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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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51التصنيف الدولي للبراءات 

54تسمية االختراع 

71اسم طالب البراءة 

72اسم المخترع 

73اسم الممنوح له البراءة

74اسم الوكيل

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 )2022( )سرام( رش ةديرج يف اهلوبق نع روشنملاو ةرداصلا تاءاربلاب نايب
ً

 نأشب نواعتلا ةدهاعمل 
 (PCT) تاءاربلا

2022 ةنسل 248 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  1 

QA/201507/00304 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 12/7/2015  )22(  

QATAR FOUNDATION [QA]/[QA] 
PO Box 5825 Doha, QA 

 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1. HERRERA, Francisco Javier Guzman 
2. VOGEL, Stephan 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

SYSTEM AND METHOD OF MACHINE TRANSLATION 
هيلآ ةمجرتل ةقيرطو ماظن  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2013/050521 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 11.01.2013  )32(  

EP ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 249 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  2 

QA/201703/00132 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 23/3/2017  )22(  
MOLD-TEK PACKAGING LIMITED [IN]/[IN] 

 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

ADIVISHNU, Subramanyam 
هتيسنجو عرتخملا مسا  

 
)72(  

 ةيراجتلا تامالعلل ةدحتملا تامدخلا
 44443038 : مقر نوفلت
رطق – ةحودلا  2389 : ب .ص  

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  هناونعو  

)74(  

برستلل عنام ولد قلاغل بعالتلل ةفشاك ةمظنأ  
TAMPER-EVIDENT LEAK-PROOF PAIL CLOSURE SYSTEMS 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/IN2015/000369 4705/CHE/2014 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 25.09.2014 23.09.2015  )32(  

IN IN ةيقبسالا ةلود  )33(  
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2022 ةنسل 250 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  3 

QA/201705/00229 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 25/05/2017  )22(  
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES 

[FR]/[FR] 

 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

BONNOT, Sylvain[FR] هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

ABSORPTION MACHINE WITH OPTIMISED PERFORMANCE COEFFICIENT 
نسحم ءادأ لماعم تاذ صاصتما ةلآ  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2015/075920 1461412 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 25.11.2014 06.11.2015  )32(  

EP FR ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 251 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  4 

QA/201708/00338 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 01/08/2017  )22(  
CASALE SA [CH]/[CH] 

Via Giulio Pocobelli 66900 Lugano, CH 

 

 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1- ZANICHELLI, Luca (IT) 
2- STREPPAROLA, Elio (IT) 

3- CARLUCCI MAZZAMUTO, Marco (IT) 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

BURNER FOR THE PRODUCTION OF SYNTHESIS GAS AND RELATED 
COOLING CIRCUIT 

ةلص تاذ ديربت ةرئادو قيلخت زاغ جاتنإل قرح زاهج  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2016/052134 15153915.2 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 05.02.2015 02.02.2016  )32(  

EP EP ةيقبسالا ةلود  )33(  
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2022 ةنسل 252 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  5 

QA/201712/00564 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 14/12/2017  )22(  

BOREALIS AG [AT]/[AT] 

 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1. ALBUNIA, Alexandra Romina 
2. TUPE, Ravindra 
3. SUMERIN, Victor 
4. JAMIESON, John 

5. AHO, Jani 
6. VAHTERI, Markku 

7. KELA, Jarmo 
8. ECKMAYR, Renate 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  

 هوكراشمو ديالك
 4494100 : مقر نوفلت

رطق – ةحودلا 31453 : ب .ص  

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  هناونعو  

)74(  

 LLDPE ةفاثكلا ضفخنم ىطخ نيلثيإ ددعتم تاجنتار جاتنإل ةيلمع
PROCESS FOR PRODUCING LLDPE RESINS 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2016/064511 15173364.9 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 23.06.2015 23.06.2016  )32(  

EP EP ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 253 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  6 

QA/201607/00310 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 21/07/2016  )22(  

INEO HOMELAND (FR) 
Place des dgres Tour Voltair 92059 Paris La Defens CEDEX , FRANCE 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1. MICHAUD, Stéphane (FR) 
2. MONTOYA, David (FR) 

3. SIGNORILE, Franck (FR) 
هتيسنجو عرتخملا مسا  )72(  

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

COMPUTERIZED AND ELECTRONIC PLATFORM FOR DRIVING URBAN 
EQUIPMENT 

ةدايقلل ةينورتكلإلا ةزجألاو رتويبمكلا ليغشت ةصنم  
ةيرضحلا قطانملا يف  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  
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ةيقبسألا تانايب  )30(  

 
PCT/FR2015/050167 1450596 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 24.01.2014 30.01.2015  )32(  

FR FR ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 254 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  7 

QA/201601/00022 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 19/1/2016  )22(  

SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V 

 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

• VAN BAVEL, Alexander Petrus 
• BEZEMER, Gerrit Leendert 
• VAN DEN BRINK, Peter John 
• STOBBE, Erwin Roderick 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  هناونعو  

)74(  

همادختساو،رضحملا زافحلا،رولك نمضتي زافح ريضحتل ةيلمع  
PROCESS FOR PREPARING A CHLORINE COMPRISING CATALYST, THE 

PREPARED CATALYST, AND ITS USE 
 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2014/065058 13177879.7 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 24.07.2013 14.07.2014  )32(  

EP EP ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 255 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  8 

QA/201605/00213 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 19/05/2016  )22(  

ENVIRO WATER MINERALS COMPANY, INC. [US]/[US] 
 

 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

WALLACE, Paul Steven (US) هتيسنجو عرتخملا مسا  )72(  
 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

SYSTEM AND MEHTOD FOR REMOVING MINERALS FROM A BRINE USING 
ELECTRODIALYIS 

ءابركلاب يئاشغلا لصفلا مادختساب يحلم لولحم نم ةيندعملا داوملا ةلازإل ةقيرطو ماظن  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  
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ةيقبسألا تانايب  )30(  

 
PCT/US2014/067176 62/062,657 61/908,318 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 25/11/2013 10.10.2014 24.11.2014  )32(  

US US US ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 256 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  9 

QA/201611/00503 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 20/11/2016  )22(  

 
MÆRSK OLIE OG GAS A/S [DK]/[DK] 

 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1. HANSEN, Jens Henrik (DK) 
2. KUTTANIKKAD, Sreejith Pulloor(DK) هتيسنجو عرتخملا مسا  )72(  

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

METHOD FOR THE STIMULATION OF THE NEAR-WELLBORE RESERVOIR OF 
A HORIZONTAL WELLBORE 

ةيقفأ رئب ةرفحل رئب ةرفح نم بيرقلا نمكملا زيفحتل ةقيرط  
 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2015/061090 1408900.7 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 20/05/2014 20/05/2015  )32(  

EP GB ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 257 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  10 

QA/201612/00527 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 11/12/2016  )22(  

 
FGV CAMBRIDGE NANOSYSTEMS LIMITED  [GB]/[GB] 

 

 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1. PENNINGTON, Dale Andrew   (GB) 
2. CLAYTON, Aaron Robert (GB) 
3. JUDA, Katarzyna Luiza (PL) 
4. PAUKNER, Catharina (AT) 

5. KURZEPA, Lukasz (PL) 
6. ST. JOHN COOPER, Robert Henry (GB) 

7. KOZIOL, Krzysztof Kazimierz (PL) 
8. JOAUG, Jerome Yi-Zhe (FR) 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  
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 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

 

APPARATUS AND METHOD FOR PLASMA SYNTHESIS OF GRAPHITIC 
PRODUCTS INCLUDING GRAPHENE 

نيفارج نمضتت ةيتيفارج تاجتنمل امزالب قيلختل ةقيرطو زاهج  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/GB2015/051745 1410639.7 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 13.06.2014 12.06.2015  )32(  

GB GB ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 258 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  11 

QA/201611/00495 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 15/11/2016  )22(  

FINANCE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CHARREYRE - 
FIDEC [FR]/[FR] 

 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

CHARREYRE, Fabien, Michel, Alain(FR) هتيسنجو عرتخملا مسا  )72(  
 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص  

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  هناونعو  

)74(  

ديمست يترودب تافلاخملا نم طيلخ ةجلاعمل ةدحوو ةقيرط  
METHOD AND INSTALLATION FOR TREATING A MIXTURE OF WASTE, 

HAVING TWO COMPOSTING CYCLES 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/FR2015/051371 14 54696 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 23.05.2014 22.05.2015  )32(  

FR FR ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 259 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  12 

QA/201601/00033 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 24/1/2016  )22(  

DAUNHEIMER, Ralf [DE]/[DE] 

Ruster Weg 16 46514 Schermbeck (DE) 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  هناونعو  

)74(  

يجردت فيوجت ةحضمل نكاسلا ءزجلا يف فيوجت ءاشنإل ةليسوو ةقيرط  
METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING A CAVITY IN A STATOR OF A 

PROGRESSIVE CAVITY PUMP 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  
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ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2014/065458 10 2013 107 884.2 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 23.07.2013 17.07.2014  )32(  

EP DE ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
 13 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 260 ق.خ.ب

QA/201602/00058 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 11/02/2016

(DE) LINDE AKTIENGESELLSCHAF 
 

 

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

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. HIBBITT, Ian (GB) 
2. SCHREINER, Bernhard (DE) 72( هتيسنجو عرتخملا مسا( 

 ةيراجتلا تامالعلل ةدحتملا تامدخلا
 44443083 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

TREATMENT OF GASES 
 تازاغلا ةجلاعم

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/GB2014/052469 1314450.6 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 13.08.2013 13.08.2014

GB GB 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 14 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 261 ق.خ.ب

QA/201605/00209 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 15/05/2016

LUBRIZOL SPECIALTY PRODUCTS, INC. [US]/[US] 

 

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

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. OLECHNOWICZ, Michael R. (US) 
2. BURDEN, Timothy L. (US) 

3. ROSS, Tommy C. (US) 
 هتيسنجو عرتخملا مسا

 
)72( 

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

 هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

ADDITIVES FOR DRAG REDUCING POLYMERS 
 بحسلا ضفخل تارميلوبل تافاضإ

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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 )30( ةيقبسألا تانايب

 
PCT/US2014/065897 61/906,101 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 19.11.2013 17.11.2014

US us 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 15 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 262 ق.خ.ب

QA/201701/00040 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 25/01/2017

CASALE SA [CH]/[CH] 
Via Giulio Pocobelli 6 6900 Lugano (CH) 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. SKINNER, Geoffrey Frederick 
2. OSTUNI, Raffaele 72( هتيسنجو عرتخملا مسا( 

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

 
)74( 

PROCESS FOR PRODUCTION OF AMMONIA AND DERIVATIVES, IN 
PARTICULAR UREA 

 ايرويلا ةصاخو ،اهتاقتشمو اينومالا جاتنإل ةيلمع

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015/068019 14183753.4 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 05/09/2014 05/08/2015

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
2022 ةنسل 263 ق.خ.ب  16 )11( ةءاربلا مقر 

QA/201709/00398 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 18/9/2017
• CHIYODA CORPORATION [JP]/[JP] 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• KASADA, Kingo 
• MURAMATSU, Hidenori 

• SUZUKI, Hiroaki 
• SAKURAI, Toshitake 
• UCHIYAMA, Keiichi 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 ةخضمل فيرصت بوبنأ ديدجت ةيلمعل ةيئيب ةنايص ةقيرطو لمعلل دمغ بوبنأ
WORKING SHEATH PIPE AND ENVIRONMENT IMPROVEMENT METHOD 

FOR PERFORMING RENOVATION WORK ON PUMP DISCHARGE PIPELINE 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 



14

 

 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/JP2016/058146 2015-057306  
 

 )31( ةيقبسألا مقر

 )32( ةيقبسألا خيرات 20.03.2015 15.03.2016

JP JP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 17 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 264 ق.خ.ب

QA/201706/00270 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 15/6/2017
• CJ HEALTHCARE CORPORATION [KR]/[KR]

 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• KIM, Young Ju 
• KIM, Eun Sun 
• LEE, Ji Yun 

• LEE, Hyuk Woo 
• KWEON, Jae Hong 
• LEE, Sung Ah 
• CHOI, Kwang Do 
• KO, Dong Hyun 

• HEO, Seung Pyeong 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

 هريضحت ةقيرطو لوزاديميزنب قتشمل ديدج يرولب لكش
NOVEL CRYSTAL FORM OF BENZIMIDAZOLE DERIVATIVE AND 

PREPARATION METHOD THEREOF 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/KR2015/01238 10-2015-0009326 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 20.01.2015 18.11.2015

KR KR 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 18 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 265 ق.خ.ب

QA/201512/00541 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 17/12/2015

BOOSTHEAT [FR]/[FR] 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. JOFFROY, Jean-Marc 
2. BIDAR, Martin 
3. DANDO, Luc 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 
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 ةيركفلا ةيكلملل سامس بتكم
 55494619 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  23032 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

DEVICE FOR THERMAL COMPRESSION OF A GASEOUS FLUID 
 ايرارح يزاغلا عئاملا طبضل زاهج

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/FR2014 /051476 1355745 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 18.06.2013 16.06.2014

FR FR 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 19 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 266 ق.خ.ب

QA/201510/00449 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 14/10/2015
 

ITC LIMITED [IN]/[IN] 
 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• KASTHA, Anindya 
• HALDER, Prosun 
• KUMAR, Ashwani 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

ROLLING BUNDLING MECHANISM FOR AUTOMATIC OPENING AND 
CLOSING 

 يكيتاموتوألا قالغالاو حتفلل ةيفافتلا مزر ةيلا

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/IB2014/060652 427/KOL/2013 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 17.04.2013 11.04.2014

IB IN 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
2022 ةنسل 267 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  20 

QA/201509/00392 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 14/09/2015  )22(  

JENEIL BIOSURFACTANT COMPANY, LLC [US]/[US] 

 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

• GANDHI, Niranjan, Ramanlal 
• PALMER SKEBBA, Victoria 

• STROBEL, Gary, A. 
هتيسنجو عرتخملا مسا  

 
)72(  

  



16

 

 

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  هناونعو  

)74(  

 

ANTIMICROBIAL COMPOSITIONS AND RELATED METHODS OF USE 
ةلص تاذ مادختسا قرطو تابوركملل ةداضم تابيكرت  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/US2014 /030657 13/815,839 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 15.03.2013 17.03.2014  )32(  

US US ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
 21 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 268 ق.خ.ب

QA/201601/00034 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 25/01/2016

UOP LLC [US]/[US] 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. DOONG, Shain-Jer 
2. ZHOU, Lubo 

 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( 

REMOVAL OF SULFUR COMPOUNDS IN AN ACID GAS STREAM 
GENERATED FROM SOLVENT-BASED GAS TREATING PROCESS 

 ىلع ةدمتعملا زاغلا ةجلاعم ةيلمع نم دلوتملا يضمحلا زاغلا رايت يف تيربكلا تابكرم ةلازإ
 بيذم

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2014/047358 61/860,510 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 31.07.2013 21.07.2014

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
2022 ةنسل 269 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  22 

QA/201609/00384 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 01/09/2016  )22(  

POWERSCAN COMPANY LIMITED [CN]/[CN] 

BUILDING4 NO.26 HUANGSI STREET, XICHENG DISTICT BEIJIND 100011, 
NC 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1. WANG, Shaofeng 
2. YAN, Xiong 

3. CAO, Yanfeng 
4. HU, Xiaowei 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  
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 ةيراجتلا تامالعلل ةدحتملا تامدخلا
 5550149 :مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2389 :ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  هناونعو  

)74(  

SYSTEM AND METHOD FOR RADIATION INSPECTION ON MOVING OBJECT 
عاعشإلاب كرحتم مسج صحفل ةقيرط و ماظن  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/CN2015/073551 201410111164.1 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 24.03.2014 03.03.2015  )32(  

CN CN ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
2022 ةنسل 270 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  23 

QA/201703/00101 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 09/03/2017  )22(  

 
MAURER SÖHNE ENGINEERING GMBH & CO. 

FRANKFURTER RING 193 80807 MUNCHEN,DE 
KG [DE]/[DE] 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

KREIDL, Peter (GERMANY) هتيسنجو عرتخملا مسا  )72(  
ةيركفلا ةيكلملل شتا هيا هيج  
55842654  : مقر نوفلت  
 رطق – ةحودلا 24955 ب.ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

ASSEMBLY COMPRISING COMPONENT 
نوكم ءزج اهب ةيعمجت  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2015/069488 10 2014 218 139.9 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 10.09.2014 26.08.2015  )32(  

EP EP ةيقبسالا ةلود  )33(  
 

2022 ةنسل 271 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  24 

QA/201706/00277 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 21/06/2017  )22(  

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

CARLE VAN BYLANDTLAAN 30 2596 HR THE HAGUE, NL 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1. HOEK, Arend 
2. ROOVERS, Antonius, Adrianus, Maria 

3. MAJUMDER, Kaushik 
4. TOLEDANO, Hélène 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  

ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ  
55599308  :مقر نوفلت  

 رطق – ةحودلا 2620 ب.ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ( هناونعو  

)74(  

PROCESS FOR PREPARE PARAFFING WAX 
نيفارابلا عمش ريضحتل ةيلمع  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  
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ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2015/081335 14200717.8 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 31.12.2014 29.12.2015  )32(  

EP EP ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
 25 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 272 ق.خ.ب

QA/201708/00368 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 23/8/2017

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

CARLE VAN BYLANDTLAAN 30 2596 HR THE HAGUE, NL 

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

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. TANEV, Peter, Tanev 
2. SOORHOLTZ, Mario 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ
 55599308  :مقر نوفلت

 رطق – ةحودلا 2620 ب.ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

METHANE OXIDATION CATALYST, PROCESS TO PREPARE THE SAME AND 
METHOD OF USING THE SAME 

 همادختسال ةقيرطو ،هريضحتل ةيلمع ،ناثيم ةدسكا زفحم

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2016/054490 15157705.3 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 05.03.2015 03.03.2016

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 26 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 273 ق.خ.ب

QA/201609/00431 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 28/09/2016
JFE STEEL CORPORATION [JP]/[JP] 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• HORIE Masayuki 
• TAMURA Yukuya 
• MIWA Toshihiro 

• NISHIMURA Tomomi 
• USHIO Tomizo 
• TANIICHI Kenji 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(  هناونعو

)74( 

STEEL-PIPE SHAPING METHOD AND SHAPING DEVICE USING THREE- 
طاقن ةثالث ءانحنا سبك مادختساب بلص ةروسام ليكشتل زاهجو ةقيرط  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/JP2015/059835 2015-046083 2014-070703 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 31.03.2014 09.03.2015 30.03.2015

JP JP JP 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 27 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 274 ق.خ.ب

QA/201610/00436 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 03/10/2016
MÆRSK OLIE OG GAS A/S [DK]/[DK]V 

 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

VAN DONGEN, Hans Johannes Cornelis Maria. 

DENMARK A/S 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

METHOD OF SEALING A FRACTURE IN A WELLBORE AND SEALING 
SYSTEM 

 قالغألل ماظنو رئب ةرفح يف تاعدصتلا قالغأل ةقيرط

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015/054345 1403666.9 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 03.03.2014 03.03.2015

EP GB 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 28 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 275 ق.خ.ب

QA/201610/00448 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 03/10/2016
BASF SE [DE]/[DE] 

 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. HÜBNER, Michael 
2. SCHULZ, Lukas 
3. CZAJKA, Pawel 

4. GOBIN, Oliver Christian 
5. HOLUB, Nicole 

6. PFEIFFER, Daniel 
7. WEICKGENANNT, Andreas 

8. PORTA GARCIA, Marta 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 
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 ةيركفلا ةيكلملل مهاكرشو اباس بتكم
 55407805 :مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 14035 :ب .ص

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 

PROCESS FOR PREPARING CYCLOHEXANE FROM BENZENE AND 
METHYLCYCLOPENTANE WITH UPSTREAM BENZENE HYDROGENATION 

 نيجورديهلاب يقوف نيزنب ةجلاعمب ناسكه ولكيس ريضحتل ةيلمع

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015/058526 14165503.5 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 22.04.2014 20.04.2015

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 29 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 276 ق.خ.ب

QA/201610/00464 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 27/10/2016

EVERMORE UNITED S.A. [GB]/[GB] 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. MELLER, Eran 
2. MELLER, Moshe 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

 ةيراجتلا تامالعلل ةدحتملا تامدخلا
 5550149 :مقر نوفلت
 رطق – ةحودل2389 :ب .ص

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

DOCKING AND LOCKING SYSTEM FOR SOLAR PANEL CLEANING SYSTEM 
 ةيسمشلا حاولالا فيظنت ماظن قلغو ءاسرإ ماظن

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/IL2015 /050427 14/266,207 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 30.04.2014 26.04.2015

IL US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 30 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 277 ق.خ.ب

QA/201708/00332 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 01/08/2017

ZO SKIN HEALTH, INC. 

5 Technology Drive Irvine CA US 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1- Jr. Frederick W. WOODIN 
2- Dr. Zein E. OBAGI 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 
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Composition and method for treating skin conditions 
 دلجلا تالاح جالعل ةقيرطو ةبيكرت

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

US 15226349 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 02.08.2016

US 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 31 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 278 ق.خ.ب

QA/201509/00368 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 7/9/2015
BECTON, DICKINSON AND COMPANY [US]/[US] 

 

 

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

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. LOSADA, Robert, J. 
2. NAIR, Arun, U. 72( هتيسنجو عرتخملا مسا( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 يويح عنامل يكيناكيم لصاف
MECHANICAL SEPARATOR FOR A BIOLOGICAL FLUID 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2015/020797 62/079,216 ةيقبسألا مقر 14/629,643   )31( 

 (32) ةيقبسألا خيرات 24.02.2015 13.11.2014 16.03.2015

US US US (33) ةيقبسالا ةلود 

 
 32 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 279 ق.خ.ب

QA/201607/00313 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 24/7/2016
Alstom transport technologies 

48 rue Albert Dhalenne 93400 SAINT-OUEN FRANCE 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 ةبحاصم ةقيرطو ةزيهجتو مسجل ةنمؤم ةروص نيوكتل زاهج
A device for forming a secured image of an object, associated ins tallation 

and method 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

  



22

 

 

 )30( ةيقبسألا تانايب

 
 )31( ةيقبسألا مقر 1557449 16182099

 )32( ةيقبسألا خيرات 31.07.2015 29.07.2016

FR FR 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 33 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 280 ق.خ.ب

QA/201608/00338 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 11/8/2016
• ENZENHOFER, Matthias [DE]/[DE] 

Oststrasse 18/1,74072Heilbronn, Germany 

• GRUBER, Siegfried [DE]/[DE] 

Brentanostr 105,33378 Rheda-Wiedenbruck, Gremany 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• EN ENZENHOFER, Matthias 
• GRUBER, Siegfried 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 ماخلا ءاملا ةجلاعمل ةقيرطو عيمجت
ASSEMBLY AND METHOD FOR TREATING RAW WATER 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015/052615 14154708.3 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 11.02.2014 09.02.2015

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
2022 ةنسل 281 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  34 

QA/201612/00526 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 11/12/2016  )22(  
FINA TECHNOLOGY, INC. [US]/[US] 

 

 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

1- GAUTHIER, William, J. 
2- BRYSON, Crystal 

3- NASH, Diana 
4- KELLY, Lu, Ann 
5- CLARK, Jason 

6- CURTIS, Ruby, L. 
7- STEVENS, Toby 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  

)74(  

هنم ةعونصم تاجتنمو رولكلل مواقم نيلثيإ يلوب بكرم  
CHLORINE-RESISTANT POLYETHYLENE COMPOUND AND ARTICLES 

MADE THEREFROM 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/US2015/035118 62/010,640 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 11.06.2014 10.06.2015  )32(  

US US ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
 35 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 282 ق.خ.ب

QA/201604/00163 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 19/4/2016
CISA S.P.A. [IT]/[IT] 

 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• FUSTINI, Fausto 
• TALAMONTI, Enzo 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 هل حاتفمو يناوطسإ لفق
CYLINDER LOCK AND ASSOCIATED KEY 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/IT2013/000297 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 25.10.2013

IT 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 36 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 283 ق.خ.ب

QA/201602/00075 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 23/2/2016
KRAUSS-MAFFEI WEGMANN GMBH & CO. KG [DE]/[DE] 

 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• BACHMANN, Harald 
• BAUS, Rüdiger 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 

 ةيبرح ةبكرمل ةيطمن وفط ةدحو
BUOYANCY MODULE FOR A MILITARY VEHICLE 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/DE2014/100287 10 2013 109 500.3 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 30.08.2013 07.08.2014

DE DE 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 37 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 284 ق.خ.ب

QA/201610/00442 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 04/10/2016

CASALE SA [CH]/[CH] 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• FILIPPI, Ermanno 
• OSTUNI, Raffaele 72( هتيسنجو عرتخملا مسا( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

A METHOD FOR REVAMPING A FRONT-END OF AN AMMONIA PLANT 
 اينومأ ةطحمل ةيمامأ ةهجاو ديدجتل ةقيرط

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015 /097010 14163911.2 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 08.04.2014 03.04.2015

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
2022 ةنسل 285 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  38 

QA/201610/00438 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 03/10/2016  )22(  

MÆRSK OLIE OG GAS A/S [DK]/[DK] 

 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

VAN DONGEN, Hans Johannes Cornelis Maria هتيسنجو عرتخملا مسا  )72(  
 )ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبا( ستنجا يب مأ يت

 55599308 :مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 :ب .ص

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  

)74(  

METHOD FOR MANAGING PRODUCTION OF HYDROCARBONS FROM A 
SUBTERRANEAN RESERVOIR 

ضرألا نطاب يف نماكم نم ةينوبركورديه داوم جاتنا ةرادإل ةقيرط  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  
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ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2015 /054344 1403676.8 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 03.03.2014 03.03.2015  )32(  

EP GB ةيقبسالا ةلود  )33(  

 
 39 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 286 ق.خ.ب

QA/201701/00041 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 25/01/2017
CHIYODA CORPORATION [JP]/[JP] 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1- HODOSHIMA, Shinya 
2- YAGI, Fuyuki 

3- MOTOMIYA, Azusa 
4- WAKAMATSU, Shuhei 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

COMPOSITE CATALYST, METHOD FOR PRODUCING COMPOSITE 
CATALYST, METHOD FOR PRODUCING LOWER OLEFIN AND METHOD 

FOR REGENERATING COMPOSITE CATALYST 
 ةداعإل ةقيرطو , لقأ نيفلوأ جاتنإل ةقيرطو ,بكرم زفحم جاتنإل ةقيرطو, بكرم زفحم

 بكرم زفحم ديلوت

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/JP2015 /071761 2014-157518 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 01.08.2014 31.07.2015

JP JP 33( ةيقبسالا ةلود( 

 
 40 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 287 ق.خ.ب

QA/201601/00015 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 17/1/2016

INDUSTRIAL ADVANCED SERVICES FZ-LLC [AE]/[AE] 
 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

WINANDY, François-Mathieu 
 هتيسنجو عرتخملا مسا

 
)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

METHODS AND FACILITIES FOR THERMAL DISTILLATION WITH 
MECHANICAL VAPOUR COMPRESSION 

 يكيناكيملا راخبلا طغضب يرارحلا ريطقتلل تائشنم قرط

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2014/066278 PCT/EP2013/065933 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 29/07/2013 29/07/2014

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

2022 ةنسل 288 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11(  41 

QA/201610/00440 بلطلا مقر  )21(  

بلطلا ميدقت خيرات 03/10/2016  )22(  

GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ [FR]/[FR] 

 

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

) ةئيه -ةسسؤم  

)71(  

• BLEOMELEN, Mael 
• JOLIVET, Pierre 

• PETITPAS, Mathieu 
• GLORY, Julien 

• GONCALVES, Jean-Paul 
• OLLIVIER, Julien 

هتيسنجو عرتخملا مسا  
 

)72(  

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
) دجو نإ(  

)74(  

SEALED, HEAT-INSULATED VESSEL HOUSED IN A BUOYANT 
STRUCTURE 

وفطلل لباق لكيه يف ةدوجوم ةيرارح لوزعمو قالغالا مكحم ضوح  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54(  

ةيقبسألا تانايب  )30(  

PCT/EP2015/097015 1453115 ةيقبسألا مقر  )31(  

ةيقبسألا خيرات 08.04.2014 03.04.2015  )32(  

EP FR ةيقبسالا ةلود  )33(  
 

 42 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 289 ق.خ.ب

QA/201602/00080 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 25/2/2016

PANDUIT CORP. [US]/[US] 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. IBRAHIM, Mahmoud I. 
2. SHRIVASTAVA, Saurabh K. 

3. WILCOX, Robert E. 
 هتيسنجو عرتخملا مسا

 
)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 
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 ةيرارح ةعس ةرادإ
THERMAL CAPACITY MANAGEMENT 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2014/053783 14/474,496 61/873,632 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 04.09.2013 02.09.2014 03.09.2014

US US US 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 43 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 290 ق.خ.ب

QA/201605/00192 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 5/5/2016

• TOTAL SA [FR]/[FR]

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• KESKES, Noomane 72( هتيسنجو عرتخملا مسا( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING SEISMIC SIGNALS 
 ةيلازلز تاراشإ ةجلاعمل زاهج و ةقيرط

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/FR2014 /052395 1360836 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 05.11.2013 24.09.2014

FR FR 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 44 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 291 ق.خ.ب

QA/201604/00175 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 28/04/2016

MÆRSK OLIE OG GAS A/S [DK]/[DK]
 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• MOGENSEN, Kristian 
• BENNETZEN, Martin, Vad 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

METHOD AND SYSTEM FOR THE RECOVERY OF OIL, USING WATER THAT 
HAS BEEN TREATED USING MAGNETIC PARTICLES 

 تاميسج مادختساب اهتجلاعم مت يتلا هايم مادختساب , تيز صالختسال ماظن و ةقيرط
 ةيسيطانغم

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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 )30( ةيقبسألا تانايب

 
PCT/EP2014 /070892 PA 201370544 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 30.09.2013 30.09.2014

EP DK 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 45 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 292 ق.خ.ب

QA/201412/00437 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 7/12/2014
• SOMALOGIC, INC. [US]/[US]

 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• SANDERS, Glenn 
• KRAEMER, Stephan 
• KATILIUS, Evaldas 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

 هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 رمتبألا اهساسأ ةفعاضم تارابتخا
BASED MULTIPLEXED ASSAYS-APTAMER 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2013/044792 61/656,956 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 07.06.2012 07.06.2013

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 46 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 293 ق.خ.ب

QA/201801/00006 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 4/1/2018

• LARAKI, Mohamed [MA]/[MA] 

9,Rue Abdellah El Makoudi Afna,Casablanca (MA) 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• LARAKI, Mohamed هتيسنجو عرتخملا مسا 
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 روكذملا ءاشنإلا رصنع بيكرتل ةقيرطو ءاشنإ رصنع
CONSTRUCTION ELEMENT AND METHOD FOR MOUNTING SUCH A 

CONSTRUCTION ELEMENT 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

  



29

 

 

 )30( ةيقبسألا تانايب

 
PCT/IB2016/000860 1501446 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 08.07.2015 20.06.2016

IB FR 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 47 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 294 ق.خ.ب

QA/201705/00196 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 3/5/2017

• DENSO-HOLDING GMBH & CO. [DE]/[DE]
 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• KAISER, Thomas, Markus 
• GRYSHCHUK, Oleg 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 لكآتلل ةداضم ةبيكرت
CORROSION COMPOSITION-ANTI 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

CT/EP2015/076692 10 2015 105 763.8 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 15.04.2015 16.11.2015

EP DE 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 48 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 295 ق.خ.ب

QA/201711/00506 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 19/11/2017
• 同同方方威威视技术股份有限公司 NUCTECH COMPANY 

LIMITED [CN]/[CN]  

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• 宁宁洪洪志志 NING, Hongzhi 
• 田田龙 TIAN, Long 
• 王王涛涛 WANG, Tao 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 قصلم عضول ةقيرطو زاهج
LABEL APPLYING DEVICE AND METHOD 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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 )30( ةيقبسألا تانايب

 
PCT/CN2016/084803 201510959263.X 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 18.12.2015 03.06.2016

CN CN 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

2022 ةنسل 296 ق.خ.ب ةءاربلا مقر   )11( 49 

QA/201801/00021 بلطلا مقر  )21( 

بلطلا ميدقت خيرات 17/01/2018  )22( 

THINKTANK PRODUCTS INC. [CA]/[CA]
 

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

)ةئيه -ةسسؤم  

)71( 

HINDBO, Monte W. 
هتيسنجو عرتخملا مسا  

 
)72( 

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

 هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
)دجو نإ(  

)74( 

CONTAINMENT SYSTEM 
زاجتحا ماظن  

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
ةيزيلجنالاو  

)54( 

ةيقبسألا تانايب  )30( 

PCT/CA2016/050649 2897786 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 20.07.2015 08.06.2016

CA CA 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 50 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 297 ق.خ.ب

QA/201701/00034 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 22/01/2017

• GWF MESSSYSTEME AG [CH]/[CH]

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• HIES, Thomas Werner [SG] 
• LUONG, Trung Dung [SG] 
• OHL, Claus-Dieter[SG] 

• SKRIPALLE, Juergen Heinz-Friedrich [DE] 
 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

 ةيركفلا ةيكلملل ةيا ةيج
 55842654 :مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 24955 :ب .ص

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

IMPROVED SIGNAL TRAVEL TIME FLOW METER 
 نسحم ةراشإ لاقتنا نمز قفدت سايقم

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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 )30( ةيقبسألا تانايب

 
PCT/IB2015/055724 PCT/IB2014/063502 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 29.07.2014 29.07.2015

IB IB 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

2022 ةنسل 298 ق.خ.ب  51 )11( ةءاربلا مقر 

QA/201612/00513 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 04/12/2016

 
COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE [FR] 

25 RUE LEBLANC BATIMENT Le ponant D F-750150 Paris [FR] 

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

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

11.. BOURDON DELPHINE [FR] 
22.. BRUCH ARNAUD [FR] 

33.. COUTURIER RAPHAËL [FR] 
 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ
 55599308  :مقر نوفلت

 رطق – ةحودلا 2620 ب.ص

 هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

FACILITY FOR CONVERTING HEAT INTO MECHANICAL ENERGY WITH 
OPTIMISED COOLING BY A SYSTEM FOR RECOVERING AND STORING A 

PORTION OF THE HEAT ENERGY OF THE WORKING FLUID 
 صالختسإل ماظن ةطساوب لثمألا ديربتلا عم ةيكيناكيم ةقاط ىلإ ةرارحلا ليوحتل ةأشنم

 ليغشتلا عئامل ةيرارحلا ةقاطلا نم ءزج نيزختو

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/IB2015/054269 14 55124 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 05.06.2014 05.06.2015

IB FR 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 52 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 299 ق.خ.ب

QA/201605/00186 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 3/5/2016
• SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ 

B.V. [NL]/[NL]

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

 (US) 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• REMANS, Thomas Joris 
• BEZEMER, Gerrit Leendert 

• SCHRAUWEN, Franciscus Johannes Maria 
 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا
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 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغوبأ
 44416455 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا 2620 : ب .ص

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 

 زفحم غيرفت ليهستل ةيلمع
PROCESS FOR CATALYST UNLOADING FACILITATION 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2014/073642 13192192.6 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 08.11.2013 04.11.2014

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

2022 ةنسل 300 ق.خ.ب  53 )11( ةءاربلا مقر 

QA/201803/00086 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 1/3/2018

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

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• BEZEMER, Gerrit, Leendert 
• BOERRIGTER, Harold 

• TAN, Hai, Ming 
 هتيسنجو عرتخملا مسا

 
)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

 شبورت-رشيف ةيلمع
TROPSCH PROCESS-FISCHER 

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2016/070608 15183850.5 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 04.09.2015 01.09.2016

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 54 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 301 ق.خ.ب

QA/201601/00003 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 06/01/2016

SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON [IT]/[IT]

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• SCHIAVON, Franco 
• SCHIAVON, Maurizio 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

 

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 
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(EN) BICYCLE SADDLE 
 ةجارد جرس

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2014 /064874 VI2013A000182 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 18.07.2013 10.07.2014

EP IT 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

2022 ةنسل 302 ق.خ.ب  55 )11( ةءاربلا مقر 

QA/201403/00092 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 27/03/2014

 
INDIAN OIL CORP LTD [IN] 

Indian oil bhavan 2, Gariahat Road, South Dhakuria, Kolkata, West Bengal, 
700068 

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

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

11.. BHYUAN MANOJ KUMAR [IN] 
22.. BHATTACHARYYA DEBASIS [IN] 
33.. S G BHANUPRASAD [IN] 
44.. KUKADE SOMNATH [IN] 
55.. V K SATHEESH [IN] 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

 سنوي عيفش يماس /ديسلا
 ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ
 55599308  :مقر نوفلت

 رطق – ةحودلا 2620 ب.ص

 هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

A PROCESS FOR PRODUCTION OF C3 OLEFIN IN A FLUID CATALYTIC 
CRACKING UNIT 

 نيفيلوا جاتنإل ةيلمع C3 عئامل يزفح ريسكت ةدحو يف

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/IB2012/002027 1314/KOL/2011 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 12.10.2011 11.10.2012

IB IN 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 56 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 303 ق.خ.ب

QA/201509/00398 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 14/09/2015

E3WATER, LLC [US]/[US]  

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• SMITH, Daniel R. 
• ROBERSON, Kenneth A. 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 
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PORTABLE, NON-BIOLOGICAL, CYCLIC SEWAGE TREATMENT PLANT 
 يرود لكشب ةلومحملا ،ةيجولويب ريغلا ،فرصلا هايم ةجلاعم ةطحم

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2014/030016 61/799,432 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 15.03.2013 15.03.2014

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 57 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 304 ق.خ.ب

QA/201603/00109 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 17/03/2016

• MEDICAL COMPONENTS, INC [US]/[US]

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• SCHWEIKERT, Timothy M. 
• FISHER, Mark S. 

• BALLARD, Joshua Lee 
 هتيسنجو عرتخملا مسا

 
)72( 

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

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74( 

HUBER NEEDLE ASSEMBLY WITH SAFETY CAPTURE DEVICE 
 نامألل طاقتلا ةليسوب ةدوزم HUBER ةربا ةعيمجت

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/US2014 /060139 61/889,220 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 10.10.2013 10.10.2014

US US 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 58 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 305 ق.خ.ب

QA/201804/00156 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 11/04/2018
• NOVOZYMES A/S [DK]/[DK] 

 

• BAKER, Ethan [US]/[US] (BW 

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

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

1. BAKER, Ethan (US) 
2. HANSEN, Rasmus, Rune 

 )72( هتيسنجو عرتخملا مسا

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

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

CLEANING OF WATER FILTRATION MEMBRANES 
 ءاملا حيشرت ةيشغأ فيظنت

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 
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 )30( ةيقبسألا تانايب

 
PCT/US2016/056955 62/241,959 15189864.0 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 14.10.2015 15.10.2015 14.10.2016

US US EP 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 59 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 306 ق.خ.ب

QA/201704/00158 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 09/04/2017

NEW STEEL S.A. [BR]/[BR]

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• FUMYO YAMAMOTO, Mauro 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( 

(EN) METHOD AND SYSTEM FOR TOTAL DRY REFINING OF IRON OXIDE 
ORE THROUGH A MAGNETIC SEPARATION UNIT 

 ةيسيطانغم لصف ةدحو لالخ نم ايلك فاج لكشب تاماخ ةئيهتل ماظنو ةيلمع

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/BR2015 /050150 BR102014025420-0 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 10.10.2014 14.09.2015

BR BR 33( ةيقبسالا ةلود( 
 

 60 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 307 ق.خ.ب

QA/201804/00158 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 12/04/2018

 
HAGLEITNER, Hans Georg [AT]/[AT] 

Lindenallee 11 , 5700 Zell am see , Austria 

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

 )ةئيه -ةسسؤم

)71( 

HAGLEITNER, Hans Georg (AT) 
 هتيسنجو عرتخملا مسا

 
)72( 

 ) ةيركفلا ةيكلملل ةلازغ وبأ ( ستنجا سب م أ مت
 55599308 : مقر نوفلت
 رطق – ةحودلا  2620 : ب .ص

 ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ( هناونعو

)74( 

LIQUID CLEANING CONCENTRAT 
 لئاس فظنم ةزاكر

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2016/074744 158190193.1 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 16.10.2015 14.10.2016

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 
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 61 )11( ةءاربلا مقر 2022 ةنسل 308 ق.خ.ب

QA/201705/00195 21( بلطلا مقر( 

 )22( بلطلا ميدقت خيرات 03/05/2017

CASALE SA [CH]/[CH] 

 

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71( 

• SCOTTO, Andrea 
• BERTINI, Paolo 

 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( 

UREA FINISHING PROCESS WITH ACID SCRUBBING 
 ضمحلاب لسغب ايروي لقص ةيلمع

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54( 

 )30( ةيقبسألا تانايب

PCT/EP2015 /069857 14192905.9 31( ةيقبسألا مقر( 

 )32( ةيقبسألا خيرات 12.11.2014 31.08.2015

EP EP 33( ةيقبسالا ةلود( 
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اقفو ةينطولا ةلحرملا يف ةمدقملاو )2022( ) ويام ( رش لالخ اهلوبق مت يتلا تابلطلاب نايب
ً

 سيراب ةدهاعمل 

QA\202001\00021 21( بلطلا مقر(  

)22( بلطلا ميدقت خيرات 11/01/2020  

MAJID M 
7778 ديرب 7 مقر تيب دشر نبا عراش  

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

 ) ةئيه -ةسسؤم

)71(  

• Mahmoud Saifeldin ( Egypt) 
• Majid Almadhadi (Qatar) 

 هتيسنجو عرتخملا مسا
 

)72(  

يداضعملا مساج دمحم دجام  
70555228 :مقر نوفلت  
رطق – ةحودلا7778 :ب .ص  

  هناونعو ينوناقلا ليكولا مسا
 ) دجو نإ(

)74(  

(EN) OUTDOOR AIR CONDITIONNG (IN HOT CLIMATE) BY NON-
CONVENTIONAL WAY 

 ةيديلقت ريغ ةقيرطب )راحلا خانملاب( ةحوتفملا نكامألا فيكت

 ةيبرعلا ةغللاب عارتخالا ناونع
 ةيزيلجنالاو

)54(  

)30( ةيقبسألا تانايب  

ينطو بلط  (31) ةيقبسألا مقر 

ينطو بلط  (32) ةيقبسألا خيرات 

ينطو بلط  (33) ةيقبسالا ةلود 
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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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40

صادر عــــــن وزارة التـــــجارة والصناعـــــة - 2022

ية يــر التـــــجـــار التــــقــــار

يـــة يـــر الدور التــــقـار

جريدة براءات ا�ختراع
العدد رقم (57) / يونيو 2022م


