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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.

صالح بن ماجد الخليفي
وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة

رموز البيانات الببليوجرافية
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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

رموز الدول االعضاء بالمنظمة العالمية 
للملكية الفكرية )188( دولة
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رموز المنظمات الدولية للملكية الفكرية 
ومكاتب الملكية الفكرية

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
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اقفو ةينطولا ةلحرملا يف ةمدقملاو )2021( )ربمتبس( رش ةديرج يف اهلوبق نع روشنملاو ةرداصلا تاءاربلاب نايب
ً

 نأشب نواعتلا ةدهاعمل 
 (PCT) تاءاربلا

QA/201611/00484 1 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 9/11/2016

TECNIMEDE SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A. [PT]/[PT 
Rua Tapada Grande, N,° 2 Abrunheira 

P-2710-089 Sintra, PT 
 لاغتربلا / ةراجتلاو ةعانصلا

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio  (PT) 
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe (PT) 

ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques (PT) 
CASIMIRO CAIXADO, Carlos Alberto Eufrásio (PT) 

LOPES, Ana Sofia da Conceição (PT) 
DAMIL, João Carlos Ramos (PT) 

E OLIVEIRA SANTOS, Pedro Paulo de Lacerda (PT) 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

 ) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS OF PIRLINDOLE 
ENANTIOMERS FOR USE IN MEDICINE 

اينالديص ةلوبقم حالمأ
ً

 ءاودلا يف مادختسالل لودنيلريب تالكاشتم نم 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/PT2014/000026 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 09.05.2014

PT 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201611/00485 2 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 9/11/2016

TECNIMEDE SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A. [PT]/[PT] 
Rua Tapada Grande, N,° 2 Abrunheira 

P-2710-089 Sintra, PT 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio (PT) 
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe (PT) 

ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques (PT) 
CASIMIRO CAIXADO, Carlos Alberto Eufrásio (PT) 

LOPES, Ana Sofia da Conceição (PT) 
DAMIL, João Carlos Ramos (PT) 

E OLIVEIRA SANTOS, Pedro Paulo de Lacerda (PT) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS OF PIRLINDOLE 
ENANTIOMERS FOR USE IN MEDICINE 

(S) اينالديص ةلوبقملا هحالماو لودنيلريب
ً

 ءاودلا يف مادختسالل 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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  )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/PT2014/000029 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 09.05.2014

PT 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201611/00482 3 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 9/11/2016

TECNIMEDE SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL S.A. [PT]/[PT 
Rua Tapada Grande, N,° 2 Abrunheira 

P-2710-089 Sintra, PT 
 لاغتربلا / ةراجتلاو ةعانصلا

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

PARDAL FILIPE, Augusto Eusébio (PT) 
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe (PT) 

ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques (PT) 
CASIMIRO CAIXADO, Carlos Alberto Eufrásio (PT) 

LOPES, Ana Sofia da Conceição (PT) 
DAMIL, João Carlos Ramos (PT) 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

 ) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ( ستنجا يب ما يت
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

(R)-PIRLINDOLE AND ITS PHARMACEUTICALLY ACCEPTABLE SALTS 
FOR USE IN MEDICINE 

اينالديص ةلوبقملا هحالمأ و(R)  لودنيلريب
ً

 ءاودلا يف مادختسالل 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/PT2014/000028 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 09.05.2014

PT 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201611/00480 4 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 9/11/2016

INNOVATIVE SAND GMBH [DE]/[DE] 
 ايناملا , ساسوين 86356 12 رسويشرامتوا

 ايناملأ

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

BEHNISCH, Dennis (German ) 
IKIC, Jovan ( German ) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس بتكم
 44423992 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  14035 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING ARTIFICIAL CRUSHED SAND BY 
MEANS OF A THERMAL TREATMENT USING SAND IN THE FORM OF FINE 

SAND (FS/FSA) AND/OR ROUND SAND AS THE STARTING MATERIAL 
 ةروص يف لمر مادختساب ةيرارح ةجلاعم ةطساوب نوحطم يعانص لمر جاتنإل زاهجو ةقيرط

 ةئداب ةدامك ريدتسم لمر وأ (FS/FSA) قيقد لمر

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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  )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2015/000238 10 2014 019 319 5 10 2014 006 942.7 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 10.05.2014 21.22.2014 09.05.2015

DE DE DE 33( ةيقبسالا ةلود( 

اقفو ةينطولا ةلحرملا يف ةمدقملاو )2021( )ربوتكا( رش ةديرج يف اهلوبق نع روشنملاو ةرداصلا تاءاربلاب نايب
ً

 نأشب نواعتلا ةدهاعمل 
 (PCT) تاءاربلا

QA/201504/00151 1 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 16/4/2015

CHEVRON-PHILLIPS-CHEMICAL-COMPANY-LP[US1/US[ 
10001 Six Pines Drive The Woodlands, Texas 

177380, US 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

BENHAM, Elizabeth A [US]/[US] 
MASINO, Albert P [US]/[US] 

YANG, Qing [CN]/[US] 
MUNINGER, Randy S [US]/[US] 

GONZALES, Rebecca A [US]/[US] 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل سامس
 55494619 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  23032 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

SYSTEM AND METHOD FOR CATALYST PREPARATION 
 زفحم ريضحتل ةقيرطو ماظن

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2013/064984 13/655,024 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 18.11.2012 15.10.2013

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201504/00152 2 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 16.04.2015

TMAERSK-OLIE-OG-GAS-A/S-IDKV/IDKI 
Esplanaden 50 DK-1 263 Copenhagen K, DK 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

VAN DONGEN, Hans Johannes Cornelius Maria (DK) 
DAVIES, John (Dk) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل سامس
 55494619 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  23032 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

SEALING APPARATUS AND METHOD 
 دسلا ماكحإل ةقيرطو زاهج

 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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  )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2013/071208 1313103.2 1218571.6 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 16.10.2012 23.07.2013 10.10.2013

EP GB GB 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201712/00570 3 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 21/12/2017

YARA INTERNATIONAL ASA [NO]/[NO]
 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 ةئيه -ةسسؤم

)71( 

LEDOUX, Francois 
COLPAERT, Filip 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس
 44423992 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  14035 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 يرصنع تيربك ىلع يوتحت ايروي ساسأب ةيميسج ةدام عينصت ةقيرط
BASED PARTICULATE -METHOD FOR THE MANUFACTURE OF A UREA

MATERIAL CONTAINING ELEMENTAL SULPHUR 

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2016/065713 20150886 
 

 )31( ةيقبسألا مقر

04.07.2016 07.07.2015 
 

 )32( ةيقبسألا خيرات

EP NO 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201505/00202 4 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 20/5/2015

CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP [US]/[US]

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

BHANDARKAR, Maruti 
BENHAM, Elizabeth A 

GILL, Catherine M 
GONZALES, Rebecca A 

KUFELD, Scott E 
MUTCHLER, Joel A 

NGUYEN, Thanh 
ODI, Timothy O 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل سامس ةكرش
 44870216 : مقر نوفلت
 رطق - ةحودلا  23032 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 هناونعو
 ) دجو نإ(

)74( 

 ةددعتم ةرملب تالعافم مادختساب نيفيلوأ يلوب جاتنإ
POLYOLEFIN PRODUCTION WITH MULTIPLE POLYMERIZATION REACTORS 

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2013/070675 13/682,336 31( ةيقبسألا مقر( 
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 )32( ةيقبسألا خيرات 20.11.2012 19.11.2013

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 

اقفو ةينطولا ةلحرملا يف ةمدقملاو )2021( )ربمفون( رش ةديرج يف اهلوبق نع روشنملاو ةرداصلا تاءاربلاب نايب
ً

 نأشب نواعتلا ةدهاعمل 
 (PCT) تاءاربلا

QA/201710/00437 1 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 9/10/2017

L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION 
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE [FR]/[FR]

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

DEMOLLIENS, Bertrand 
BERNHARDT, Jean-Marc 

ALI SAID, Rawia 
PICHOT, Delphine 

HERNANDEZ, Antoine 
TSEVERY, Jean-Marc 
PEYRON, Jean-Marc 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 لئاس مويله جاتنإل ةقيرطو ةليسو
FACILITY AND METHOD FOR PRODUCING LIQUID HELIUM 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/FR2016/050846 1553430 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 17.04.2015 13.04.2016

FR FR 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201707/00280 2 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 4/7/2017

THALES [FR]/[FR] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

SOULIE, Antoine 
TONNERRE, Arnaud 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 ةيدعاقلا ةطحملا هذه يف تانايبلا ةجلاعمل ةقيرطو ،ةيولخ ةكبش اهب ةيدعاق ةطحم
 اهب ةنرتقم مدختسملل ةيفرط ةدحوو

BASE STATION OF A CELLULAR NETWORK, METHOD OF PROCESSING IN 
SUCH A BASE STATION AND ASSOCIATED USER TERMINAL 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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  )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015/081352 14 03018 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 29.12.2014 29.12.2015

EP FR 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201709/00401 3 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 19/9/2017

千千代代田田化化工工建建設設株株式式会会社社 CHIYODA CORPORATION [JP]/[JP]

 
独独立立行行政政法法人人石石油油天天然然ガガスス・・金金属属鉱鉱物物資資源源機機構構 JAPAN OIL, GAS AND 

METALS NATIONAL CORPORATION [JP]/[JP]

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

角角  茂茂 KADO, Shigeru 
浦浦崎崎  浩浩平平 URASAKI, Kohei 
石石川川  恭恭司司 ISHIKAWA, Kyoji 
河河合合  裕裕教教 KAWAI, Hironori 

中中島島  悠悠介介 NAKAJIMA, Yusuke 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل سامس
 44870216 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 23032 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 عينصتلا زاغ جاتنإل زاهجو ةقيرط
PROCESS AND DEVICE FOR PRODUCING SYNTHESIS GAS 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/JP2016/001657 2015-059106 
 

 )31( ةيقبسألا مقر

 )32( ةيقبسألا خيرات 23.03.2015 23.03.2016

JP JP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201709/00407 4 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 24/9/2017

THALES [FR]/[FR] 

 
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD [FR]/[FR]

 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR]/[FR]

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

FAGETTE, Antoine 
CHAI KHEH CHEW, Stephen 

COURTY, Nicolas 
CORPETTI, Thomas 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 
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اقبسم ةددحم ةيناكم ةحاسم يف ماسجأ دعل ةقيرط
ً

 
PREDETERMINED SPATIAL AREAMETHOD FOR COUNTING OBJECTS IN A  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2016/05663 15 00580 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 24.03.2015 24.03.2016

EP FR 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201502/00045 5 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 8/2/2015

TOTAL SA [FR]/[FR] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

MASSONNAT, Gérard 
[FR] 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل سامس
 55494619 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  23032 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

SIMULATION OF INSULAR KARSTIFICATION 
 رزجلا قطانم يف ةيتسراكلا ةينبلا لكشت ةرهاظ ةاكاحم

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/FR2013/051892 1257646 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 06.08.2012 06.08.2013

FR FR 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201609/00420 6 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 20/09/2016

INEOS EUROPE AG [CH]/[CH] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 )ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

)71( 

MCDONEL, Timothy Robert (US) 
COUCH, Jay Robert (US) 

WAGNER, David Rudolph (US) 
WACHTENDORF, Paul Trigg (US) 
TRAVERS, Thomas George (US) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وأ
 55599308 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2602 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

COOLING COIL DESIGN FOR OXIDATION OR AMMOXIDATION REACTORS 
 نيجسكوألاو اينومألاب ةجلاعم وأ ةدسكأ تالعافمل ديربت فلم ميمصت

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2015/023321 201410124878.6 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 31.03.2014 30.03.2015

US CN 33( ةيقبسالا ةلود( 
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QA/201703/00115 7 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 16/03/2017

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH [IN]/[IN] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 )ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

)71( 

1., Ashish (IN) 
2. GARG, Renu (IN) 

3. PEDDADA, Nagesh (IN) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وأ
 55599308 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2602 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

APTAMERS FOR PURIFYING AND QUANTIFYING GELSOLIN AND ITS 
VARIANTS 

 ةريغتملا اهلاكشاو نيلوسلج ةيمك سايقو ةيقنتل تارمتبا

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/IN2015/050128 2852/DEL/2014 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 07.10.2014 05.10.2015

IN IN 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201704/00172 8 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 19/04/2017

NEUSCH INNOVATIONS, LP [US]/[US] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 )ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

)71( 

NEUSCH, William, H. (US) 72( هتيسنجو عرتخملا مسا( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ
 55599308 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

ACTIVE WEDGE BARRIER 
 طشن ينيفسإ زجاح

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2015/057853 62/069,798 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 28.10.2014 28.10.2015

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201709/00419 9 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 28/09/2017

AZAMOUR INVESTMENT CORPORATION INCORPORATED [AE]/ [AE 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 )ةئيه

)71( 
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SPENCER, Michael John David (ZA/ZA) 
NICHOLSON, Stephen Reuben (ZA/ZA) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيراجتلا تامالعلل ةدحتملا تامدخلا
 5550149 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2389 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

ROTOR FOR ROTARY VANE DEVIC 
 ةراود ةشير زاهجل راود

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/IB2016/051790 2015/02233 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 31.03.2015 30.03.2016

IB ZA 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201703/00104 10 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 12/03/2017

GE OIL & GAS PRESSURE CONTROL LP 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 )ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

)71( 

BORAK, Eugene, Allen (US) 72( هتيسنجو عرتخملا مسا( 

 ) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ _ ستنجا يب مأ يت
 55599308 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

SEAL LOCK DOWN 
 برست عنام لفق

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

 )31( ةيقبسألا مقر 15/135,086 62/151,820

 )32( ةيقبسألا خيرات 21.04.2016 23.04.2015

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 

QA/201703/00128 11 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 23/03/2017

TOTAL S.A. [FR] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

COUDROY, Cécile (FR) 
COUPUT, Jean Paul (FR) 
CAULIER, Renaud (FR) 
ARENDO, Vincent (FR) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وأ
 55599308 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2602 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

PRODUCTION OF HYDROCARBONS WITH METRIC COUNTER 
 يرتم دادع مادختساب تانوبركورديه جاتنإ

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 
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  )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/FR2014/052417 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 25/09/2014

FR 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201703/00139 12 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 29/03/2017

NUCTECH COMPANY LIMITED [CN]/[CN] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 )ةئيه

)71( 

1.YU HU (CN) 
2.YUAN MA (CN) 

3.WEIFENG YU (CN) 
4.SHENGXI LIU (CN) 

5.YING LI (CN) 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس
 5547805 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا14035 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

SEGMENTED VEHICLE DRIVE SYSTEM AND VEHICLE INSPECTION SYSTEM 
 ةبكرم ةنياعم ماظنو عونلا يعطق ةبكرم بحس ماظن

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/CN2015/096879 201410770684.3 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 11.12.2014 10.12.2015

CN CN 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201509/00391 13 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 14/9/2015

MUSTANG SAMPLING, LLC [US]/[US]

 

 بلطلا مدقم مسا
 هزكرمو هناونعو

 يسيئرلا
 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 ) ةئيه

)71( 

THOMPSON, Kenneth O. 
ROLSTON, Claude A. 
QUERREY, Timothy L. 

 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 هناونعو
 ) دجو نإ(

)74( 

 ةبكرم زاغ تانيع ذخأ ماظن
SAMPLING SYSTEMCOMPOSITE GAS  

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 
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  )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2014/027787 14/205,526 61/794,240 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 15.3.2013 12.3.2014  14.03.2014

US US US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201603/00097 14 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 8/3/2016

MERCK SHARP & DOHME CORP. [US]

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

YU, Tao  (US) 
ZHANG, Yonglian  (US) 

WADDELL, Sherman Tim (US) 
STAMFORD, Andrew  (US) 

WAI, John, S.  (US) 
COLEMAN, Paul, J.  (US) 
SANDERS, John, M.  (US) 
FERGUSON, Ronald (US) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبا( ستنجا يب مأ يت
 55599308 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

SUBSTITUTED QUINOLIZINE DERIVATIVES USEFUL AS HIV INTEGRASE 
INHIBITORS 

 زارجيتنا HIV تاطبثم لكش يف ةديفم لادبتسا اهب نيزيلونيك تاقتشم

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2014/057572 61/883,463 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 27.09.2013 26.09.2014

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 

QA/201502/00068 15 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 26/02/2015

BL Technologies, Inc. (USA) 
5951 Clearwater Drive, Minnetonka,MN 55341,USA 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 )ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

)71( 

XIA, Jiyang (CN) 
PENG, Wenqing (CN) 

YANG, Hai (CN) 
LIU, Chunjie (CN) 
WEI, Chang (CN) 

CAI, Wei (CN) 
SUN, Yiwen (CN) 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

 ) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ ( ستنجا يب ما يت
 55599308 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 
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PRODUCED WATER TREATMENT AND SOLIDS PRECIPITATION FROM 
THERMAL TREATMENT BLOWDOWN 

 ةيرارحلا ةجلاعملا ةيلمع فيرصت نع ةجتان ةبلص داوم بيسرتو جتنم ءام ةجلاعم

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2013/056175 61/700,520 2789822 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 13.09.2012 13.09.2012 22.08.2013

US US CA 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201604/00151 16 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 13/4/2016

MAST GROUP LIMITED [GB]/[GB]

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

( 

)71( 

SUWARA, Monika Iwona 
JAVED, Sajid 

GILLIES, Elizabeth Ann 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 ميخضت يف مادختسالل يلخاد نيسوتيسب طبترم درفم قلأتلل لماح زمر هل يوون ضمح رابسم
 ةقلح نع جتان ةرارحلا ةجرد تباث

NUCLEIC ACID PROBE WITH SINGLE FLUOROPHORE LABEL BOUND TO 
INTERNAL CYTOSINE FOR USE IN LOOP MEDIATED ISOTHERMAL 

AMPLIFICATION 

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/GB2014/053238 1319180.4 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 30.10.2013 30.10.2014

GB GB 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201609/00404 17 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 18/9/2016

INEOS EUROPE AG [CH]/[CH] 

 
MCDONEL, Timothy Robert [US]/[US] (US) 

COUCH, Jay Robert [US]/[US] (US) 
WAGNER, David Rudolph [US]/[US] (US) 

WACHTENDORF, Paul Trigg [US]/[US] (US) 
TRAVERS, Thomas George [US]/[US] (US) 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 )ةئيه

)71( 

MCDONEL, Timothy Robert 
COUCH, Jay Robert 

WAGNER, David Rudolph 
WACHTENDORF, Paul Trigg 
TRAVERS, Thomas George 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا
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 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 هناونعو
 ) دجو نإ(

)74( 

 اينومألاب ةجلاعم لعافمل ةيذغت شاشر ميمصت
FEED SPARGER DESIGN FOR AN AMMOXIDATION REACTOR 

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2015/022199 201410124747.8 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 31.03.2014 24.03.2015

US CN 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201601/00031 18 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 24/1/2016

NEEDLESMART LTD [GB]/[GB]

 
 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

( 

)71( 

KIRBY, Clifford 
DOUCE, Norman 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل شتا هيا هيج
 44621385 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 24955 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 هناونعو
 ) دجو نإ(

)74( 

 دلجلا تحت ةربإ ريمدت
HYPODERMIC NEEDLE DESTRUCTION 

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/GB2014/052135 1313209.7 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 24.07.2013 14.07.2014

GB GB 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201609/00423 19 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 20/09/2016

INEOS EUROPE AG [CH]/[CH] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

MCDONEL, Timothy Robert (US ) 
COUCH, Jay Robert (US) 

WAGNER, David Rudolph (US) 
WACHTENDORF, Paul Trigg (US) 
TRAVERS, Thomas George (US) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

DESIGN FOR OXIDATION OR AMMOXIDATION REACTORSCOOLING COIL  
 نيجسكألاو اينومألاب ةجلاعم وأ ةدسكأ تالعافمل ديربت فلم ميمصت

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 
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  )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2015/022703 201410125138.4 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 31/03/2014 26/03/2015

US CN 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201604/00169 20 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 24/4/2016

TOTAL SA [FR]/[FR] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 )ةئيه

)71(  

JACOB, Matthieu 
KHALFI, Jean-Philippe 

DEMANGEL, Anne 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس
 44423992 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 14035 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 لقألا ىلع دحاو رميلوب نمضتي يئام بكرم ةجلاعمل ةدحوو ةقيرط
METHOD AND UNIT FOR TREATING AN AQUEOUS COMPOSITION 

INCLUDING AT LEAST ONE POLYMER 

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2014/072686 1360316 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 23.10.2013 22.10.2014

EP FR 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201704/00165 21 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 16/4/2017

NUOVO PIGNONE SRL [IT]/[IT] 
 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 )ةئيه

)71( 

GIGLIOTTI, JR., Michael Francis Xavier (US) 
DEATON, JR., John Broddus (US) 

GIANNOZZI, Massimo (IT) 
GIOVANNETTI, Iacopo (IT) 

TOZZI, Pierluigi (IT) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

ALLOY FOR ADDITIVE MANUFACTURING OF MACHINE METAL 
COMPONENTS 

 تالآ تانوكمل يفاضإ عينصتل ةيندعم ةكيبس

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 
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  )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015/074992 FI2014A000245 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 03.11.2014 28.10.2015

EP IT 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201712/00588 22 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 27/12/2017

TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY [BE]/[BE]
 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

( 

)71(  

VANTOMME, Aurélien 
WILLOCQ, Christopher 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل سامس بتكم
 55494619 :مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 23032 :ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 هناونعو
 )دجو نإ(

)74( 

(EN) PROCESS FOR PREPARING A POLYETHYLENE PRODUCT 
 نيليثيا يلوب جتنم ريضحتل ةيلمع

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2016/066677 15176886.8 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 15.07.2015 13.07.2016

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201704/00182 23 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 27/4/2017

HALDOR TOPSØE A/S [DK]/[DK]

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 )ةئيه

)71( 

KNUDSEN, Arne 
MENJON, Ian 

NIELSEN, Jan Due 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس
 44423992 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 14035 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 هناونعو
 ) دجو نإ(

)74( 

 ماخ لوناثيم ريخبت زاهج نم ريهطت لماع يف ةدوجوم نيجسكألاب عبشت جتاون ليوحت
CONVERSION OF OXYGENATES IN PURGE FROM RAW METHANOL 

EVAPORATOR 

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015/075276 PA 2014 00634 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 31.10.2014 30.10.2015

EP DK 33( ةيقبسالا ةلود( 
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 QA/201612/00558 24 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 27/12/2016

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. [NL]/[NL]

 
SHELL OIL COMPANY [US]/[US] (US) 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 )ةئيه

)71( 

SADASIVAN VIJAYAKUMARI, Sivakumar 
KOTAK, Parag 

JONCKERS, Arjan, Allert 
SCHENCK, Hubert, Willem 

DUNCAN, Julie, Hélène, Emond 
FESTA PEREIRA RIBEIRO, Eduardo Jorge 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 يزاغ طيلخ ةجلاعمل ةقيرط
MIXTUREMETHOD FOR PROCESSING A GAS  

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015/064699 62/019018 14175647.8 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 03.07.2014 30.06.2014 29.06.2015

EP US EP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201602/00069 25 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 18/2/2016

ARCHER OIL TOOLS AS [NO]/[NO]
 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

( 

)71( 

BAKKEN, Sverre 
Jorge 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس
 44423992 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا14035 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 رابآ رجهو دسل ةدحاو ةلحرب ليسغو بقث ةادأ
ONE TRIP PERFORATING AND WASHING TOOL FOR PLUGGING AND 

ABANDONING WELLS 

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/NO2014/050136 20131131 13/972,419 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 21.08.2013  21.08.201 04.08.2014

NO NO US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201712/00569 26 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 21/12/2017
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HILTI AKTIENGESELLSCHAFT [LI]/[LI]
 

 بلطلا مدقم مسا
 هزكرمو هناونعو

 يسيئرلا
 ءاشنإ نم ضرغلا/
 -ةسسؤم -ةكرش(

 )ةئيه

)71(  

FREIBURGER, Jan 72( هتيسنجو عرتخملا مسا(  

 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس بتكم
 55407805 :مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 14035 :ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

(EN) DRIVING-IN DEVICE, CARTRIDGE STRIP AND FASTENING SYSTEM 
 تيبثت ماظنو شوطرخ طيرش ،لاخدا زاهج

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2016/067317 15202247.1 15179306.4 ةيقبسالا مقر  

 )32( ةيقبسألا خيرات 31.07.2015 23.12.2015 20.07.2016

EP EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
QA/201502/00044 27 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 8/2/2015

OTAL SA [FR]/[FR] 
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS 

-  
UNIVERSITE DE BORDEAUX [FR]/[FR]

 
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE 

BORDEAUX-AQUITAINE [FR]/[FR]

 
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE BORDEAUX [FR]/[FR] 

 

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو

 ءاشنإ نم ضرغلا/
 ةئيه -ةسسؤم -ةكرش(

( 

)71( 

ZINCK, Guillaume 
DONIAS, Marc 

DANIEL, Jacques 
LAVIALLE, Olivier 

GUILLON, Sébastien 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل سامس
 44870216 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 24955 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 يلازلز قفأ ديدحت زيزعتل ةقيرط
DETERMINATION OF A SEISMIC HORIZONMETHOD FOR ENHANCING THE  

 ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو ةيبرعلا

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2013/066492 61/681 005 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 08.08.2012 06.08.2013

EP US 33( ةيقبسالا ةلود( 
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اقفو ةينطولا ةلحرملا يف ةمدقملاو )2021( )ربمفون(  رش لالخ اهلوبق مت يتلا تابلطلاب نايب
ً

 سيراب ةيقافتإل 

QA/201806/00240 1 )21( بلطلا مقر 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 06/06/2018

 دمحم دعس دمحا لداع
 رطق - ةحودلا

 بلطلا مدقم مسا
 يسيئرلا هزكرمو هناونعو
 -ةكرش( ءاشنإ نم ضرغلا/

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا )رصم( دمحم دعس دمحا لداع

 دمحم دعس دمحا لداع
 رطق - ةحودلا

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

System of seawater desalination and separation of salts 
 حالمألا لصفو رحبلا هايم ةيلحت ةموظنم

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

 )31( ةيقبسألا مقر ينطو بلط

 )32( ةيقبسألا خيرات ينطو بلط

 )33( ةيقبسالا ةلود ينطو بلط
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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 - 2022

ية يــر التـــــجـــار التــــقــــار

يـــة يـــر الدور التــــقـار

جريدة براءات ا�ختراع
العدد رقم (1) / يناير 2022م


