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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.
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بيان بالطلبات التي تم قبولها خالل شهر )يونيو( )2019( والمقدمة في المرحلة الوطنية 
)PCT( لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

1

QA/201509/00417رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 2015/09/17تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية باالنجليز

WINLOC AG
WIDÉN, Bo

ية)72( WIDÉN, Bo; SEاسم المخترع باالنجليز

ية اسم الوكيل)74( ابو غزالة للملكية الفكر
ص . ب . 2620 – الدوحة – قطر 

تسمية الطلب)54(
مجموعة قفل اسطواني ومفاتيح مع تجميعة دوارة مزدوجه ومفاتيح لها 

CYLINDER LOCK AND KEY COMBINATION WITH A DUAL 
TUMBLER ASSEMBLY AND A KEY THEREFORE

بيانات األسبقية)30(
1PCT/SE2014/050337-1350346رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 20.03.201320.03.2014تار

SESEدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,E05B 19/06 )2006.01( ,E05B 27/00( E05B 27/10التصنيف الدولي)51(
)2006.01(

2

QA/201501/00031رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 2015/01/27تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية ;ALESCO S.R.L. [IT/IT]باالنجليز

ية)72( LACORTE, Andrea; ITاسم المخترع باالنجليز
TARANTINO, Germano; IT

ية اسم الوكيل)74( ابو غزالة للملكية الفكر
ص . ب . 2620 – الدوحة – قطر 

تسمية الطلب)54(
تركيبه صلبه تشتمل على الحديد لإلستخدام في حالة نقص الحديد 

SOLID COMPOSITION COMPRISING IRON FOR USE IN IRON 
DEFECIENT CONDOTIONS

بيانات األسبقية)30(
MI2012A001350PCT/IB2013/001659رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 31.07.201230.07.2013تار

ITIBدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,A61K 33/26 )2006.01( ,A23K 1/175( A61K 9/16التصنيف الدولي)51(
)2006.01(

3

QA/201509/00381رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 2015/09/14تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.باالنجليز

ية)72( اسم المخترع باالنجليز

FREDRICH, Joanne; US
LIU, Elizabeth; US
LOUIS, Laurent; US
NI, Dianne; US

ية اسم الوكيل)74( ابو غزالة للملكية الفكر
ص . ب . 2620 – الدوحة – قطر 

تسمية الطلب)54(

 أنظمة وطرق لتحسين المحاكاة الرقميه المباشره للخواص الماديه من عينات
يه وتحديد حالة عدم التأكد في الخواص الماديه  صخر
SYSTEMS AND METHODS FOR IMPROVING DIRECT NUMERICAL 
SIMULATION OF MATERIAL PROPERTIES FROM ROCK 
SAMPLES AND DETERMINING UNCERTAINTY IN THE MATERIAL 
PROPERTIES

بيانات األسبقية)30(
P1P2P3رقم األسبقية)31(

/13/836,48314/063,742PCTرقم األسبقية)32(
US2014/024527

يخ األسبقية 15.03.201325.10.201312.03.2014تار

USUSUSدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,G01N 15/08 )2006.01( ,G06T 7/60( G01N 33/24التصنيف الدولي)51(
)2006.01(
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4

QA/201510/00431رقم الطلب)21(

يخ تقديم الطلب)22( 2015/10/5تار

اسم مقدم الطلب )71(
ية .GARCIA, Rolando, Sباالنجليز

ية)72( GARCIA, Rolando, S.; PHاسم المخترع باالنجليز

ية اسم الوكيل)74( أبو غزالة للملكية الفكر

 حامل انابيب كيبليتسمية الطلب)54(
A CABLED PIPE RACK

بيانات األسبقية)30(
PCT/PH2013/000011رقم األسبقية)31(

يخ األسبقية)32( 05.04.2013تار

PHدولة االسبقية)33(

 2006.01( ,E04B 1/18 )2006.01( ,E04B 1/30( E21B 19/15التصنيف الدولي)51(
)2006.01( ,E04B 1/35 )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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