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افتتاحية العدد

يسر وزارة االقتصاد والتجارة – إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية إصدار جريدة براءات االختراع في إطار سعيها 
الدائم لنشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بحقوق المخترعين والمبدعين، وإنفاذا للقوانين واالتفاقيات 

والمعاهدات الدولية المنضمة إليها دولة قطر، والتي تهدف إلى حماية حقوق المخترعين مقدمى طلبات 
الحصول على حماية، وفي المقابل حماية حقوق المجتمع الذي من حقه العلم باالختراعات المقدمة وما تم 

 للتوازن في المصالح 
ً
 للقوانين واالتفاقيات الدولية تحقيقا

ً
بشأنها وحقه في االعتراض على أي منها وفقا

وحقوق كافة االطراف.

وإذ تدعو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية المجتمع باالسهام بحماية حقوق المخترعين وعدم التعدي 
عليها، والسعي نحو تنفيذ االختراعات الصادر بشأنها براءة اختراع فى مجال الصناعة لدفع عجلة التقدم 

الثقافى والعلمى واالنمائى واالقتصادى للمجتمع، فبراءة االختراع قيمة مالية كبيرة تسهم في خدمة االفراد 
والمجتمعات، والتي هي ثمرة العقل البشري ونتاجه التي تبلورت في الفكرة الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي 

وتتسم بالخطوة االبداعية عن الفن السابق في المجال الصناعي، فهى تضيف قيمة جديدة عالية الدقة في 
مجال الصناعة.

صالح بن ماجد الخليفي
وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة

رموز البيانات الببليوجرافية
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رموز الدول االعضاء بالمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية )188( دولة

رموز المنظمات الدولية للملكية الفكرية 
ومكاتب الملكية الفكرية

A
AFأفغانستان

ALالبانيا

DZالجزائر

ADاندورا

AOانجوال

AGانتيجو وبارباودا

ARاالرجنتين

AMارمينيا

AUاستراليا

ATالنمسا

AZازربيجان

B
BSباهامس

BHالبحرين

BDبنجالديش

BWبتسوانا

BRالبرازيل

BNبروناى دار السالم

يا  BGبلغار

BFبوركينافاسو

BIبوروندي

C
CVكابو فيردي

KHكمبوديا

CMكاميرون

CAكندا

يقيا الوسطى ية أفر CFجمهور

TDتشاد

CLتشيلي

ية الصين الشعبية CNجمهور

BBباربادوس

BYبيالروسيا

BEبلجيكا

BJبنين

BZبيليز

BTبهوتان

BOبوليفيا

BAالبوسة والهرسك

COكولومبيا

KMكومورس
CGكونغو

يكا CRكوستار

CIكوت ديفوار

HRكروتيا

CUكوبا

CYقبرص

ية التشيك  CZجمهور

D
يا الديمقراطية ية كور KPجمهور

ية كونجو الديمقراطية CDجمهور

DKدنمارك

DJجيبوتى

DMدومينكيا

ية الدومنيكان DOجمهور

E
ECاالكواردور

ية مصر العربية EGجمهور

SVالسلفادور

GQاكواترويال جوينا

يا ERارتر

F
FJفيجي

FIفنلندا

FRفرنسا

G
GEجورجيا

DEألمانيا

GHغانا

GRاليونان

ينادا GDجر

GTجواتيماال

GNجوينا

GWجوينا بيساو

GYجويانا

جابون

جامبيا

H
HTهايتي

VAهولي سي

HNهندرواس

HUالمجر

EEاستونيا

ETاثيوبيا

I
ISايسلندا

INالهند

IDاندونيسيا

ية االسالمية االيرانية IRالجمهور

IQالعراق

IEايرلندا

ILاسرائيل

ITايطاليا

J
JMجاميكا

JPاليابان

JOالمملكة األردنية الهاشمية

K
KZكازاخستان

KEكينيا

يباتى KIكير

KWالكويت

KGقيرغيزستان

L
ية الو الديمقراطية LAجمهور

LVالتفيا

LBلبنان

M
يا MYماليز

MVملديفز

MLمالى

MTمالطا

يتانيا MRمور

MUماورتيتوس

MXالمكسيك

MCموناكو

MNمنغوليا

MEمونتيجيرو

LSليسوثو

يا LRليبر

LYليبيا

LIليتشتيستين

LUلكسمبورج

MGمدغشقر

MWمالوى

N
NAنامبيا

NPنبيال

NLهولندا

يلندا NZنيوز

NIنيكارجوا

NEالنيجر

يا NGنيجير

NUنيوي

NOالنرويج

O
OMعمان

P
PKباكستان

PAبنما

PGبابوا نيو جوينيا

PYباراجواي

PEبيرو

PHالفلبين

PLبولندا

Q
QAقطر

R
يا ية كور KRجمهور

ية مولدوفا MDجمهور

ROرومانيا

RUروسيا االتحادية

RWرواندا

SKسلوفاكيا

SIسلوفانيا

SOالصومال

يقيا الجنوبية ZAافر

ESاسبانيا

LKسيرلنكا 

SDالسودان

ينام SRسور

يلندا SZسواز

S
KNسانت كيتاس ونيفس

LCسانت لوشيا

ينادنيس VCسانت فينسنت والجر

WSساموا

ينو SMسان مار

STساو تومي و برنسيب

SAالمملكة العربية السعودية

SNالسنغال

RSصربيا

SCسيشلز

SLسيراليون

SGسنغافورة

PTالبرتغال

SEالسويد

CHسويسرا

ية العربية السورية SYالجمهور

T

TJطاجكستان

THتايلند

ية ماسيدونيا يوغوسالفيا سابقا MKجمهور

TGتوجو

TOتوناجا

ينداد وتوبجو TTتر

U
يكية USالواليات المتحدة االمر

UYاورجواى

UZاوزباكستان

UGاوغندا

UAاوكرنيا

AEاالمارات العربية المتحدة

GBالمملكة المتحدة

ية تنزانيا المتحدة TZجمهور

ZMزامبيا

ZWزمبابواى

V
VUفانواتو

VEفنزويال

NVفيتنام

Y
YEاليمن

Z
TNتونس

TRتركيا

TMتركمنستان

TVتوفاليو

ية للدول  منظمة الملكية الفكر
يقية المتحدثون باللغة الفرنسية  االفر

)OAPI(
OA

ية للدول  منظمة الملكية الفكر
ية  يقية المتحدثون باللغة االنجليز االفر

)ARIPO(
AP

ية  مكتب بينيلوكس للملكية الفكر
)BOIP(BX

مكتب مجتمع االصناف النباتية )االتحاد 
)CPVO( )االوروبىQZ

منظمة براءات االختراع االوروأسيوية 
)EAPO(EA

EPمكتب براءات االختراع االوروبى

مكتب براءات االختراع مجلس التعاون 
)GCC( لدول الخليج العربيةGC

WOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية

IBالمكتب الدولى بجنيف
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بيان بالبراءات الصادرة والمنشور عن قبولها بجريدة شهر )يناير( )2019( والمقدمة في 
)PCT( لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

ً
المرحلة الوطنية ,وفقا

1

ب.خ.ق 113 لسنة 2019 رقم البراءة)11(

QA/201411/00428رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 28.05.2013تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية COMBI WEAR PARTS ABباالنجليز

ية)72( اسم المخترع باالنجليز

QUARFORDT, Per; SE
GABELA, Adnan; SE
BAGHRAMIAN, Paull; NL
WEMPE, Cornelis; NL
WIJMA, Klaas; NL

يةاسم الوكيل)74( أبو غزاله للملكية الفكر

أداة وحاملة أداه آللة حفرتسمية الطلب)54(
TOOL AND TOOL HOLDER FOR A DREDGER

بيانات األسبقية)30(
4PCT/SE2013/000087-1230055رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 30.05.201228.05.2013تار

SESEدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,E02F 3/24 )2006.01( ,E02F 3/96( E02F 3/92التصنيف الدولي)51(
)2006.01( ,E02F 9/28 )2006.01(

2

ب.خ.ق 114 لسنة 2019 رقم البراءة)11(

QA/201505/00184رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 6.05.2013تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية ABB TECHNOLOGY AGباالنجليز

ية)72( PIEDER, Joerg; CHاسم المخترع باالنجليز
BELLI, Paolo; IT

مكتب المحامي محمد سالم المرياسم الوكيل)74(

تسمية الطلب)54(
SYSTEM WITH A FIRST ELECTRIC MOTOR AND SECOND 

ELECTRIC MOTOR FOR DRIVING A LINE SECTION
 نظام يضم محرك كهربائي أول ومحرك كهربائي ثاني لدفع سلسلة

بيانات األسبقية)30(
12191670.4PCT/EP2013/073276رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 07.11.201207.11.2013تار

EPEPدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,F04B 49/00 )2006.01( ,H02P 5/747( H02P 29/00التصنيف الدولي)51(
)2006.01(
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3

ب.خ.ق 115 لسنة 2019 رقم البراءة)11(

QA/201311/00279رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 17.05.2012تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية باالنجليز

ШУРИГИН, Михаил Геннадиевич SHURYGIN,                                              
Mikhail Gennadievich
 [RU/RU]; RU )UsOnly(
ШУРИГИНА, Ирина Алехандровна SHURYGINA,                                                                               
Irina Aleksandrovna [RU/RU]; RU )UsOnly(
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО                                           
”ФАРМАСИНТЕЗ”
JOINT STOCK COMPANY ”PHARMASYNTEZ”

ية)72( اسم المخترع باالنجليز

ШУРИГИН, Михаил Геннадиевич 
SHURYGIN, Mikhail Gennadievich; RU

ШУРИГИНА, Ирина Алехандровна 
SHURYGINA, Irina Aleksandrovna; RU

يةاسم الوكيل)74( أبو غزاله للملكية الفكر

تسمية الطلب)54(

 مركبات لعالج ومنع اإللتصاق وتركيبات صيدلية متعلقه بالمركب وطرق لمنع
وعالج اإللتصاقات

COMPOUNDS, PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS AND A 
METHOD FOR THE PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF THE 

ADHESION PROCESS

بيانات األسبقية)30(
RU2011119848RU2011153043PCT/IB2012/052483رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 17.05.201126.12.201117.05.2012تار

RURUIBدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,C08L 79/06 )2006.01( ,A61P 41/00( C08G 73/06التصنيف الدولي)51(
)2006.01( ,C07D 401/04 )2006.01(

4

ب.خ.ق 116 لسنة 2019 رقم البراءة)11(

QA/201302/00020رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 2011/08/12تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية باالنجليز

KELEDJIAN, Raquel [US/US]; US )UsOnly(
LIN, Renhe [US/US]; US )UsOnly(
RAO, Chandra B. [US/US]; US )UsOnly(
VIRNELSON, Bruce [US/US]; US )UsOnly(
PRC-DESOTO INTERNATIONAL, INC. [US/US]; 12780                              
San Fernando Road Sylmar, California 91342, US )AllExceptUS(

ية)72( اسم المخترع باالنجليز

KELEDJIAN, Raquel; US
LIN, Renhe; US
RAO, Chandra B.; US
VIRNELSON, Bruce; US

يةاسم الوكيل)74( أبو غزاله للملكية الفكر

تسمية الطلب)54(

 تركيبات تشتمل على بوليمرات منتهية بثيول ومركبات سيالن غير مشبعة باإليثلين
.تحتوي على كبريت ومواد مانعة للتسرب معالجة ذات صلة

COMPOSITIONS COMPRISING THIOL-TERMINATED POLYMERS 
AND SULFUR-CONTAINING ETHYLENICALLY UNSATURATED 

SILANES AND RELATED CURED SEALANTS

بيانات األسبقية)30(
12/855,725PCT/US2011/047566رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 13.08.201012.08.2011تار

USUSدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,C09J 181/02 )2006.01( ,C08K 5/54( C08L 81/02التصنيف الدولي)51(
)2006.01(
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5

ب.خ.ق 117 لسنة 2019 رقم البراءة)11(

QA/201412/00468رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 2013/06/27تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية SINTETICA S.A. [CH/CH]; Via Penate, 5 CH-6850 Mendrisio, CHباالنجليز

ية)72( اسم المخترع باالنجليز
MITIDIERI, Augusto; CH
DONATI, Elisabetta; IT
CARONZOLO, Nicola; CH

يةاسم الوكيل)74( أبو غزاله للملكية الفكر

تسمية الطلب)54(
يق الحبل الشوكي محلول أستامينوفين فائق التشبع قابل للحقن لإلعطاء عن طر

INJECTABLE SUPERSATURATED ACETAMINOPHEN SOLUTION 
FOR SPINAL ADMINISTRATION

بيانات األسبقية)30(
MI2012A001154PCT/IB2013/055277رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 29.06.201227.06.2013تار

ITIBدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,A61K 31/167 )2006.01( ,A61P 29/00( A61K 9/00التصنيف الدولي)51(
)2006.01
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القانون الوطني لبراءات االختراع

المنظمات التي انضمت إليها دولة قطر

االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي 
انضمت إليها دولة قطر

دولة عضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية  .1
اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية           )3 سبتمبر 1976(  .2

عضو بمنظمة التجارة العالمية          )13 يناير 1996(  .3

قانون براءات االختراع الصادر بالمرسوم رقم 30 لسنة 2006  .1
يــر االقتصــاد والتجــارة رقــم 410 لســنة 2014 بتحديــد رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا إدارة حمايــة  قــرار وز  .2

يــة حقــوق الملكيــة الفكر
ألحــكام  طبقــا  الدوليــة  المرحلــة  فــي  المقدمــة  للطلبــات   )ePCT( اإللكترونــي  االيــداع  نظــام  تفعيــل  تــم   .3
 مــن شــهر ســبتمبر 2015م 

ً
معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات )PCT( وتــم النشــر عــن بــدء الخدمــة اعتبــارا

يــة )ويبــو(، ودولــة قطــر األولــى مــن دول مجلــس التعــاون لــدول  يــدة المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكر بجر
الخليــج العربيــة التــي طبقــت هــذا النظــام الحديــث للتقديــم اإللكترونــي.

1.  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية TRIPS في )13 يناير 1996(
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية            )5 يوليو 2000(  .2

معاهدة التعاون بشأن البراءات        )3 أغسطس 2011(  .3
معاهدة بودابست بشأن اإلعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة ألغراض اإلجراءات الخاصة   .4

بالبراءات                     )6 مارس 2014(

WTO
 WIPO

PARIS
PCT

BUDAPEST
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