
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1221  رقم الطلب

   10/16/1982  تاريخ الطلب

   1221  رقم البراءة

  اسم األختراع

process for the partial solubilization of phosphate rock and for 

the obtention or phosphoric acid and phosphate fertilizers 

therfrom   

 ( عربى)اسم األختراع 
عملية من االذابة الجزئية لصخر الفوسفات وكذلك من اجل الحصول على حامض 

   واسمدة فوسفاتية من هذا الصخر فوسفوريك

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

This invention concerns a non- convetional process carried out 

in less time and at a relatively lower temperature, for 

solubilizing rocks showing high foreign matter content or low 

phosphorus content, so as to obtain: a) a slow release fertilizer of 

NP type; b) phosphoric acid of high concentration plus MAP, c) 

DAP.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

ي وقت اقل وعند يتعلق هذا االختراع بعملية جديدة غير معروفة، يتم اجراؤها ف

حرارة اقل نسبيا، من اجل اذابة صخور ذات محتوى عالي من المواد الغريبة  درجة

بطيء " سماد( ا: منخفض من الفوسفور وذلك من اجل الحصول على او ذات محتوي

حامض فوسفوريك عالي التركيز ( النيتروجيني الفوسفوري، ب من النوع" االطالق

   .DAP ثاني فوسفات االمونيوم( ، جMAP االمونيوم وكذلك احادي فوسفات

   BRAZIL  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك



   بتروليو برازيليو اس ايه بتربراس ( عربى)اسم المالك 

   ريو دي جانيرو، البرازيل 56افينيدا ريبيبليكا دوتشيلي،  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Petroleo Prazileiro ( التينى)اسم المالك 

   Avenida Republica do chile, 65 rio de Janeiro, Brazil ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   حسام احمد عبدهللا عبد الرحيم ( عربى)اسم المالك 

 ( عربى)العنوان 
 ، ريو دي جانيرو،06222سيب  -89بو، رودوفيا واشنطن لويس كم  -سيتيو دوبيكا

   البرازيل

   ( عربى)النشاط 

   Hossam Ahmed Abdallah ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
Sitio do washington luiz km 98- Cep 25000- rio de Janeiro, 

Brazil   

   ( التينى)النشاط 

   واجنر كارفالهو كولهو ( عربى)اسم المالك 

   ، ريودي جانيرو، البرازيل00722سيب  - 41روالتو بورا،  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Wagner Carvalo Coelho ( التينى)اسم المالك 

   Rua Alto pora, 14- CEP 22700- rio de Janeiro, Brazil ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   جلوريا ماريا جومز سوريز ( عربى)اسم المالك 

   ، ريو دي جانيرو، البرازيل02612، سيب 48/020روسيفيرينو براندو،  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   Gloria maria Gomes Soares ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
Rua Severino Brandao, 19\202-n Cep 20540- Rio de Janeiro, 

Brazil   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   842692/44484ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 



 المخترعون

   حسام احمد عبدهللا عبد الرحيم ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Hossam Ahmed Abdallah ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   واجنر كارفالهو كولهو ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Wagner Carvalo Coelho ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   جلوريا ماريا جومز سوريز ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   Gloria maria Gomes Soares ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


