورسي 

جوزیف ایھر ینفروند 
كلیمینز المبیرث 

ھانس توبلیر 
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 

( سویسري الجنسیة ) 

 
سینجینتا بارتیسیبیشنز اي 

جي 
 
  

33 
 

3316 
 

31/5/2011 C23C20/06 
E21B43/10 

طریقة لتمركز تكسیة تطبیقات 
ذات بروفیل ھزیل   

انجیلو كالدروني – میالن   .۱
زاوسا فایرزم – میالن   .۲

المحامي اكرام الحق بكر 
(ایطالي ) 

 اي  0بي 0ایني اس 
 

34 
 
 
 

3317 5/6 /2011 C08K5/00 
CO8K3/00 
CO9K21/00 
CO4B12/00 

جھاز معوق للحریق على 
الخزانات  

فرانز ستاھلباخر  
جین نایلیز  

ماركوس كریكزار 
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 

(نمساوي ) 

اكسیز انجنیرنك جي ام  بي 
اتش 
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35 
 
 
 

3327 31/7/2011 C02F1/14    
   

B01D61/00  
                     

                      

استخدام البرك الشمسیة 
والتناضح المباشر في عملیة 

فصل ومعالجة االنواع المختلفة 
 من المیاه الملوثة

عادل شریف  
المحامي/ نعمان شاكر نعمان 

(بریطاني ) 

سوري اكو اتكنولوجي لیمتد  
 

36 
 

3329 16/8/2011 A61k9/20 
A61k9/16 
A61k31/50 

تركیبات صیدالنیة تشمل على 
ایماتینیب ومؤخر االطالق 

مادھاف فاسانثافادا 
الكشمان بارثیبان  
واي - كین تونك 
ابم سیار جودین  

  بكرالمحامي الدكتور اكرام الحق
 (سویسري )

نوفارتس اي جي  
         

37 3359 30/11/2011 C10G33/00  طریقة الزالة المیاه والملوثات
من النفط الخام الذي یحتوي 

علیھما 

ستیف كریسنیاك  .۱
فرید شو /كندي  .۲

المحامي جواد علي عرب 
 (كندي)

 
 

كولت انجنیر ینغ كوربوریشن 
 

38 3386 4/4/2012 B66BI/06  التحكم في مصعد بدون ثقل
موزان باستعمال كتلة المصعد 

االجمالیة 

ھاوكنیس جیوفاني 
فلندي 

المحامي د. اكرام الحق بكر 
 (فلندي)

 
 

كون كوربوریشن 
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39 3387 16/4/2012 A61K31/00  تركیبات جالینیة من مركبات
عضویة 

ستیفن فاالزا   .۱
روبیرت فرانك واكنیر  .۲
سودھا فیبا كونتا  .۳

المحامي د. اكرام الحق بكر 
 (سویسري)

نوفارتس اي جي 
 

40 3388 17/4/2012 A61K31/165  أمیدات ثنائیة الحلقیة كمثبطات
للكیناز 

 جیدوبولد  -۱
 ھانز جورج كاربارو -۲
 جورجیو كارافاتني -۳
 اندریاس فلویر شایمر  -٤
 باسكال فوریت -٥
 بول دبلیو مانلي  -٦
 اندریا فاوبل  -۷
كارول بیسوت  -۸

 سولدزمان 
 فرنسوا جیسییر  -۹

-كرستیان شنیل  10
-امانداجین لتل وودز  11
-براساد كوتیسوار اكابا  12
-جوكندر اس باجوا  13
- زینكلونج جیانك  14

 
المحامي د.أكرام الحق بكر   

(سویسري) 

نوفارتس اي جي  
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41 

 

 
3393 

 
23/5/2012 

 
B66B1/06 

 
طریقة لتركیب مصعد ، 

ومجموعة تركیبة ناقلة للمصعد 

 موستالھتي -۱
 اوالنكو -۲

أكرام الحق بكر 0المحامي د
(فلندي ) 

كون كوربوریشن 

 
42 

 
3394 

 
24/5/2012 

 
A61K39/00 

 
 PKCاستخدام مثبطات 

 
 والتر سجولیر -۱
 فرانك بي مایر -۲
 ماركوس وارموت -۳

اكرام الحق بكر 0المحامي  د
( سویسري ) 

 
نوفارتیس اي جي 

 

 
43 

 
3395 

 

 
27/5/2012 

 
A61K31/441 

A61K8/00 
G11B33/04
D G1B1/00 

 
توافق تعاوني 

 
-االیسون فوكس 1
-مارك ناش 2
-باندي سوھال 3
-ایلیوت لیلي 4

أكرام الحق بكر 0المحامي / د
( سویسري ) 

 
نوفارتیس اي جي 

 

 
44 

 
3399 

 
2/6/2012 

 
A61K31/715 
A61K33/26 
CO8B37/00 

 
مركبات معتمدة 

)COMPLEX 
COMPOUNDS  من 

 والكربوھیدرات IRONالحدید 
Carbohydrate 

 
-ستیفان ریم 1
-بیتر جیسر/ فیفور 2

المحامي نعمان شاكر نعمان 
( سویسري ) 

 
انترنشال اي جي 

 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

 
45 

 
3401 

 
12/6/2012 

 
E04B5/00 

 
عنصر لوحة سقف سابقة 
الصنع ومزودة بعارضة  

 
بیر ماثیاس اورنفیلت سفینسون  
المحامي زیدعصام عبد الوھاب 

(دنماركي )    

 
المخترع نفسھ 

 
46 

 
3402 

 
24/6/2012 

 
A01N63/00 

 
 مجامیع مبیدة لالفات  

 
 سالفیان نواكو اسكي  -۱
 بیث ھال  -۲
 ایدموند سیزتور -۳
 فالیري تایشكیفیج  -٤
 فیكتور بایوشبیكي  -٥
 اولكا بالود  -٦

 اكرام الحق بكر 0المحامي د
 بریطاني)  و(سویسري

 
 

سینجینتا بارتیسیبیشنز  .۱
اي جي 

 
سینجینتا لمتد  .۲

 

 
47 

 
3404 

 
26/6/2012 

 
A61K31/474

5 
C07D471/04 

 
-2امالح واشكال متبلورة من 

-اوكسو-2-میثیل 4-(2میثیل-
-2،3-یل-3-یل-3-كینولین-8

-4،5ثنائي ھیدرو ایمیدازو(-
C-یل)فینیل)-1) كینولین-

بروبیونیتریل) 

فرانك ستواسیر  -۱
ماركوس بانزكیر  -۲
سادھاكیر دیفیدسر او  -۳

 كاراد
المحامي  د.اكرام الحق بكر 

(سویسري) 
 
 

 نوفارتیس اي جي 
 

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

48 3408 8/7/2012 C07K16/28 
A61K39/00 

طرق ومركبات لعالج االمراض 
االستھدافیة 

لیكون دونك  -۱
مارك ناسوف  -۲

د. اكرام الحق بكر  المحامي
(بیرمودا) 

 
 

آي آر أم ال سي 
 

49 3410 10/7/2012 A61KM11/0
0 

-لوال امار  1جھاز استنشاق دواء  
-مالھوتر اغینیا  2

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب  
(ھندي ) 

 
 
 
 
 

سیبال لیمتد 
  

 

50 3415 23/7/2012 F16L58/02   ترتیب تحكم ھیدرولیكي
 

  

این روجر بیت مان  
المحامي زید عصام عبد الوھاب  

(استرالي ) 
 
 
 

ریب لوك استرالي بتي لیمتد  



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

51 3416 31/7/2012 CO7F7/10   دایفد ھوك  -۱عملیة جدیدة 
 ثوماس روج -۲
 برنارد ریس -۳
 برنارد وایتفیلد  -٤
 كوتفرایدسید لمیریر -٥
 ماتیاس ناب -٦
 مرقص بانزیجر -۷
 ستیفن ھاوكیر -۸
 لیج سیزویسكي -۹

لیلدار مرلیداروایكول  -۱۰
 اكرام الحق بكر   0المحامي د

(سویسري ) 
 
 

نوفارتیس اي جي 
 

52 3420 8/8/2012 A61K31/55 
C07D487/20 

 وي لن جوزفین ونك  -۱مركبات عضویة  
 سھي ھواانج  -۲
 فیلیب كراستیل -۳
 سي یونك لیونك -٤
 الینك جوسیلین تان  -٥
 براین كي اس – یونك -٦

اكرام الحق بكر 0المحامي د
( سویسري ) 

نوفارتیس اي جي  
 

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

53 3422 28/8/2012 B01J8/02 
B05B7/04 

جھاز لتحویل تیارسائل الى 
ذراذ بواسطة تیار غازي مشتت 

ولخلط المنتج المذري مع تیار 
غازي مناسب اخر في معدات 

خاصة باحداث تفاعالت اكسدة 
جزئیة حفزیة وعملیة اكسدة 

جزئیة حفزیة نسبیة  

 اندریا بارتولیني  -۱
 لوكا باسیني  -۲
جیانكارلو لوبي   -۳

 اكرام الحق بكر 0المحامي / د
( ایطالي ) 

ایني اس بي اي  
 

54 3423 29/8/2012 B21F43/00 
B21F27/00  

    

ألة النتاج الشبك المعدني بشكل 
متواصل  

غطاس یوسف القصیفي 
المحامي زید عصام عبد الوھاب 

الخطاب 
( لبناني ) 

المخترع نفسھ 

55 3427 5/9/2012 B66B1/06   ایسكو اوالنكو  -۱طریقة لتركیب مصعد ، ومصعد 
 جوراما موستاالھتي  -۲
 جوھانز دي یونك  -۳
بیكا رانتانین   -٤

 اكرام الحق بكر  0د المحامي
( فلندي ) 

 كون كوربوریشن
 

56 3429 10/9/2012 A61K31/448 
C07D213/76 

بیریدین اریل كمثبطات سینثاو 
الدوستیرون 

 كي یونك ھوو -۱
 سلفي جامون  -۲
جولین بابلون   -۳

 اكرام الحق بكر  0د المحامي
( سویسري ) 

نوفارتیس اي جي 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

57 3430 11/9/2012 C08J3/00    
  C08J3/05   

 في PPTAطریقة الذابة 
حامض الكبریتیك باستخدام 
جھاز بثق مزدوج اللولب  

برناردس كویندرس  
 اكرام الحق بكر 0المحامي  د

( ھولندي ) 

تایجین توراون بي في 
 

58 3435 18/9/2012 G01C19/07  احمد الوثایمین بطاقة المعاملة المالیة
(السعودیة) 

مجموعة سامبا المالیة    
 

59 3438 20/9/2012 C07D403/04 
C07D401/14 
A61P35/06 

مركبات وتركیبات في صورة 
 الوصف الكامل  TRKمثبطات 

 واي فان -۱
 - جون لورین -۲
 فالینتینیا مولتیني -۳
بامیال الباوك  -٤
 كریكوري جوبیوك -٥
 جیفري سمث -٦

 الدكتور اكرام الحق يالمحام
بكر 

(بیرمودا) 
 

اي ار ام ال ال سي  
 

60 3442 26/9/2012 F67C3/10 
F17C5/00 
B67C3/82 

 فرانز ستولباجیر -۱طریقة لتعبئة وعاء بالغاز  
 ایرج ستولباجیر -۲
 كوسیفار جورج -۳

 الدكتور اكرام الحق يالمحام
بكر 

(النمساوي) 
 

سیبیم اس بي اي  
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

61 3443 27/9/2012 A61K31/55 
A61K9/107 

اشكال بلوریة وغیر بلوریة من 
میدوستورین وعملیات 

تحضیرھا  

 باسكال  ھویھن ثیري -۱
 بیرند كوخ -۲
 مایكل موتز -۳
 الدكتور اكرام الحق بكر يالمحام

(سویسري) 

نوفار تیس اي جي    

62 3444 30/9/2012 C10J3/1  طریقة ومنشاة النتاج غاز
طبیعي معالج ، قطفة 

ھیدروكربونیة تحتوي على 
 ذرات كربون وتیار 3اكثر من 

غني باالیثان  

ھنري بارادوفسكي 
 الدكتور اكرام الحق بكر يالمحام

(فرنسي) 

تكنیب فرنسا        
 

63 3445 15/10/2012 E21B43/12 
B01D53/58 
C02C1/12 

عملیة الستخالص االمونیا من 
تیار غازي 

 باولو كاسار -۱
 الیساندرو جیانازا -۲
 ایفانو میراكا  -۳
الدكتور اكرام الحق بكر ي المحام

(ایطالي) 

سیبیم اس بي اي   
 

64 3446 16/10/201 B01J27/04 
B01J27/047 

عملیة لمعالجة تغذیة تحتوي 
على ھیدروكربونات/عملیة 

تكسیر المواد الصناعیة الخام 
المحتویة على ھیدروكربون 

لمنطقة المزج 

 ستانلي نیمك میالم  .۱
 میشیل انتوني راینولدز .۲
سكوت لیویلنكتون  .۳

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(ھولندي) 

شیل انترناشنال ریسرج 
ماتسجابي بي في 

 

65 3451 23/10/2012 B01J19/24 
B01J8/06 

 بیتیر  ھوبیرتوس كوستریسمفاعل للعملیات المحفزة 
الدكتور اكرام الحق بكر ي المحام

 (سعودي)

الشركة السعودیة للصناعات 
االساسیة (سابك)     

 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

66 3452 24/10/2012 E21B43/10  ، طریقة الصالح مبیت ببطانة
ووسیلة وقالب لتنفیذ ھذه 

الطریقة 

 لیجتون جیمس -۱
 نیكوالس فریدرك -۲
 ریو یوان -۳
 سالتیل بنجامین -٤
 تانجاي جوینال -٥
 ثیبوت سامویل -٦

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب 

(فرنسي) 

سالتیل اندستریز  
 

67 3454 30/10/2012 C07D209/14  طریقة تصنیع امالح منN—
- (2-((2-(4-3ھیدروكسي -

-3- اندول -1Hمثیل -
 2Eیل)اثیل)امینو))مثیل)فنیل -

-بروبان امید 2-

 جویل سلید -۱
 دیفد جون باركر -۲
 جوجندر اس باجوا  -۳

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

 

نوفارتیس اي جي    

68 3455 31/10/2012 C01B17/16  عملیة الزالة جسیمات الكبریت
من محلول حفاز مائي والزالة 
سولفید الھیدروجین واستعادة 

الكبریت من تیار الغاز 

محمد رضي كاتاتي  -۱
خالد فورسات  -۲
رضي ھاشمي  -۳
حسین منافي فاركاني  -٤

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(ایران) 

 

ریسیرش انستیتیوب اوف 
بترولیوم  اندستري (ار اي 

بي اي)    



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

69 3456 1/11/2012 C10G2/00 
C10G45/00 

جھاز تفاعل تخلیق 
ھیدروكاربون ، نظام تفاعل 

تخلیق ھیدروكاربون 

یاسو ھیرو اونیشي  -۱
یوزورو كاتو  -۲
 ئیلجي یامادا -۳

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 

نیبون ستیل انجنییرنك كو  .۱
جابان اویل كاز اند میتلز  .۲

ناشنال 
كوربوریشن  .۳

       انبیكس كوربوریشن 
جابان بترولیوم  .٤

اكسبلوریشن كو لمتد 
كوزمو اویل كو لمتد  .٥

جي اكس نیبون اویل  .٦
كورببویشن 

 
70 3461 7/11/2012 A61K31/165 

C07C233/57 
مركبات عضویة /مشتقات 

امینو بیو تیرك مستبدلة 
كمثبطات نیبریلسین 

كاري مارك كوبوال  -۱
 -  یوكي الواكي 2
  - راجیش كاركي 3
توشیو كاوانامى  -٤
كاري میشیل كاساندیر  -٥
مونیتو موجل  -٦
روبیر سن  -۷

الدكتور اكرام الحق بكر ي المحام
(سویسري) 

 
 

نوفارتیس اي جي   
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

71 
 
 

3462 8/11/2012 C02F1/28 
C02F1/68 
B01J20/26 
B01J20/22 

تركیبات الستعادة بقع الزیت 
ونظافة البیئة  

 
 

دیفید تشارلز  روبنسون 
المحامي زیدعصام عبد الوھاب 

الخطاب 
(استرالي ) 

 
 

المخترع نفسھ 
 

 
72 
 
 

 
3464 

 
12/11/2012 

 

 
C07D401/14 

405/14 
A61K31/506 

 
 عملیة لتخلیق مركبات عضویة 

 

 
ستیفان ابیل          .۱
كریستوف كریل  .۲
 بیر نھارد ایرب    .۳
مارك مایز نباخ  .٤
 جوزیف مك كینا    .٥
سونك زوي  .٦
 ماھا فیر براشاد   .۷
جوزیف سكالفاني  .۸
وین جونك شیاه   .۹
مورات اكیموكلو  .۱۰

الدكتور اكرام الحق بكر  المحامي
(سویسري) 

 
 
 

 
نوفارتیس اي جي 

    



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

73 
 

3467 
 
 

 

15/11/2012 
 
 
 

 

A61K31/343 
A61P25/20 

C07D507/77 
                 

 
 

 

عملیة النتاج مشتقات امین 
نشطة ضوئیا 

 

شینیشي اوریاما  .۱
یغو موتو  .۲

تسوشي انا كاكي  .۳
تا كاشي اوكادا  .٤
شیجھارو سوجیشاكي  .٥

المحامي زید عصام عبد الوھاب 
الخطاب 
(یاباني) 

 

 
تاكیدا فارما ماسیوتیكل 

كومبني لیمتد  
 

74 3470 20/11/2012 B01J27/04 
B01J27/047 

عملیة لمعالجة خام تغذیة 
تحتوي على ھیدروكربون 

-ستانلي نیمیك میالن 1
-میشیل انتوني ریانولدس  2
-سكوت لي ویلنكتون 3
-فریدریك ارنولد بوھرمان  4

الدكتور اكرام الحق بكر  المحامي
( ھولندي ) 

 

شیل انترناشینال ریسیرج 
ماتسجابیج بي في 

   

75 3473 25/11/2012 B01J21/18 
B01J29/16 
C10G3/02 

نظام حفزي وعملیة للتحویل 
المائي لنواتج نفط ثقیلة  

-جیوسیبي بیلوسي  1
-جیاكو مو ریسبولي 2
-انجیال كاراتي 3

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(ایطالي) 

 

ایني اس بي اي 
    



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

76 3474 26/11/2012 B01J19/00 
C07C7/00 

جھاز تفاعل تخلیق 
ھیدروكربون ، نظام تفاعل 
تخلیق ھیدركربون وطریقة 

لتخلیق ھیدركربون 

 یاسو ھیرو اونیشي .۱
ئیلجي یامادا  .۲

 
المحامي  الدكتور اكرام الحق 

بكر 
(یاباني ) 

-نیبون ستیل انجنیرنك كو 1
لمتد 

-جابان اویل كاز اند 2
میتلزناشینل كوربوریشن 

-انبیكس كوربوریشن 3
-جابان بترولیوم 4

اكسبلوریشن كو لمتد لمتد 
-كوزمو اویل كولمتد  5
- جي اكس نیبون،اویل كو 6

بوریشن 
77 3475 27/11/2012 A61P35/00 

C07D417/14 
 - حامض 2 ، 1بیرولیدین – 

ثنائي كاربوكسیلیك 
 امید 2مشتقات – 

روبین الیك فایر  -۱
 ھارست

 فیتو كو اجنلنو -۲
 باتریسیا امباج -۳
 باسكال فور یت -٤
جورجیو كارا فاتي  -٥

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 
   

78     3476 28/11/2012 A61K31/418
4 

A61P3/O6 
C07D413/04 

مشتقات بنزیمیدازول واندول 
معوضھ باوكسادیازول واو 

 DGATIكسازول كمثبطات 

یونك شیني كواك  .۱
كاري مارك كوبوال  .۲

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري) 

نوفارتیس اي جي 
 
 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

79 3479 4/12/2012 C07K16/00 
A61K39/00 

اجسام مضادة ل 
IL12R واستخدامھا في عالج

اضطرابات المناعة الذاتیة 
وااللتھابیھ  

جوس ام كاربالیدو  -۱
 ھیریرا 

 ستیفان ھارتلي  -۲
 كریستوف ھیوسیر  -۳
 لینكو كالجي  -٤
 كریستوف سجاویزلیر  -٥
 كابریالوجنك فیتروب  -٦
 اندریھ بولزیر -۷

الدكتور اكرام الحق بكر  المحامي
 ( سویسري )

 
 
 

نوفارتیس اي جي 
    

80 3480 5/12/2012 B01D47/06  جھاز صدیق للبیئة لتقلیل
االحتباس الحراري والمعروف 
ایضا بنظام تنقیة االنبعاثات 

میكیل أنجل كار افیو مارتینیز  
المحامي زید عصام عبد الوھاب 

الخطاب 
( مكسیكي ) 

 
 
 
 
 

المخترع نفسھ 
 
 



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

81 3481 6/12/2012 C10G2/00  جھاز تفاعل تخلیق
ھیدروكربون ،نظام تفاعل 

تخلیق ھیدروكربون ، وطریقة 
تفاعل تخلیق ھیدروكربون  

یاسو ھیرو اونیشي 
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر  

(یابان ) 

نیبون ستیل انجنییرنك كو  -۱
 لمتد 

جابان اویل،كاز اند میتلز  -۲
 ناشنال كوربوریش

 انبیكس كوربوریشن -۳
جابان بترولیوم  -٤

 اكسبلوریشن كولمتد 
 كوزمو اویل كو،لمتد  -٥
-جي اكس نیبون اویل 6

كوبوریشن   
82 3482 6/12 /2012 C10M145/0

0 
F17D11/7 

طرق تقلیل لزوجة المركبات 
اللزجة ، وتركیبات موائع 

المعالجة المستخدمة في ھذه 
الطرق 

 میشیل جون كرابتري  -۱
 دونالد انغالند  -۲
 نیكوالس جونكراوثر  -۳
 فیلب فلتشیر  -٤

المحامي  زیدعصام عبد الوھاب 
الخطاب 

(بریطاني ) 

ادفانسیدجل تكنولوجي لیمتد  
 

83 3483 9/12/2012 A61P35/00 
A61P35/02 

C07D401/12 

 دیفد جارلس ریس -۱مركبات صیدالنیة  
 كاري تریوارثا  -۲
 مالدین میلكوفیك  -۳
 باول كراھام ویات  -٤

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(بریطاني ) 

استیكس ثیر ابیوتكس لمتد   
      



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

84 3484 10/12/2012 A61K31/425 
C07C235/56 

مركبات وتركیبات على شكل 
معدالت للممرات القنفذیة  

 وینكي جاو  -۱
 جایكنك جیانج  -۲
 یونككون وان  -۳
 داي جینج -٤
 دونج ھان  -٥
 اكس یو دبلیو یو  -٦
 شایفینج بان  -۷

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر  
(بیرمودا ) 

 

اي ار ام ال ال سي 
       

85 3485 11/12/2012 A61K31/675   ناویكي واسیل مشتقات شیلدونین رباعي
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر  

 ( النمسا )
 

المخترع نفسھ 
 

86 3486 12/12/2012 A61K31/404 
C07D209/14 

- Nاشكال متعددة من 
-2-(((4–( 3ھیدروكسي – 

-یل) 3-اندول-H1- مثیل-2(
-E2فنیل)-]إیثیل)أمینو)مثي)

 -بروبینامید2

 اسیمكلو مورات   .۱
جوجندر باجوا   .۲
 بایوتر كارینسكي  .۳
  دیمترس بابوتساكس .٤
 جویل سالد  .٥
فرانك ستواسیر   .٦

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري ) 

 

نوفارتیس اي جي 
     



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

87 3487 13/12/2012 A61K31/661 
A61K31/397  

A61P35/00 

تركیبات تشتمل على معدالت 
مستقبل سفینجوزین 

 SIP فوسفات 1

 میشیل امبول  -۱
 كولین روكیر  -۲

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري ) 

 

نوفارتیس اي جي 
 

88 3488 16/12/2012 A61K39/39 
C07K16/18 

مركبات وطرق استعمال 
مضادات  

)DICKKOPF-1( 

 جانین شولوك -۱
 فینج كونج  -۲
 مارك فشمان  -۳

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر  
(سویسري ) 

 

نوفارتیس اي جي 
   

89 3491 18/12/2012 B01J23/42 
C10G45/10 

طریقةانتاج وقود سائل ونظام 
انتاج الوقود السائل  

ماري اواما 
المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 

(یابان ) 

نیبون ستیل انجنییرنك  -۱
 كولمتد 

 جابان اویل كاز اند میتلز  -۲
 ناشینال كوربوریشن 

 انبیكس كوربوریشن  -۳
جابان بترولیوم  -٤

 كولمتد اكسبلوریشن
 كوزمواویل كو،لمتد  -٥
 اویل جي اكس نیبون -٦

كوبوریشن  
        



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

90 3493 19/12/2012 A01N43/72 
C07D413/10 

 بیتر رینولد -۱مركبات مبیدة للحشرات  
جیروم كاسایر   -۲
 مریم القاسمي  -۳
توماس بیترنا   -٤

المحامي الدكتور اكرام الحق بكر 
(سویسري ) 

 
 

 

  سینجنتا بارتسبیشنزایجي  -۱
سینجنتا لمتد   -۲
 
 

91 3494 20/12/2012 C10G7/00   كازیوھیكا تاساكا  طریقة تشغیل جھاز تجزئة
المحامي الدكتور اكرام الحق  

(یابان ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نیبون ستیل انجنییرنك  -۱
 كولمتد 

جابان اویل كاز اند میتلز  -۲
 ناشنال كوربوریش

 انبیكس كوربوریشن  -۳
جابان بترولیوم  -٤

 اكسبلوریشن كولمتد 
 كوزمواویل كولمتد  -٥
جي اكس نیبون اویل  -٦

كوبوریشن  
 

   



أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانھ اسم االختراع التصنیف الدولي تاریخ المنح رقم البراءة ت 

92 3496 24/12/2012 A61P11/00 
C070403/12 

مشتقات غوانیدین الحلقیة 
كمحصرات قنوات الصودیوم 

 EnaCاالبیثیلیة 

 كوردب باھالي   -۱
  ایمابود -۲
  بیتیر جیدیك  -۳
  بیتیر ھات  -٤
  باول اوكلي  -٥
  كراھام جارلس بلومفیلد  -٦
 ن اولكولنكوود ي ستیف -۷
 اندریو دانستان  -۸
 لي ایدواردز  -۹

 كاثرین ھاوشام  -۱۰
  ثوماس انتوني ھانت -۱۱
نیكوالسمیث    -۱۲

المحامي الدكتور اكرام الحق 
( سویسري ) 

نوفارتیس اي جي 
 

93 3500 26/12/2012 F17C13/02  نظام تعبئة لتعبئة مادة في
حاویات 

ایرك جینسین 
المحامي زید عصام عبد الوھاب 

الخطاب 
(دنماركي) 

 

كوسان كرسبالنت اي اس 
   

 
 
 

 


