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رقم  ت
 البراءة

 الجنسية أسم صاحب البراءة اسم المخترع /عنوانه اسم االختراع التصنيف الدولي تاريخ المنح

۱ ٥٦۷۹ ۱۷/۲/۲۰۱۹ F16L15/004  وصلة ملولبة  تتضمن كتفية
   ۰وسطية 

 دالي دالي      -۱
 فورذجيل اآلن   -۲
 فيليرت سيباستيان  -۳

 

 نيبون ستيل & -۱
سوميتوموميتال 

 نكوربوريش
 فالوريك  اويل & كاز فرانس- ۲

 يابانية 
 فرنسية 

۲ ٥٦۸۰ ۱۸/۲/۲۰۱۹ E03D9/08  صيغ حمض أميني معطاة عن
   ۰طريق الفم ذات أطالق معدل

 البير تو رينر     -۱
 جيور جيو رينر      -۲  

 

اي بي ار اباليد فارماريسيرتس 
 اس أي

 سويسرية

۳ ٥٦۸۹ ۲٥/۲/۲۰۱۹ E21B7/04    
E21B7/06 

ويل القدرة وارداتها أسفل تح
البئر باستخدام مضخة ازاحة 

ً  متغيرة  ۰قابلة  للضبط  ديناميكيا

 سعد باركاتش-۱
 ستيفن دي بونر -۲

 IIIرايموند في .نولد  -۳
 مايسي -جايمس بي-٤
 برنيتي–جون اي  -٥

 امريكية ايزودريل،  انك

٥٦ ٤۹۰ ۲٦/۲/۲۰۱۹ E05B65/08 
E06B5/11 

 

د نظام أطارات منزلقة ض
 السرقة

 ية نيونا كراكرويوس  زافيريبلوس كراكرويوس  زافيريبلوس

٥ ٥۷۱۸ ۲٤/۳/۲۰۱۹ C01B3/06  طريقة وجهاز للحصول على
   وخليط مناظر HR2Rخليط النتاج 

 HR2 ،وطريقة وجهاز النتاج 

 أتش تو فيول سيستمنز بي.في. جيرارداس ويلهيلموس لكتيكهيد
 

 هولندية

٥ ٦۷۸۳ ۲۱/٥/۲۰۱۹ B08B9/032 
B08B9/0325 

طريقة لتحديد عوائق في شبكات 
 ۰خطوط األنابيب لنقل السوائل

 توماسو مانتيكازا -۱
 البيرتو خوليو -۲
 باولو بوجاين -۳
 اليساندرو مارزان -٤

 
 
 

 ايطالية ايني اس بي اي
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۷ ٥۸۲۷ ٤/۷/۲۰۱۹ C07C51/12 
C07C51/44    
 C07C53/08 

 

 ماساهيكو شيميزو -۱ ۰عملية  النتاج حمض اسيتيك 
 هيرويوكي ميورا  -۲
 يوشيهيساميزوتاني -۳

 

 يابانية دايسل كوربوريشن

۸ ٥۸۲۹ ۷/۷/۲۰۱۹ F16L15/04  وصلة ملولبة للقنوات أو
األنابيب وطريق النتاج الوصلة 

 الملولبة أو األنابيب

 كـــونيــو كـــوتـــو
 

 نيبون ستيل & -۱
سوميتوموميتال 

 كوربوريشن
 فالوريك  اويل & كاز فرانس - ۲

 بانيةيا
 فرنسية

۹ ٥۸۷۸ ۲۰/۸/۲۰۱۹ C09K8/58  البوليمرات البيولوجية الصلبة
 القابلة للالذابة والتصفية 

 دومينيك ليليموزين  -۱
 جيفري جيه مالسام  -۲
 اريك ستانلي  سمنر  -۳

 امريكية  كوربوريتد نكارجيل ا

۱۰ ٥۸۸۰ ۲٥/۸/۲۰۱۹ C07C51/12 
C07C53/08 

طريقة  النتاج حمض 
 ۰اسيتيك 

 شيميزوماساهيكو 
 

 يابانية دايسل كوربوريشن

۱۱ ٥۸۸۱ ۲٥/۸/۲۰۱۹ C07B61/00 
C07C51/487 
C07C53/08  

طريقة  النتاج حمض 
 ۰اسيتيك 

 ماساهيكو شيميزو-۱
 رويجي  سايتو -۲
 هيرويوكي ميورا -۳

 يابانية دايسل كوربوريشن

۱۲ ٥۸۹۷ ٤/۹/۲۰۱۹ A61K31/18  
A61K31/4166 
A61K36/45    
                   

 توريس  فرانسيسكا ازكيرد  -۱ يبات خاصة بالعيون  ترك
 ساندرا مارتشان سانشو  -۲
 ايزابيل ديلغادو غانان  -۳

 اسبانية  البوراتوريوس سالفات اس . اي  

۱۳ ٥۹۰۳ ۱۱/۹/۲۰۱۹ C07K14/54 
A61K38/2066 

                    
  
 

تركيبات ملقحة بجسم مضاد 
سيتوكين وطرق أستخدامها 

المناعي للتنظيم  

 ميشيل دايتو ناتو    -۱
 كلين سيراكون   -۲

 شيلي ميوزن  -۳
 

 
 
 

 سويسرية  نوفارتيس اي جي   
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۱٥ ٤۹٤۱ ۱٤/۱۰/۲۰۱۹ C07C51/12 ماساهيكو شيميزو  طريقة  النتاج حمض اسيتيك 
 

 يابانية دايسل كوربوريشن

۱٥ ٥۹٤٤ ۱٦/۱۰/۲۰۱۹ C09K8/588  طريقة أذابة جزيئات
البوليمرات الحيوية الصلبة 

تطبيقات لتحسين  
 ۰أستخالص الزيت المعزز 

 تيموثي  والتر ابراهام  -۱
 اريك ستانلي  سمنر -۲

 
 

 امريكية  كارجيل انكوربوريتد 

۱٥ ٦۹۷۳ ۱۰/۱۱/۲۰۱۹ C07C51/12 ماساهيكو شيميزو  طريقة  النتاج حمض اسيتيك 
 

 يابانية دايسل كوربوريشن

۱۷ ٥۹۷٤ ۱۰/۱۱/۲۰۱۹ C07C51/12 ماساهيكو شيميزو  طريقة  النتاج حمض اسيتيك 
 

 يابانية دايسل كوربوريشن

۱۸ ٥۹۸٥ ۱٤/۱۱/۲۰۱۹ B07B1/46 
B29C45/00 
C08K5/09 
C08L75/04 

تراكيب حرارية التلدن وطرق 
 ۰وجهاز وأستخدامات لها

جيمس ار. كولغروف  -۱  
كيث ووجسيشوسكي  -۲  

 

 أمريكية  ديريك كوربوريشن

۱۹ ٥۹۹۸ ۲٥/۱۱/۲۰۱۹ B01D1/30 
B01D3/14 
C07C51/12 
C07C53/08 

 ماساهيكو شيميزو  طريقة  النتاج حمض اسيتيك
 

 يابانية دايسل كوربوريشن

۲۰ ٥۹۹۹ ۲٥/۱۱/۲۰۱۹ F16D63/00 
F16D63/02  

 ايركي ايركي اراشتيرماالري  مصطفى ناجي اوزتورك  ۰اداة وطريقة للكبح 
 في موهندسليك انونيم شيركيتي 

 تركية 

۲۱ ٦۰۱۰ ۱/۱۲/۲۰۱۹ C08F10/14 
C08F2/02 
F17D1/17 

 
 

طريقة للحصول على مادة 
كاشفة لخفض المقاومة 

 الهيدروديناميكية
لدفق مضطرب من 

هيدروكربونات سائلة داخل 
 ۰خطوط االنابيب 

 

بالي رسالن  -۱
 فالديميروفيتش

مالخين ايغور اليكساندر  -۲
 وفيتش

 

 روسية ميريكو لمتد اليابلتي كومبني
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۲۲ ٦۰۳۷ ۱٥/۱۲/۲۰۱۹      
۲۳ ٦۰۳۸ ۱٥/۱۲/۲۰۱۹      
۲٦ ٤۰۳۹ ۱٦/۱۲/۲۰۱۹      
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