
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1983/1235  رقم الطلب

   2/2/1983  تاريخ الطلب

   1235  رقم البراءة

  اسم األختراع
process for recovery of p2o5 contaned in phosphate concentrates 

  

 ( عربى)اسم األختراع 
 الموجود في ركازات اومركزات( 5ا2فو)طريقة السترجاع حامض اكسيد الفوسفور 

   الفوسفات

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى
process for recovery of p2o5 contaned in phosphate concentrates 

  

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

 أ، الموجود في زكازات او مركزات الفوسفات، الطريقة مبنية2طريقة السترجاع فو 

على مهاجمة العناصر الفوسفاتية بواسطة محلول ثاني سلفات االمونيوم بضمان 

، بشكل انواع فوسفات امونيوم ومع اعادة تدوير الكبريت عن 5أ  2 استذواب فو

او كا أ تطبيق تقويم / ثاني سلفات واستبعاد كربونات الكالسيوم و  طريق اعادة توليد

   الفوسفات وكازات او مركزات

   FRANCE  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 

 األسبقية

    بيانات األسبقية

 

 المالك

   جيرارد بوديه ( عربى)اسم المالك 

   اورلينز فرنسا 05144رى دى مونتين 1 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   GERARD BAUDET ( التينى)اسم المالك 



   1RUE DE MONTAGNE 45100 ORLEANS FRANCE ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فرانويزيك ليتوسكي ( عربى)اسم المالك 

   اورلينز فرنسا 05144رى ال زار كارنو 1 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   FRANCISZEK LETOWSKI ( التينى)اسم المالك 

   1RUE LAZARE CARNOT 45100 ORLEANS FRANCE ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   رينيه بلويز ( عربى)اسم المالك 

   سانت دينيس اينفال فرنسا 05554رى دى ال فرومانتيه 245 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   RENE BLOISE ( التينى)اسم المالك 

 ( التينى)العنوان 
245RUE DE LA FROMENTEE 45560 SAINT DENIS EN VAL 

FRANCE   

   ( التينى)النشاط 

   مارسيل لورانج ( عربى)اسم المالك 

   اورلينز فرنسا 05444رى دى باتييه  16 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   MARCEL LORANG ( التينى)اسم المالك 

   RUE DE PATAY 45000 ORLEANS FRANCE 16 ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   بيرودي ريشيرش جيولوجي اي منيريز ( عربى)اسم المالك 

   فرنسا 15باريس سيديكس  75757اوتشاسيلوب لوبات 3-6 ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

 ( التينى)اسم المالك 
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET 

MINIERES   

 ( التينى)العنوان 
6-3UE CASSELOUP - LAUBAT 75737 PARIS CEDEX 15 

FRANCE   

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   014514/11101ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 



 المخترعون

   فرانويزيك ليتوسكي ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   FRANCISZEK LETOWSKI ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   رينيه بلويز ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   RENE BLOISE ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   مارسيل لورانج ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   MARCEL LORANG ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

   جيرارد بوديه ( عربى)اإلسم 

   0 ( عربى)العنوان 

   GERARD BAUDET ( التينى)اإلسم 

   0 ( التينى)العنوان 

 


