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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
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بيان بالبراءات الصادرة والمنشور عن قبولها بجريدة )نوفمبر( )2018( والمقدمة في المرحلة 
)PCT( الوطنية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

1

ب . خ .ق 110 لسنة 2019رقم البراءة)11(

QA/201409/00320رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 2014/9/11تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية IHI CORPORATIONباالنجليز

ية)72( اسم المخترع باالنجليز

SHIOMI Hiroshi, JP
TAKAHASHI Masaki , JP
SUZUKI Hidenori,JP
IWANO Akira,JP

يةاسم الوكيل)74( سابا وشركاهم للملكية الفكر

يقة تركيب غالف ووحدة غالفتسمية الطلب)54( طر
BLANKET INSTALLATION METHOD AND BLANKET UNIT

بيانات األسبقية)30(
055912PCT/JP2013 /055096-2012رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 2013-02-201227-03-13تار

JPJPدولة االسبقية)33(

)2006.01( ,F17C 3/00 )2006.01( F17C 3/04التصنيف الدولي)51(

2

ب . خ .ق 111 لسنة 2019رقم البراءة)11(

QA/201410/00349رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 15/10/2014تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية HANNING & KAHL GMBH & CO . KGباالنجليز

ية)72( LIESENFELD, Nikolaus;DELIESENFELD, Nikolaus;DEاسم المخترع باالنجليز

يةاسم الوكيل)74( أبو غزالة للملكية الفكر

نظام توجية يمكن دمجه في األرضتسمية الطلب)54(
GUIDANCE SYSTEM THAT IS INTEGRATABLE INTO THE GROUND

بيانات األسبقية)30(
384.3Pct/EP2013/057731 101 2012 20رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 16.04.201212.04.2013تار

DEEPدولة االسبقية)33(

)2006.01( G08B 7/06التصنيف الدولي)51(
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بيان بالطلبات التى تم قبولها خالل شهر )فبراير( )2019( والمقدمة في 
)PCT( المرحلة الوطنية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

1

QA/201412/00461رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 27.02.2013تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية باالنجليز

SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V
)NL/NL(
SHELL OIL COMPANY

ية)72( VALENZUELA, Diego Patricio; NLاسم المخترع باالنجليز

يةاسم الوكيل)74( أبو غزاله للملكية الفكر

تسمية الطلب)54(
عملية إلزالة الملوثات العميقة من التيارات

PROCESS FOR DEEP CONTAMINENT REMOVAL OF GAS 
STREAMS

بيانات األسبقية)30(
61/667,669PCT/EP2013/064005رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 07/201203/07/2013/.03تار

USEPدولة االسبقية)33(

   )2006.01( B01D 53/14التصنيف الدولي)51(

2

QA/201502/00037رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 2015/2/2تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية باالنجليز

ROACH, Perry [CA/CA]
NETSWEEPER )BARBADOS( INC

ية)72( ROACH, Perry; CAاسم المخترع باالنجليز

يةاسم الوكيل)74( أبو غزاله للملكية الفكر

تسمية الطلب)54(
سياسة محتوى الشبكة التي تقدم نتيجة البحث ذات الصله

NETWORK CONTENT POLICY PROVIDING RELATED SEARCH 
RESULT

بيانات األسبقية)30(
PCT/CA2012/00729رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 3.08.2012تار

CAدولة االسبقية)33(

)2006.01( H04L 12/12التصنيف الدولي)51(
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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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