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افتتاحية العدد

يــدة بــراءات االختــراع فــي إطــار ســعيها  يــة إصــدار جر يســر وزارة التجــارة والصناعــة - إدارة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكر
واالتفاقيــات  للقوانيــن  وإنفــاذا  والمبدعيــن،  المخترعيــن  بحقــوق  والتوعيــة  يــة  الفكر الملكيــة  ثقافــة  لنشــر  الدائــم 
والمعاهــدات الدوليــة المنضمــة إليهــا دولــة قطــر، والتــي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق المخترعيــن مقدمــى طلبــات 
الحصــول علــى حمايــة، وفــي المقابــل حمايــة حقــوق المجتمــع الــذي مــن حقــه العلــم باالختراعــات المقدمــة ومــا 
 للتــوازن فــي المصالــح 

ً
 للقوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة تحقيقــا

ً
تــم بشــأنها وحقــه فــي االعتــراض علــى أي منهــا وفقــا

وحقــوق كافــة االطــراف.

يــة المجتمــع باالســهام بحمايــة حقــوق المخترعيــن وعــدم التعــدي  وإذ تدعــو إدارة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكر
التقــدم  الصناعــة لدفــع عجلــة  اختــراع فــى مجــال  بــراءة  الصــادر بشــأنها  تنفيــذ االختراعــات  نحــو  عليهــا، والســعي 
الثقافــى والعلمــى واالنمائــى واالقتصــادى للمجتمــع، فبــراءة االختــراع قيمــة ماليــة كبيــرة تســهم فــي خدمــة االفــراد 
والمجتمعــات، والتــي هــي ثمــرة العقــل البشــري ونتاجــه التــي تبلــورت فــي الفكــرة الجديــدة القابلــة للتطبيــق الصناعــي 
وتتســم بالخطــوة االبداعيــة عــن الفــن الســابق فــي المجــال الصناعــي، فهــى تضيــف قيمــة جديــدة عاليــة الدقــة فــي 

مجــال الصناعــة.

11رقم البراءة 

12نوع البراءة 

21رقم الطلب 

يخ تقديم الطلب  22تار

30بيانات األسبقية

31رقم األسبقية 

يخ األسبقية  32تار

33دولة األسبقية 

يخ النشر عن قبول طلب البراءة  44تار

51التصنيف الدولي للبراءات 

54تسمية االختراع 

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع 

73اسم الممنوح له البراءة

74اسم الوكيل

صالح بن ماجد الخليفي
وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة

رموز البيانات الببليوجرافية
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رموز المنظمات الدولية للملكية الفكرية 
ومكاتب الملكية الفكرية

A
أفغانستان AF

البانيا AL

الجزائر DZ

اندورا AD

انجوال AO

انتيجو وبارباودا AG

االرجنتين AR

ارمينيا AM

استراليا AU

النمسا AT

ازربيجان AZ

B
باهامس BS

البحرين BH

بنجالديش BD

بتسوانا BW

البرازيل BR

بروناى دار السالم BN

يا  بلغار BG

بوركينافاسو BF

بوروندي BI

C
كابو فيردي CV

كمبوديا KH

كاميرون CM

كندا CA

يقيا الوسطى ية أفر جمهور CF

تشاد TD

تشيلي CL

ية الصين الشعبية جمهور CN

باربادوس BB

بيالروسيا BY

بلجيكا BE

بنين BJ

بيليز BZ

بهوتان BT

بوليفيا BO

البوسة والهرسك BA

كولومبيا CO

كومورس KM
كونغو CG

يكا كوستار CR

كوت ديفوار CI

كروتيا HR

كوبا CU

قبرص CY

ية التشيك  جمهور CZ

D
يا الديمقراطية ية كور جمهور KP

ية كونجو الديمقراطية جمهور CD

دنمارك DK

جيبوتى DJ

دومينكيا DM

ية الدومنيكان جمهور DO

E
االكواردور EC

ية مصر العربية جمهور EG

السلفادور SV

اكواترويال جوينا GQ

يا ارتر ER

F
فيجي FJ

فنلندا FI

فرنسا FR

G
جورجيا GE

ألمانيا DE

غانا GH

اليونان GR

ينادا جر GD

جواتيماال GT

جوينا GN

جوينا بيساو GW

جويانا GY

جابون

جامبيا

H
هايتي HT

هولي سي VA

هندرواس HN

المجر HU

استونيا EE

اثيوبيا ET

I
ايسلندا IS

الهند IN

اندونيسيا ID

ية االسالمية االيرانية الجمهور IR

العراق IQ

ايرلندا IE

اسرائيل IL

ايطاليا IT

J
جاميكا JM

اليابان JP

المملكة األردنية الهاشمية JO

K
كازاخستان KZ

كينيا KE

يباتى كير KI

الكويت KW

قيرغيزستان KG

L
ية الو الديمقراطية جمهور LA

التفيا LV

لبنان LB

M
يا ماليز MY

ملديفز MV

مالى ML

مالطا MT

يتانيا مور MR

ماورتيتوس MU

المكسيك MX

موناكو MC

منغوليا MN

مونتيجيرو ME

ليسوثو LS

يا ليبر LR

ليبيا LY

ليتشتيستين LI

لكسمبورج LU

مدغشقر MG

مالوى MW

N
نامبيا NA

نبيال NP

هولندا NL

يلندا نيوز NZ

نيكارجوا NI

النيجر NE

يا نيجير NG

نيوي NU

النرويج NO

O
عمان OM

P
باكستان PK

بنما PA

بابوا نيو جوينيا PG

باراجواي PY

بيرو PE

الفلبين PH

بولندا PL

Q
دولة قطر QA

R
يا ية كور جمهور KR

ية مولدوفا جمهور MD

رومانيا RO

روسيا االتحادية RU

رواندا RW

سلوفاكيا SK

سلوفانيا SI

الصومال SO

يقيا الجنوبية افر ZA

اسبانيا ES

سيرلنكا  LK

السودان SD

ينام سور SR

يلندا سواز SZ

S
سانت كيتاس ونيفس KN

سانت لوشيا LC

ينادنيس سانت فينسنت والجر VC

ساموا WS

ينو سان مار SM

ساو تومي و برنسيب ST

المملكة العربية السعودية SA

السنغال SN

صربيا RS

سيشلز SC

سيراليون SL

سنغافورة SG

البرتغال PT

السويد SE

سويسرا CH

ية العربية السورية الجمهور SY

T
طاجكستان TJ

تايلند TH

ية ماسيدونيا يوغوسالفيا سابقا جمهور MK

توجو TG

توناجا TO

ينداد وتوبجو تر TT

U
يكية الواليات المتحدة االمر US

اورجواى UY

اوزباكستان UZ

اوغندا UG

اوكرنيا UA

االمارات العربية المتحدة AE

المملكة المتحدة GB

ية تنزانيا المتحدة جمهور TZ

زامبيا ZM

زمبابواى ZW

V
فانواتو VU

فنزويال VE

فيتنام NV

Y
اليمن YE

Z
تونس TN

تركيا TR

تركمنستان TM

توفاليو TV

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( )االوروبى QZ

منظمة براءات االختراع االوروأسيوية 
)EAPO( EA

مكتب براءات االختراع االوروبى EP

مكتب براءات االختراع مجلس التعاون 
)GCC( لدول الخليج العربية GC

المنظمة العالمية للملكية الفكرية WO

المكتب الدولى بجنيف IB

رموز الدول االعضاء بالمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية )188( دولة
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اقفو ةينطولا ةلحرملا يف ةمدقملاو )2021( )ربمتبس( رش ةديرج يف اهلوبق نع روشنملاو ةرداصلا تاءاربلاب نايب
ً

 ةدهاعمل 
 (PCT) تاءاربلا نأشب نواعتلا

 

 

 2021 ةنسل 169 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 1

 QA/201510/00453 بلطلا مقر )21(

 18/10/2015 بلطلا ميدقت خيرات )22(

 MAURER SÖHNE ENGINEERING GMBH & CO. KG بلطلا مدقم مسا )71(

 BRAUN, Christian عرتخملا مسا )72(

 ةيركفلا ةيكلملل شتا هيا هيج ليكولا مسا )74(

 عارتخالا مسا )54(
 يبيكرت لمحم

STRUCTURAL BEARING 
 ةيقبسألا تانايب )30(

 PCT/EP2014/056253 064.0 104 2013 10 ةيقبسألا مقر )31(

 28.03.2014 22.04.2013 ةيقبسألا خيرات )32(

 (EP) (DE) ةيقبسالا ةلود )33(

 يلودلا فينصتلا )51(
IPC E01D 19/04(2006.01) E04B 1/36 (2006.01) E04H 9/02 (2006.01) 

 2021 ةنسل 170 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 2
 QA/201402/00044 بلطلا مقر )21(
 20/2/2014 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 ONDEO INDUSTRIAL SOLUTIONS بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
FUCHS, Cathy 
WALLIS, Craig 

TOMMY-MARTIN, Benoît 
 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس ليكولا مسا )74(

 عارتخالا مسا )54(

METHOD AND FACILITY FOR TREATING WASTEWATER CONTAINING 
HYDROCARBONS, IN PARTICULAR AROMATIC COMPOUNDS 

 ةصاخ ةينوبركورديهلا داوملا ىلع ةيوتحملا تايافنلا هايم ةجلاعمل ةيلمعو ةقيرط
 .ةيرطعلا تابكرملا

 ةيقبسألا تانايب )30(
 FR 1157626 PCT/IB2012/054386 ةيقبسألا مقر )31(
 27.08.2012 30.08.2011 ةيقبسألا خيرات )32(
 FR IB ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC C02F 9/00 (2006.01) 

 2021 ةنسل 171 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 3
 QA/201403/00057 بلطلا مقر )21(

 

 

 

 03.03.2014 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 EMISSION LOGISTICS PTY LTD بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(

SILIC, Florijan 
SILIC, Gabriel 

SILIC, Ivan 
SILIC, Mark 

 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس ليكولا مسا )74(

 عارتخالا مسا )54(
EMISSION CONTROL SYSTEM 

 تاثاعبنالا يف مكحت ماظن
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/AU2012/001047 2011903587 ةيقبسألا مقر )31(
 05.09.2012 05.09.2011 ةيقبسألا خيرات )32(
 AU AU ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 

B01D 47/00 2006.01 
B01D 53/46 2006.01 
B01D 53/75 2006.01 
B01D 53/92 2006.01 
F01N 3/04 2006.01 
F23J 15/04 2006.0 

 2021 ةنسل 172 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 4
 QA/201505/00195 بلطلا مقر )21(
 14/5/2015 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 QUALITY  INTERVENTION AS (NO/NO) بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
SØRENSEN, Bjørn Bro 

LANGETEIG, Bjarne Kåre 
 ةيركفلا ةيكلملل هوكراشمو ديالك ليكولا مسا )74(

 عارتخالا مسا )54(
 ةفوفلم بيبانأ )ءانحنا - سيوقت( ىنثل ةقيرطو زاهج

APPARATUS AND METHOD FOR BENDING COILED TUBING 
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/GB2013/053017 1220671.0 ةيقبسألا مقر )31(
 15/11/2013 16/11/2012 ةيقبسألا خيرات )32(
 GB GB ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 

B21D 3/00 
B21D 7/025 
B29C 53/08 

 2021 ةنسل 173 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 5
 QA/201601/00042 بلطلا مقر )21(
 28/1/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(

 بلطلا مدقم مسا )71(
JIANGSU ZHONGHONG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY 

CO., LTD 
 HUANG, Xianghong عرتخملا مسا )72(
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 ةيراجتلا تامالعلل شتا هيإ هيج ليكولا مسا )74(

 عارتخالا مسا )54(
APPARATUS FOR REGENERATING WASTE RUBBERS 

 ةيافن طاطم ديلوت ةداعإل زاهج
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/CN2013/088368 201310324885.6 ةيقبسألا مقر )31(
 03.12.2013 29.07.2013 ةيقبسألا خيرات )32(
 CN CN ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC C08L 21/00 - C08J 11/10 (2006.01) 

2021 ةنسل 174 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 6  
 QA/201502/00052 بلطلا مقر )21(
 15.02.2015 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 SIMPLE MEDICAL INNOVATIONS PTY LTD بلطلا مدقم مسا )71(
 KIERATH, Thomas عرتخملا مسا )72(
ةيراجتلا تامالعلل ةدحتملا تامدخلا ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
INTRAGASTRIC BALLOON 

ةدعملا نولاب  
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/AU2013/000826 2012903567 ةيقبسألا مقر )31(
 24.07.2013 17.08.2012 ةيقبسألا خيرات )32(
 AU AU ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
A61F 5/00 
(2006.01) 

2021 ةنسل 175 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 7  
 QA/201312/00310 بلطلا مقر )21(
 17/12/2013 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 CAJIGA, Jose بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
CAJIGA, Jose 

VILLAR,ARTURO CAJIGA 
VILLAR,VICENTE CAJIGA 

ةيركفلا ةيكلملل سامس ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
ةلقنتم دوقو عيزوت ةطحم  

MOBILE FUEL DISTRIBUTION STATION 
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/US2012/042139 13/163,850 ةيقبسألا مقر )31(
 13.06.2012 20.06.2011 ةيقبسألا خيرات )32(
 US US ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
B67D7/04 

 

 

 

2021 ةنسل 176 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 8  
 QA/201604/00179 بلطلا مقر )21(
 28.04.2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 .ENERGY RECOVERY, INC بلطلا مدقم مسا )71(
)72( 

 عرتخملا مسا

MARTIN, Jeremy Grant 
SIENKIEWICZ, John 

KRISH, Prem 
MA, Ying 

RICHTER, Mark 
WINKLER, Felix 

)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  
)54( 

 عارتخالا مسا
SYSTEMS AND METHODS FOR UTILIZING TURBINE SYSTEMS WITHIN 

GAS PROCESSING SYSTEMS 
زاغ ةجلاعم ةمظنأ لخاد نيبروت ةمظنأ مادختسال قرطو ةمظنأ  

 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/US2014/062535 61/896,255 14/525,081 ةيقبسألا مقر )31(
 28.10.2014 28.10.2013 27.10.2014 ةيقبسألا خيرات )32(
 US US US ةيقبسالا ةلود )33(
 يلودلا فينصتلا )51(

IPC B01D 53/14, C10L 3/10, F03B 15/20 , B01D 53/18 

2021 ةنسل  177 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 9  
 QA/201505/00194 بلطلا مقر )21(
 13/05/2015 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 TEQBALL HOLDING S.A.R.L بلطلا مدقم مسا )71(
 BORSÁNYI, Gábor عرتخملا مسا )72(
)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 MULTI-PURPOSE SPORTS APPARATUS عارتخالا مسا )54(
ضارغألا ددعتم يضاير زاهج  

 ةيقبسألا تانايب )30(
 U1200223 PCT/HU2013/000107 ةيقبسألا مقر )31(
 13/11/2013 14/11/2012 ةيقبسألا خيرات )32(
 HU HU ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
A63B 67/04 (2006.01), A63B 69/00 (2006.01) 

2021 ةنسل 178 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 10  
 QA/201603/00110 بلطلا مقر )21(
 17/03/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 RASCHIG GMBH بلطلا مدقم مسا )71(
 SCHULTES, Michael عرتخملا مسا )72(
)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  
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 عارتخالا مسا )54(
PACKING ELEMENT, IN PARTICULAR FOR MASS-TRANSFER- AND/OR 

HEAT-EXCHANGE COLUMNS OR TOWERS 
ةرارحلا لدابت وأ /و ةلتكلا لقن جاربأ وأ ةدمعأل صوصخلا هجو ىلع ،وشح رصنع  

 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/EP2014/002904 576.8 009 2013 20 190.9 018 2013 10 ةيقبسألا مقر )31(
 29.10.2014 30.10.2013 30.10.2013 ةيقبسألا خيرات )32(
 DE DE EP ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
B01J 19/30 (2006.01) 

2021 ةنسل 179 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 11  
 QA/201710/00452 بلطلا مقر )21(

)22( 
 ميدقت خيرات

 بلطلا
17/10/2017 

)71( 
 مدقم مسا

 بلطلا
WGA WATER GLOBAL ACCESS S.L. 

 عرتخملا مسا )72(
HANGANU, Dan Alexandru 

NOMEN CALVET, Juan Eusebio 
ةيركفلا ةيكلملل شتا هيا هيج ليكولا مسا )74(  

 CONDENSER-EVAPORATOR TUBE عارتخالا مسا )54(
رخبم -فثكم بوبنأ  

 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/ES2015/070344 ةيقبسألا مقر )31(
 23.04.2015 ةيقبسألا خيرات )32(
 ES ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
F28D 3/02 (2006.01), B01D 47/05 (2006.01) 

2021 ةنسل 180 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 12  
 QA/201504/00166 بلطلا مقر )21(

 ميدقت خيرات )22(
 بلطلا

23/04/2015 

)71( 
 مدقم مسا

 بلطلا
_OMEROS CORPORATION 

 عرتخملا مسا )72(
DEMOPULOS, Gregory, A. 

SHEN, Hui-Rong 
TEDFORD, Clark, E. 

)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
STABLE PRESERVATIVE-FREE MYDRIATIC AND ANTI-INFLAMMATORY 

SOLUTIONS FOR INJECTION 
تاباهتلال ةداضمو ةقدحلل ةعسوم ةظفاحلا داوملا نم ةيلاخ ةرقتسم نقحلل ليلاحم  

 ةيقبسألا تانايب )30(

 

 

 

 

 PCT/US2013/066349 61/736,179 61/718,026 ةيقبسألا مقر )31(
 23.10.2013 12.12.2012 24.10.2012 ةيقبسألا خيرات )32(
 US US US ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
A01N 43/48 (2006.01), A61K 31/40 (2006.01) 

2021 ةنسل 181 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 13  
 QA/201606/00254 بلطلا مقر )21(
 15/06/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 CERTIS CISCO SECURITY PTE LTD بلطلا مدقم مسا )71(
 LIM, Keng Leng Albert عرتخملا مسا )72(
هوكراشمو ديالك ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(

SYSTEM AND METHOD FOR 3D ABSTRACT OBJECT MODELLING OF HIGH 
ENTROPIC INFORMATION SECURITY THREATS 

 ةيئاوشع تامولعم نمأ تاديدهتل داعبألا يثالث درجم مسج ةجذمنل ةقيرطو ماظن
ةديدش  

 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/SG2015/050492 ةيقبسألا مقر )31(
 14.12.2015 ةيقبسألا خيرات )32(
 SG ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
G06F 21/50 (2013.01), G06F 21/55 (2013.01) 

2021 ةنسل 182 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 14  
 QA/201502/00051 بلطلا مقر )21(
 12/02/2015 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 AIRWAVE SOLUTIONS LTD بلطلا مدقم مسا )71(
 CUSHING, Andrew عرتخملا مسا )72(
)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 COMMUNICATIONS ASSEMBLY AND APPARATUS عارتخالا مسا )54(
تالاصتا زاهجو ةعيمجت  

 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/GB2013/051476 1214729.4 ةيقبسألا مقر )31(
 03.06.2013 17.08.2012 ةيقبسألا خيرات )32(
 GB GB ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
 

H04W 88/06 (2006.01), H04W 84/08 (2006.01), H04W 92/18 (2006.01) 

   2021 ةنسل 183 ق.خ.ب  ةءاربلا مقر )11( 15
 QA/201602/00051 بلطلا مقر )21(
 4/2/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
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 CHIYODA CORPORATION  بلطلا مدقم مسا )71(
 OKADA, Yoshimi  عرتخملا مسا )72(

SHIRASAKI, Tomohiko 
IKEDA, Osamu 

IMAGAWA, Kenichi 
KAWAI, Hironori 
SHIRAGA, Masato 
ISHIYAMA, Tatsuo 

) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجأ يب مأ يت ليكولا مسا )74(  
 HYDROGEN SUPPLY SYSTEM AND HYDROGEN SUPPLY METHOD عارتخالا مسا )54(

نيجورديهلاب دادمإلل ةقيرطو ماظن  
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/JP2014/004094 163462-2013 163460-2013 ةيقبسألا مقر )31(
 05.08.2014 06.08.2013 06.08.2013 ةيقبسألا خيرات )32(
 JP JP JP ةيقبسالا ةلود )33(
 يلودلا فينصتلا )51(

IPC 
E21B 43/00  C01B 3/34 C01B 31/20 

2021 ةنسل 184 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 16  
 QA/201612/00555 بلطلا مقر )21(
 25/12/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 CONCORDE ASIA PTE. LTD بلطلا مدقم مسا )71(
 CHUA, Swee Kheng عرتخملا مسا )72(
ةيراجتلا تامالعلل ةدحتملا تامدخلا ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
SECURITY CONTROL SYSTEM FOR GRANTING ACCESS AND SECURITY 

CONTROL METHOD THEREOF 
هل ةنمأ مكحت ةقيرطو ذفنمل لوصولا حنمل نمآ مكحت ماظن  

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  PCT/SG2014/000302 
ةيقبسألا خيرات )32(  25.06.2014 
ةيقبسالا ةلود )33(  SG 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
H04M 11/00 - G05B 19/00 (2006.01) 

2021 ةنسل 185 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 17  
 QA/201603/00120 بلطلا مقر )21(
 24.03.2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 MERCK SHARP & DOHME CORP بلطلا مدقم مسا )71(
 HWANG, You Seok عرتخملا مسا )72(

DAMOUR, Nicole, Miller 
DUONG, Lisa 

JURKAUSKAS, Valdas 

 

 

 

MOSHOS, Kristos, Adrian 
MUDUR, Sanjay 

OVAT, Asli 
TERRACCIANO, Joseph 

WOERTINK, Jason 
)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  
 SOLID FORMS OF CEFTOLOZANE عارتخالا مسا )54(

نازولوتفيس نم ةبلص روص  
 ةيقبسألا تانايب )30(
PCT/US2014/05 61/883,530 14/289,251 14/289,224 ةيقبسألا مقر )31(

7343 
 25.09.2014 27.09.2013 28.05.2014 28.05.2014 ةيقبسألا خيرات )32(
 US US US US ةيقبسالا ةلود )33(
 يلودلا فينصتلا )51(

IPC 
A61K 31/431 (2006.01), A61K 31/546 (2006.01), A61K 47/18 (2006.01) 

 
 

18 

2021ةنسل 186 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11(  
 QA201604/00152 بلطلا مقر )21(
 13/04/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 HOT POD YOGA LIMITED بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
HENDERSON, Maxwell Kenneth 
HIGGINS, Nicholas John Clinton 

)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
HEATED INFLATABLE EXERCISE CHAMBER WITH GAS-PERMEABLE 

INNER MEMBRANE 
زاغلا ذافنإل لباق يلخاد ءاشغ ةدوزم خفنلل ةلباق ةنخسم نيرمت ةفرغ  

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  1318794.3 14/147,788 PCT/GB2014/053133 
ةيقبسألا خيرات )32(  24.10.2013 06.01.2014 21.10.2014 
ةيقبسالا ةلود )33(  GB US GB 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
E04H 15/20 - E04H 15/14 - E04H 15/12 - E04H 15/10  / (2006.01) 

2021 ةنسل 187 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 19  
 QA/201608/00350 بلطلا مقر )21(
 17/08/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 BAKER HUGHES INCORPORATED بلطلا مدقم مسا )71(

)72( عرتخملا مسا   

QU, Qi 
LI, Leiming 
SUN, Hong 

LEGEMAH, Magnus 
ZHOU, Jia 
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)74( ليكولا مسا  ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس   

)54( عارتخالا مسا   
WELL TREATMENT METHODS AND FLUIDS 

رئب ةجلاعم عئاومو قرط  
)30( ةيقبسألا تانايب   
)31( ةيقبسألا مقر   14/187,544 PCT/US2015/015251 
)32( ةيقبسألا خيرات   24.02.2014 10.02.2015 
)33( ةيقبسالا ةلود   US US 

)51(  
يلودلا فينصتلا  

IPC C09K 8/03 (2006.01), E21B 43/22 (2006.01) 

2021 ةنسل 188 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 20  
 QA/201611/00502 بلطلا مقر )21(
 17/11/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 .WORLEYPARSONS EUROPE LTD بلطلا مدقم مسا )71(
 NASATO, Elmo عرتخملا مسا )72(
ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
METHOD AND APPARATUS FOR SULFUR RECOVERY 

تيربكلا ةداعتسال زاهجو ةقيرط  
ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  62/000,845 PCT/CA2015/050447 
ةيقبسألا خيرات )32(  20.05.2014 19.05.2015 
ةيقبسالا ةلود )33(  US CA 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
B01D 53/48 (2006.01) 

 

2021 ةنسل 189 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 21   
 QA/201603/00107 بلطلا مقر )21(
 14/03/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 VF WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
DESAI, Falguni Jignesh 

PATHAK, Vishwas Mukund 
BHARDWAJ, Bharat Chamanlal 

ةيركفلا ةيكلملل سامس ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
A COMPUTER IMPLEMENTED SYSTEM AND METHOD FOR COLLATING 

AND PRESENTING MULTI-FORMAT INFORMATION 
غيصلا ةددعتم تامولعم ميدقتو بيترتل ةقيرطو رتويبمكلا ةطساوب ذفني ماظن  

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  2128/MUM/2014 PCT/IB2015/054734 
ةيقبسألا خيرات )32(  01.07.2014 24.06.2015 
ةيقبسالا ةلود )33(  IN IB 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC G06F 17/21 (2006.01), G06F 17/30 (2006.01) 

 

 

 

 

2021 ةنسل 190 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 22  
 QA/201612/00530 بلطلا مقر )21(
 12/12/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 .UHDE FERTILIZER TECHNOLOGY B.V بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(

KRAWCZYK, Thomas 
POTTHOFF, Matthias 
VANMARCKE, Luc 

BIJPOST, Erik Alexander 
MASLOW, Alexander 

ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
UREA COMPOSITION AND METHOD FOR PRODUCING SAME 

اهجاتنإل ةقيرطو ايروي ةبيكرت  
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/EP2015/063599 703.8 108 2014 10 ةيقبسألا مقر )31(
 17.06.2015 20.06.2014 ةيقبسألا خيرات )32(
 DE EP ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
C05C 9/00 , C07C 273/14 , A23K 1/22 , C05G 3/00 , B01J 2/30  
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2021 ةنسل 191 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11(  
 QA/201606/00247 بلطلا مقر )21(
 09/06/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 HALDOR TOPSØE A/S بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
CHRISTENSEN, Thomas Sandahl 

ELHOLM, Pia 
ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
PROCESS FOR THE PRODUCTION OF SYNTHESIS GAS 

قيلخت زاغ جاتنإل ةيلمع  
ةيقبسألا تانايب )30(  
 PA 2013 70764 PCT/EP2014/077394 ةيقبسألا مقر )31(
 11.12.2014 12.12.2013 ةيقبسألا خيرات )32(
 DK EP ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
C01B 3/38 (2006.01) 

2021 ةنسل 192 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 24  
 QA/201601/00046 بلطلا مقر )21(
 31/01/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 TOTAL SA بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
FORGE, Aurèle 
PIVOT, Frederik 
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ةيركفلا ةيكلملل سامس ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
METHOD FOR ADAPTING A MESH MODEL OF A GEOLOGICAL 

SUBSURFACE 
ةيجولويج ةيحطس تحت ةينبل يكبش جذومن ةئيهتل ةقيرط  

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  13 57564 PCT/FR2014/051860 
ةيقبسألا خيرات )32(  31.07.2013 21.07.2014 
ةيقبسالا ةلود )33(  FR FR 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
G06T 19/20 (2011.01), G06T 17/20 (2006.01) 

 

2021 ةنسل 193 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 25  
 QA/201608/00358 بلطلا مقر )21(
 24/08/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 HALDOR TOPSØE A/S بلطلا مدقم مسا )71(

 DYBKJÆR, Ib عرتخملا مسا )72(
AASBERG-PETERSEN, Kim 

ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
PROCESS FOR THE PRODUCTION OF SYNTHESIS GAS 

قيلخت زاغ جاتنإل ةيلمع  
ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  PA 2014 70095 PCT/EP2015/053968 
ةيقبسألا خيرات )32(  28.02.2014 26.02.2015 
ةيقبسالا ةلود )33(  DK EP 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
C01B 3/38 (2006.01) 

2021 ةنسل 194 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 26  
 QA/201602/00084 بلطلا مقر )21(
 25/02/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 .NOVAVAX, INC بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
SMITH, Gale 

LIU, Ye 
MASSARE, Michael 

)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(

IMMUNOGENIC MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 
(MERS-COV) COMPOSITIONS AND METHODS 

 اهءاطعإو اهتغايصل قرطو ةيسفنتلا طسوألا قرشلا ةمزالتم انوروك سوريفل ةيعانم بيكارت
)MERS-CoV( 

 
ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  61/880,111 PCT/US2014/056517 

 

 

 

ةيقبسألا خيرات )32(  19.09.2013 19.09.2014 
ةيقبسالا ةلود )33(  US US 

يلودلا فينصتلا )51(  
IPC A61K 39/215 (2006.01) 

2021 ةنسل 195 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 27   
 QA/201604/00162 بلطلا مقر )21(
 19/04/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 TECHNIP FRANCE بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(

DESTOUR, Bruno 
SIMON, Yvon 

DADOU, Aurélia 
CHAZALLET, David 

)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(

METHOD FOR FRACTIONATING A STREAM OF CRACKED GAS, USING AN 
INTERMEDIATE RECIRCULATION CURRENT, AND RELATED PLANT 

 تاذ ةيعانص ةدحوو طسوتم ريودت ةداعإ رايت مادختساب رسكُم زاغ نم رايت ةئزجت ةقيرط
ةلص  
 

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  13 60349 PCT/EP2014/072767 
ةيقبسألا خيرات )32(  23.10.2013 23.10.2014 
ةيقبسالا ةلود )33(  FR EP 
يلودلا فينصتلا )51(  

IPC C10G 70/04 , C07C 7/09 , C07C 5/32 , C07C 11/04 , F25J 3/08 , F25J 3/06  

ةءاربلا مقر )11( 28 2021 ةنسل 196 ق.خ.ب   
بلطلا مقر )21(  QA/201604/00182 
بلطلا ميدقت خيرات )22(  28/04/2016 
بلطلا مدقم مسا )71(  VERSALIS S.P.A. 

عرتخملا مسا )72(  
BONACINI, Francesco 

MANTOVANI, Erik 
FERRANDO, Angelo 

ليكولا مسا )74( ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس   

عارتخالا مسا )54(  

METHOD FOR MONITORING A CONTROL PARAMETER OF A 
POLYMERIZATION REACTION AND RELATIVE APPARATUS FOR 

IMPLEMENTING SAID METHOD 
ةروكذملا ةقيرطلا ذيفنتل ةلص تاذ ةدعمو ةرملب لعافتل مكحت ريغتم ةبقارمل ةقيرط  

 
ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  MI2013A001916 PCT/IB2014/066129 
ةيقبسألا خيرات )32(  19.11.2013 18.11.2014 
ةيقبسالا ةلود )33(  IT IB 
يلودلا فينصتلا )51(  

IPC G01N 21/85 (2006.01) 
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2021 ةنسل 197 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 29  
 QA/201608/00352 بلطلا مقر )21(
 18/08/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 Array Technologies,Inc بلطلا مدقم مسا )71(
 Array Technologies,Inc عرتخملا مسا )72(
يرملا ملاس دمحم يماحملا بتكم ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
ءاوتلالا تاددحم نمضتت ةيسمش تاعبتتمو ءاوتلالل ةددحم قرطو ةمظنأو ةزجأ  

TORSION LIMITER DEVICES, SYSTEMS AND METHODS AND SOLAR 
TRACKERS INCORPORATING TORSION LIMITERS 

 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/US2015/016290 62/065,741 61/941,754 ةيقبسألا مقر )31(
 18.02.2015 19.10.2014 19.02.2014 ةيقبسألا خيرات )32(
 US US US ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
F24J 2/38 (2014.01) 

2021 ةنسل 198 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 30  
 QA/201604/00177 بلطلا مقر )21(
 28/04/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 MÆRSK OLIE OG GAS A/S بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
BENNETZEN, Martin, Vad 

MOGENSEN, Kristian 
)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(

METHOD AND SYSTEM FOR THE ENHANCED RECOVERY OF OIL, USING 
WATER THAT HAS BEEN DEPLETED IN IONS USING MAGNETIC 

PARTICLES 
 هنم تانويألا ذافنتسا مت يذلا ءاملا مادختساب ،طفنلل نسحم صالختسال ماظنو ةقيرط

ةيسيطانغملا تاميسجلا مادختساب  
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PA201370543 PCT/EP2014/070891 ةيقبسألا مقر )31(
 30.09.2014 30.09.2013 ةيقبسألا خيرات )32(
 DK EP ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 

C09K 8/58 (2006.01), C02F 1/28 (2006.01), C02F 1/42 (2006.01), C02F 
1/48 (2006.01) 

 

2021 ةنسل 199 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 31  
 QA/201603/00125 بلطلا مقر )21(
 30/03/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(

 بلطلا مدقم مسا )71(
GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION 

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 

 

 

 

 عرتخملا مسا )72(
BHUWANIA, Nitesh 

KOROS, William, John 
WILLIAMS, Paul, Jason 

)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
ASYMMETRIC MODIFIED CARBON MOLECULAR SIEVE HOLLOW FIBER 

MEMBRANES HAVING IMPROVED PERMEANCE 
نسحم ءادأب عتمتت لدعم نوبرك نم يئيزج لخنمل ةفوجملا فايلألا نم ةلثامتم ريغ ةيشغأ  

 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/US2014/058329 61/884,548 ةيقبسألا مقر )31(
 30.09.2014 30.09.2013 ةيقبسألا خيرات )32(
 US US ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC B01D 69/08 (2006.01) 

2021 ةنسل 200 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 32  
 QA/201601/00037 بلطلا مقر )21(
 28.01.2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 HYDRAFACT LIMITED بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
ANDERSON, Ross 
TOHIDI, Bahman 

)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
WATER TREATMENT 

هايم ةجلاعم  
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/GB2014/000318 1319614.2 1314731.9 ةيقبسألا مقر )31(
 18.08.2014 06.11.2013 16.08.2013 ةيقبسألا خيرات )32(
 GB GB GB ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
C09K 8/52 (2006.01), E21B 21/06 (2006.01), C02F 1/68 (2006.01), C02F 

1/38 (2006.01), B01D 17/04 (2006.01), C02F 1/00 (2006.01) 

 2021 ةنسل 201 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 33
 QA/201604/00178 بلطلا مقر )21(
 28/04/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 MÆRSK OLIE OG GAS A/S بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
BENNETZEN, Martin Vad 

MOGENSEN, Kristian 
 )ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(

 عارتخالا مسا )54(
WATER TREATMENT SUITED FOR OIL PRODUCTION WELLS 

 طفنلا جاتنإ رابآل ةبسانم هايم ةجلاعم
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PA201370542 PCT/EP2014/070890 ةيقبسألا مقر )31(
 30.09.2014 30.09.2013 ةيقبسألا خيرات )32(
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 DK EP ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 

C02F 1/48 (2006.01), B03C 1/01 (2006.01). C02F 1/68 (2006.01), C02F 
103/02 (2006.01), C02F 103/08 (2006.01) 

 

2021 ةنسل 202 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 34  
 QA/201704/00148 بلطلا مقر )21(
 03/04/2017 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 .TLV CO., LTD بلطلا مدقم مسا )71(
 YOKONO Tomoaki عرتخملا مسا )72(
)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
FLUID LEAKAGE DATA MANAGEMENT APPARATUS AND MANAGEMENT 

SYSTEM 
عئام برست تانايبل ةرادإ ماظنو ةرادإ زاهج  

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  2014-206546 PCT/JP2015/072539 
ةيقبسألا خيرات )32(  07.10.2014 07.08.2015 
ةيقبسالا ةلود )33(  JP JP 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC G01M 3/24 (2006.01), G05B 23/02 (2006.01) 

2021 ةنسل 203 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 35  

 

 QA/201704/00179 بلطلا مقر )21(
 27/04/2017 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 GENOSCIENCE PHARMA بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(

BASSISSI, Firas 
BERET, Antoine 

BRUN, Sonia 
COURCAMBECK, Jérôme 

DUBRAY, Clarisse 
NICOLAS, Gregory 
HALFON, Philippe 

)ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
SUBSTITUTED 2,4 DIAMINO-QUINOLINE AS NEW ANTICANCER AGENTS 

2 ، 4 ناطرسلل ةداضم ةديدج لماوعك لادبتسا هب نيلونيوك-ونيمأ يئانث   
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/IB2015/002438 62/073,325 ةيقبسألا مقر )31(
 26.10.2015 31.10.2014 ةيقبسألا خيرات )32(
 US IB ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
C07D 401/04 (2006.01), A61K 31/47 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01) 

 

 

 

 

 

2021 ةنسل 204 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 36  
 QA/201709/00418 بلطلا مقر )21(
 28/09/2017 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 THALES بلطلا مدقم مسا )71(
 SIMON, Alain عرتخملا مسا )72(
) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجأ يب مأ يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
METHOD OF DETERMINING A DIRECTION OF AN OBJECT ON THE BASIS 

OF AN IMAGE OF THE OBJECT 
فدهلا ةروص ساسأ ىلع فده هاجتا ديدحتل ةقيرط  

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  1500636 PCT/EP2016/056852 
ةيقبسألا خيرات )32(  30.03.2015 30.03.2016 
ةيقبسالا ةلود )33(  FR EP 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
G06T 7/00 (2006.01) 

2021 ةنسل 205 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 37  
 QA/201710/00441 بلطلا مقر )21(
 09/10/2017 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 METROLAB بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
CARDIN, Olivier 
TOVOLI, Paola 
CADOT, Régis 

) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجأ يب مأ يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
عئاضبللو باكرلل نيقباط ىلع لمتشيو ةيديدحلا ككسلا تابرع نم ديدعلا نم نوكتي راطق  

TRAIN MADE UP OF A PLURALITY OF RAIL VEHICLES HAVING TWO 
LEVELS FOR PASSENGERS AND FREIGHT 

 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/EP2015/062720 1553388 ةيقبسألا مقر )31(
 08.06.2015 16.04.2015 ةيقبسألا خيرات )32(
 FR EP ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
B61B 1/00 -  B61C 17/06 -  B61D 1/06- B61D 47/00- B61F 1/08 

2021 ةنسل 206 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 38  
 QA/201704/00146 بلطلا مقر )21(
 03/04/2017 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 ROCHAL INDUSTRIES, LLC بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(
SALAMONE, Joseph, Charles 
LEUNG, Kelly, Xiaoyu-Chen 

SALAMONE, Ann, Beal 
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اقفو ةينطولا ةلحرملا يف ةمدقملاو 2021 ) ربمتبس( رش ةديرجب  اهلوبق نع روشنملاو ةرداصلا تاءاربلاب نايب
ً

  سيراب ةيقافتإل 

 

REILLY, Katelyn, Elizabeth 
) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجأ يب مأ يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
COMPOSITIONS AND KITS FOR ENZYMATIC DEBRIDEMENT AND 

METHODS OF USING THE SAME 
اهمادختسال قرطو يميزنإلا راظنإلل مقطأو تابيكرت  

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  14/511,912 PCT/US2015/054682 
ةيقبسألا خيرات )32(  10.10.2014 08.10.2015 
ةيقبسالا ةلود )33(  US US 

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
A61K 38/47  - A61P 17/02   2006.01 

2021 ةنسل 207 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 1  
 QA/201609/00410 بلطلا مقر )21(
 18/09/2016 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 EUROPEAN INTELLIGENCE B V بلطلا مدقم مسا )71(

 STEVEN ANTHONIUS GROENEWOLD عرتخملا مسا )72(
GERARDUS ANTONIUS JOZEF MAMPAEIJ 

ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(

SAFETY LINK FOR SHIP TO SHORE-, SHORE TO SHIP- AND/OR SHIP TO 
SHIP-COMMUNICATIONS 

 ىلإ ةنيفس وأ/و ةنيفس ىلإ ئطاش نم ،ئطاش ىلإ ةنيفس نم تالاصتالل نمآ لاصتا
ةنيفس  

 ةيقبسألا تانايب )30(
 2015422 ةيقبسألا مقر )31(
 10/09/2015 ةيقبسألا خيرات )32(
 NL ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
H04B 10/00 (2013.01), B67D 9/02 (2010.01), B63B 27/24 (2006.01) 

2021 ةنسل 208 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 2  
 QA/201906/00338 بلطلا مقر )21(
 18/06/2019 بلطلا ميدقت خيرات )22(

)71( 
 مدقم مسا

 بلطلا
دينسلا دمحم دمح  

دينسلا دمحم دمح عرتخملا مسا )72(  
دينسلا دمحم دمح ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
METHOD FOR DISCONNECTING INTERNET WEB ( LTE + WCDMA ) DURING 
DRIVING A VEHICLE AND WHEN THE DEVICE IS REMOVED THE VEHICLE 

WILL NOT OPERATE AND WILL NOT WORK 
 

 

 

( تنرتنإلا ةكبش لصفل ةقيرط LTE+WCDMA  نإف زاهجلا عزن دنع و ةبكرملا ةدايق ءانثأ )
لمعت نل و لغتشت نل ةبكرملا  

 ةيقبسألا تانايب )30(
ينطو بلط ةيقبسألا مقر )31(  
ينطو بلط ةيقبسألا خيرات )32(  
ينطو بلط ةيقبسالا ةلود )33(  

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
G06F 17/00  (2019.01) 

2021 ةنسل 209 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 3  
 QA/201912/00655 بلطلا مقر )21(
 04/12/2019 بلطلا ميدقت خيرات )22(

)71( 
 مدقم مسا

بغار نالبق وينوطنأ بلطلا  

بغار نالبق وينوطنأ عرتخملا مسا )72(  
بغار نالبق وينوطنأ ليكولا مسا )74(  

 VRV WATER COOLED FOR HEATING AND COOLING SYSTEM عارتخالا مسا )54(
VRV ماظن ديربتلاو ةئفدتلل ءاملاب دربم   

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31( ينطو بلط   
ةيقبسألا خيرات )32( ينطو بلط   
ةيقبسالا ةلود )33( ينطو بلط   

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
F24F 5/00  (2006.01) 

2021 ةنسل 210 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 4  
 QA/201704/00176 بلطلا مقر )21(
 24/04/2017 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 DAELIM INDUSTRIAL CO. LTD بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(

JO YOUNG SHIN 
JUN YONG JAE 
KIM YONG [KR]; 

PARK DONG SIK [KR]; 
SOHN BYUNG KEEL [KR]; 

YU SEUNG TACK [KR] 
) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجأ يب مأ يت ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(

MULTIMODAL POLYOLEFIN RESIN HAVING HIGH MELT STRENGTH AND 
MOLDED PRODUCT PREPARED WITH THE SAME 

 هريضحت مت بلوقم جتنمو ةعفترم راهصنا ةمواقم هل طامنألا ددعتم نيفيلوأ يلوب جنتار
همادختساب  

ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31(  10-2016-0050638 
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اقفو ةيكلملا لاقتنا اهنأشب دراولا تاءاربلل نايب
ً

عارتخالا تاءارب نأشب 2006 ةنسل 30 مقر نوناقب موسرملا نم 12  ةداملا صنل   

QA/201603/00124 بلطلا مقر 
 بلطلا ميدقت خيرات 28/03/2016

ENSIGN INFOSECURITY (CYBERSECURITY) PTD. LTD 
6 COMMONWEALTH  LANE, SINGAPORE 149547,Singapore, 

 لزانتملا مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

CERTIS CISCO SECURITY PTE LTD [SG]/[SG]

 

 هزكرمو هناونعو هيلإ لزانتملا مسا
 -ةكرش (ءاشنإ نم ضرغلا / يسيئرلا

 )ةئيه-ةسسؤم
 مئاكرشو ديالك

 66262521 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  31453 : ب .ص

 نإ( هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو

SYSTEM AND METHOD FOR HIGH SPEED THREAT INTELLIGENCE 
MANAGEMENT USING UNSUPERVISED MACHINE LEARNING AND 

PRIORITIZATION ALGORITHMS 
 بقارم ريغ يلآ ملعت تايمزراوخ لامعتساب ىوصق ةعرسب ديدهت تامولعم ةرادإل ةقيرطو ماظن

ةيولوألا ديدحتو  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

 ةيقبسألا تانايب
PCT/SG2015/050233 ةيقبسألا مقر 

 قبةيسألا خيرات 24.07.2015
SG ةيقبسالا ةلود  

ةيقبسألا خيرات )32(  26/04/2016  
ةيقبسالا ةلود )33( ايروك   

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
C08F 4/6592  -  C08F 210/16   (2006.01) 

2021 ةنسل 211 ق.خ.ب ةءاربلا مقر )11( 5  
 QA/201705/00192 بلطلا مقر )21(
 01/05/2017 بلطلا ميدقت خيرات )22(
يراوكلا ةعيبر دعس ىسيع بلطلا مدقم مسا )71(  
يراوكلا ةعيبر دعس ىسيع عرتخملا مسا )72(  
يراوكلا ةعيبر دعس ىسيع ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
ديشرلا نوراه ةميغ  

HARUN AL-RASHID CLOUD 
ةيقبسألا تانايب )30(  
ةيقبسألا مقر )31( ينطو بلط   
ةيقبسألا خيرات )32( ينطو بلط   
ةيقبسالا ةلود )33( ينطو بلط   

)51( 
يلودلا فينصتلا  

IPC 
A45B 19/02 – A45B 23/00 – A45B 25/02 (2006.01) 

 

 
QA/201602/00057 بلطلا مقر 

 بلطلا ميدقت خيرات 11/02/2016
 

ENSIGN INFOSECURITY (CYBERSECURITY) PTD. LTD 
6 COMMONWEALTH  LANE, SINGAPORE 149547,Singapore, 

 لزانتملا مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 -ةسسؤم -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/
 )ةئيه

CERTIS CISCO SECURITY PTE LTD [SG]/[SG]

 

 هزكرمو هناونعو هيلإ لزانتملا مسا
 -ةكرش (ءاشنإ نم ضرغلا / يسيئرلا

 )ةئيه-ةسسؤم
 مئاكرشو ديالك

 66262521 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  31453 : ب .ص

 نإ( هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو

SYSTEM AND METHOD FOR INFORMATION SECURITY THREAT DISRUPTION 
VIA A BORDER GATEWAY 

  ةيدودح ةباوب قيرط نع يتامولعم ينمأ ديدهت ليطعتل ةقيرطو ماظن

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

 ةيقبسألا تانايب
PCT/SG2015/050040 ةيقبسألا مقر 

 ةيقبسألا خيرات 18.03.2015
SG ةيقبسالا ةلود 

 

 كاردتسا

 يف ،2021 ربمتبس )1( ددع عارتخالا تاءارب ةديرج يف أطخلاب هنع رشنلا مت يلاتلا ةءاربلا بلط نأ ىلإ ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيامح ةرادإ هونت
اقفو دعب لبقي مل هنأ نيح

ً
  :2006 ةنسل )30( مقر نوناقلاب ةرداصلا ةءاربلا حنم طورشل 

 

 

 QA/201503/00082 بلطلا مقر )21( 1
 11/03/2015 بلطلا ميدقت خيرات )22(
 .HOSPIRA AUSTRALIA PTY LTD بلطلا مدقم مسا )71(

 عرتخملا مسا )72(

ALEXIOU, Jim 
KNILL, Andrew 
NORRIS, Noel 

WHITTAKER, Darryl 
ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ ليكولا مسا )74(  

 عارتخالا مسا )54(
اهمادختساو نيسيموتباد غيص  

DAPTOMYCIN FORMULATIONS AND USES THEREOF 
 ةيقبسألا تانايب )30(
 PCT/IB2013/002191 61/839,699 - 61/699,570 ةيقبسألا مقر )31(
 11/09/2013 26/06/2013 – 11/09/2012 ةيقبسألا خيرات )32(
 US – US IB ةيقبسالا ةلود )33(

)51( 
 يلودلا فينصتلا

IPC 
A61K 38/12 , A61K 9/19, A61K 31/375, A61K 31/19, A61K 31/7008 
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دولة عضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية  .1
اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO  )3 سبتمبر 1976(  .2

عضو بمنظمة التجارة العالمية WTO )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 حقــوق الملكيــة  قــرار وز  .2

يــة الفكر
تــم تفعيــل نظــام االيــداع اإللكترونــي )ePCT( للطلبــات المقدمــة فــي المرحلــة الدوليــة طبقــا ألحــكام معاهــدة التعــاون بشــأن   .3
يــة  يــدة المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكر  مــن شــهر ســبتمبر 2015م بجر

ً
البــراءات )PCT( وتــم النشــر عــن بــدء الخدمــة اعتبــارا

)ويبــو(، ودولــة قطــر األولــى مــن دول مجلــس التعــاون لــدول 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 PARIS )5 يوليو 2000(  .2

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

)6 مارس 2014(

االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي انضمت 
إليها دولة قطر

القانون الوطني لبراءات االختراع

المنظمات التي انضمت إليها دولة قطر
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صادر عــــــن وزارة التـــــجارة والصناعـــــة - 2021

ية يــر التـــــجـــار التــــقــــار

يـــة يـــر الدور التــــقـار

جريدة براءات ا�ختراع
العدد رقم (2) / نوفمبر 2021م


