
ة  اع العراق  . .براءات االخ
ات أرقام و مؤ

ة  جلسة حوار
اءات" ف الدو لل ات من التص "المؤ

ة طرة النوع س والس  الجهاز المركزي للتقي
س  26غداد   دراوي. د2022ما   سم  

ا ق التكنولوج س نقل و

SB@COSQC@20200526



  الـتصنيف الدولي للبراءات ؟ تحديد رموز يتم  كيف
نوان هل يستخدام ع. بحث في المواقع المعنية ؟ باللغة العربية أم باالنكليزية أم بكليهما؟(         
؟) !عدة رموز لكل براءةو متى ناخذ واحد االختراع، المستخلص، األدعاءات ؟ متى نأخذ رمز           

  تحديد رموز التصنيف الدولي للبراءات ؟ وأي تصنيف دولي يُستخدم اآلن بيقوم  من)CPCIPC/(  ؟
) IPCاعالن الجهاز طلب فاحصين حسب التصنيف الدولي )+(وصف مهام ُشعب القسم الفني ؟(         

  يتم تحديد رموز التصنيف الـدولي للبراءات الول مرة؟  متى
)!المخترع في استمارة الطلب..  2000لسنة ) 3(تعليمات رقم (         

  ؟ وعلى اي مستوى من من رموز التصنيف الـدولي للبراءاتاستنباطها المتوقع المؤشرات  ماهي
؟) 2000لسنة ) 3(تعليمات رقم  –) صنف 40(ماذا بشأن التصنيف العراقي (من التفصيل ؟          

  2021-1970(السنوات فقط ، وليس لكل ) 2021- 2010(سنة ) 12(المؤشرات من بيانات  لماذا  (
؟) 2021-2002(النافذة لسنوات الحماية أو 

يمكن استخدام المؤشرات المستنبطة من التصنيف الـدولي للبراءات ؟  أين

)ليس بالضرورة االجابة عليها(االسئلة الستة االساسية 





 القسم الفني: ثانيا
: االتية الشعب الفني القسم يتضمن
oالرياضية واالجهزة والحاسبات والكهربائية الفيزياوية البراءات شعبة
oوالبتروكيمياويات الكيمياوية البراءات شعبة
oاالغذية وعلوم والزراعية والصيدالنية والطبية البايولوجية البراءات شعبة
oالصناعية والنماذج الهندسية البراءات شعبة

ثائقي داخل واجراء البحث الو لطلبات براءات االختراع كال حسب اختصاصه والتصنيف الدوليحيث تتضمن مهام الشعب اعاله الفحص الشكلي 
القسم اضافة الى البحث الوثائقي على شبكة االنترنيت عن طريق مواقع مكاتب البراءات الدولية

القدرة على البحث والفحص التمهيدي - 1.2
:عدد الفاحصين

ويمكن تصنيف عدد الفاحصين بحسب . من فاحصي براءات االختراع 8 100ما يزيد على المكتب األمريكي ، كان يعمل في 2017حتى يناير 
ا في الجداول المراكز التقنية المشار إليهوتعمل  .التخصصات التقنية التالية، مع بيان متوسط سنوات الخبرة لدى الفاحصين من كل تخصص

:التكنولوجية التاليةالمجاالت التالية في 

.التكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية1600
.الهندسة الكيميائية وهندسة المواد1700
.هندسة البنية الحاسوبية والبرمجيات وأمن المعلومات2100
.  الشبكات واإلرسال المتعدد والكابالت واألمن2400
.االتصاالت2600
.أشباه الموصالت والنظم الكهربائية الضوئية ومكوناتها2800
.النقل وأعمال البناء والزراعة والتجارة اإللكترونية3600
.الهندسة الميكانيكية والصناعة التحويلية والمنتجات3700
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Patent documents contain a lot of 
technical information and not all of it 
is directly linked to the invention but 
merely explains the state of the art. 

(INV)
The rules of the IPC require all new
and non‐obvious technical 
information, i.e. the disclosed 
information that is eventually worth 
granting a patent must be classified.

(ADD)
Any additional information, that 
need not be new but may be useful 
for search purposes, can also be 
classified, at the discretion of the 
classifier
(information is of interest for search)

INV

ADD



التعديل الثالث 
2004لسنة ) 81(رقم 

1/6/2004في ) 3983(الوقائع العراقة 
قانون براءات االختراع والنماذج الصناعية 

والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة 
واالصناف النباتية

األولى

الثالثة

ع فياي فكرة ابداعية يتوصل اليها المختر -االختراع 
 طريقةاو بـمنتجاي من المجاالت التقنية وتتعلق 

تؤدي عمليا الى حل مشكلة معينة في اي من صنع
المجاالت

الرابعة لذيالشخص الطبيعي أو المعنوي ا -صاحب االختراع 
منحت له براءة االختراع

الثانية الخامسة

ون تمنح براءات االختراع استنادا الى احكام هذا القان 
اهم في صناعيا، حديث ويسقابل للتطبيق لكل اختراع 

 ، أوجديدصناعي  بمنتج، يتعلق اما خطوة مبتكرة
ية لطرق صناع جديد، أو تطبيق جديدةصناعية  طرق

.معروفة

يُفترض ان المخترع قد حّدد في  طلب : مهم جدا 
البراءة ماهية عناصر االختراع المطلوب حمايتها 

" ) :claims –االدعاءات "وتحديدا في بند (
عندما نقرأ االدعاءات نعرف ان االختراع يتعلق بـ 

)Process -طريقة صنع (أو بـ ) Product -منتج (

)Invention inventory !!(



Core Level of IPC : 
(Section – Class – Subclass – Main Group)
Used for searching smaller National Patent collections

According to Strasbourg Agreement : Industrial 
Property Offices are required to classify their 
published patent documents at least according to the
core level    (A61K 6/00 ) .  

The CPC codes are divided into three parts:
the “main trunk” codes  (INV + ADD)
the “2000‐series” codes  (only ADD)
the “Y‐section”     codes  (INV + ADD)

Section : one of the capital letters ( A – H )

Class : section followed by a two‐digit number (132)

Subclass : class followed by a capital letter (766)

Main Group : subclass followed by a one‐ to three‐
digit number, ( / ) and the number 00

Sub Group    : subclass followed by the one‐ to three‐
digit number of its main group, the oblique stroke ( / ) 
and a number of at least two digits other than 00

“2000‐series” : subclass followed by a 
four‐digit number beginning with '2'

IPC IPC



في  منتج طبي جديدظهر ، الجودة والسالمة وحماية البيئة في دول االتحاد االوربي بمعايير الخاصة ) EC(حصوله على شهادة عد ب :  2021  
.لالدوية) عبدي ابراهيم(المصنعة من قبل الشركة التركية )   Dermalix (االسواق التركية وهو ضمادات الجروح 

في ) ةالتكنولوجيا الصيدالني(يعملّن في مختبرات لتركية ا) Ege(من جامعة باحثات  /مؤلف من اربعة نساء اكاديمياتعمل فريق  توصل :  2012  
.مدمجة كجسيمات دقيقة لعالج الجروح)substances(تطوير مواد  الىالجامعة 

)شركة صناعة االدوية -  PCTطلب دولي  –طلب براءة وطني –مكتب نقل التكنولوجيا في الجامعة  –الجامعة .. (قصة تسويق أختراع :  16/1/2021@ منشور 



A dermal matrix and production method thereof having 
synergistic effects

comprising microparticles which provides tissue repair

لها تأثيرات تآزرية هاإنتاجطريقة و ) مصفوفة(ضمادة جلدية 
تشتمل على جسيمات دقيقة توفر إصالح األنسجة

 Abstract

This invention is related to dermal matrices and production
method thereof, having within its structure micro particles
having antioxidant agents with synergistic effects, providing
speedy repair of the dermal tissue, used in chronic wound
treatments, basically comprising the steps of preparing the
dermal matrix system (11), forming micro particles (12),
combining the micro particles with the dermal matrix system.

الملخص
 في ويتحت والتي ، إنتاجها وطريقة ةمصفوف جلدية بضمادات االختراع هذا يتعلق
 تآزرية تأثيرات ذات لألكسدة مضادة عوامل على تحتوي دقيقة جزيئات على بنيتها

 روحالج معالجات في المستخدمة ، الجلدية لألنسجة سريعًا إصالًحا يوفر مما ،
 )11 ( يةالجلد المصفوفة نظام تحضير خطوات على أساًسا تشتمل والتي ، المزمنة

 المصفوفة نظام مع الدقيقة الجسيمات تجميع ، )12( الدقيقة لجسيماتا تكوين ،
.الجلدية

A dermal matrix and production method thereof having 
synergistic effects

comprising microparticles which provides tissue repair

لها تأثيرات تآزرية هاإنتاجطريقة و ) مصفوفة(ضمادة جلدية 
تشتمل على جسيمات دقيقة توفر إصالح األنسجة

 Abstract

This invention is related to dermal matrices and production
method thereof, having within its structure micro particles
having antioxidant agents with synergistic effects, providing
speedy repair of the dermal tissue, used in chronic wound
treatments, basically comprising the steps of preparing the
dermal matrix system (11), forming micro particles (12),
combining the micro particles with the dermal matrix system.

الملخص
 في ويتحت والتي ، إنتاجها وطريقة ةمصفوف جلدية بضمادات االختراع هذا يتعلق
 تآزرية تأثيرات ذات لألكسدة مضادة عوامل على تحتوي دقيقة جزيئات على بنيتها

 روحالج معالجات في المستخدمة ، الجلدية لألنسجة سريعًا إصالًحا يوفر مما ،
 )11 ( يةالجلد المصفوفة نظام تحضير خطوات على أساًسا تشتمل والتي ، المزمنة

 المصفوفة نظام مع الدقيقة الجسيمات تجميع ، )12( الدقيقة لجسيماتا تكوين ،
.الجلدية



A61L
أو أجهزة لتعقيم المواد أو األشياء بشكل عام ؛طرق 

أو التعقيم أو إزالة الروائح الكريهة من الهواء ؛ التطهير
أو الحشوات الممتصة أو األدوات الجراحية ؛ المالبسالجوانب الكيميائية للضمادات أو 

الجراحية األدوات أو الممتصة الحفاضات أو المالبس أو الضمادات مواد

A
HUMAN NECESSITIES (الضروريات االنسانية)

A61
MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE,HYGIENE 
( ) االنسان(العلوم الطبية أو البيطرية ،  النظافة  )

A61L
METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING 
MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; 
DISINFECTION, STERILISATION, OR DEODORISATION 
OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, 
DRESSINGS, ABSORBENT PADS, OR SURGICAL 
ARTICLES, MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, 
ABSORBENT PADS, OR SURGICAL ARTICLES

A61L27/00
Materials for prostheses or for coating prostheses 
(مواد لألطراف االصطناعية أو لطالء األطراف الصناعية)

13 Claims

(Dermal Matrix)



@ PCT: Int. Search Report (ISR) : From the (13) Claims of the invention: IPC
(Dermal Matrix)



(Dermal Matrix)



(Dermal Matrix)



• 2876 Patent 
• 4997 Classification codes

o 4712  : Groups  (IPC or CPC ) (INV + ADD)
o 285 : CPC “2000” series  (CPC)   (ADD only)

Iraqi Patent Classification Data 
(2010 – 2021) 

• 2876 Patent 
o Patents with (1) code : 1387 (include 55 CPC “2000” series) !

o Patents with multiple codes (1489), as follows:    
 Patents with (2) codes : 994 (include 66 CPC “2000” series as first codes) !
 Patents with (3) codes : 372 (include 14 CPC “2000” series as first codes) !
 Patents with (4) codes : 111 (include 12 CPC “2000” series as first codes) !
 Patents with (5) codes : 10 (include 1 CPC “2000” series as first codes) !
 Patents with (6) codes : 2

Problem !



Digest
(Invention inventory ) : Invention         : Product or Process

: Classification  :  IPC or CPC 



فات ABCDEFGHYتص
اءاجراءات وات  م سوجات ال شاءات الم ةاال ك ان اءالهندسة الم اءالف ه التطوراتال
سان ات اال ةواالنارةالثابتة والورقواالستفالز العمل التكنولوج

دةوالتدفئة واالسلحة والتفج والنقل  الجد
السنوات

201033.30%4%8%0016.60%25%12.50%0
201134.80%3%18%1%4.50%10.60%7.50%6%0
201237%16.50%24%06%7%3.90%4.70%0
201338.40%8.40%28%06.60%8.40%7.50%2%0
201435.40%10.80%28%0.70%6.60%6.20%8.50%3.50%0
201534%9.80%27.80%0.60%6.50%7.20%7.20%5.50%0.90%
201639.60%8.60%23%0.20%8.10%7.80%8.10%4%0
201735%12%26.30%0.50%4.90%7%8%4.40%1%
201843%5%28%0.40%2.40%4.80%9.60%4.80%0.70%
201939%10.70%25.50%0.80%3.30%4%9.70%3.70%0.80%
202041%7.50%30%03%4%8.50%5.20%0.50%
202147%7.70%21.70%0.20%5.60%4.60%9%2.60%0.80%

ة       ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المئ ال
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2876

السنة
عدد 

ة اءات العراق ال
201024
201152
201281
2013100
2014129
2015197
2016264
2017323
2018398
2019446
2020384
2021478

39.53%

25.52%

10.78%

8.34%

4.90%

4.80%

4.69%

0.94%

0.49%
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A01 الزراعة وعلم الغابات وتربية الحيوان والصيد
A21 الخبز والعجائن
A22 معالجة اللحوم ، معاملة الدواجن او االسماك
A23 او المواد الغذائية ومعالجتها   األطعمة
A24 التبغ ومتطلبات التدخين
A41المالبس
A42 لباس الرأس
A43 لباس القدم
A44 السلع الصغيرة والمجوهرات
A45 الغراض اليدوية وحاجات السفر
A46 الفرش ومقابضها
A47 االثاث واالدوات المنزلية ومطاحن القهوة والتوابل

A61
العلوم الطبية والصحية والبيطرية 

طب االسنان ، االطراف االصطناعية، االجهزة الطبية بكافة انواعها، االالت واالدوات ، اجهزة (
)  وطرق  التعقيم 

A62 انقاذ الحياة ، مكافحة الحريق
A63 الرياضة ، االلعاب، المالهي
A99  المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم

C01  الكيمياء غير العضوية
C02 معالجة المياه او مياه الصرف الصحي
C03 االلياف المعدنية , الزجاج
C04 السمنت والخرسانة
C05 تصنيعها , االسمدة
C06 المتفجرات، الثقاب
C07 الكيمياء العضوية
C08 المركبات العضوية العيانية الجزيئات ، تحضيراتها او تهيئتها كيميائية
C09 الراتنجات الطبيعية ، المواد الالصقة  ,الدهانات الزيتية ,االصباخ
C10 صناعات البترول والغاز، الوقود , البترول
C11 الزيوت الحيوانية والنباتية

C12  ندسة المشروبات الروحية والخل ، علم االحياء المجهرية، علم االنزيمات الطفرات الوراثية أو ه,الكيمياء الحياتية
الجينات

C13  صناعة السكر
C14 الجلود ، الجلود غير المدبوغة ، الفرو الخام ، الجلود المدبوغه
C21 استفالز الحديد
C22 االستفالز ، السبائك الحديدية او السبائك الغير حديدية ومعالجة السبائك
C23 تكسية المواد الفلزية ، معالجة االسطح المعدنية
C25 عمليات التحلل الكهربائي او الترحيل الكهربائي واجهزتها
C30 نمو البلورات
C40 تكنولوجيا مشتركة
C99 المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم

G01 القياس والفحص
G02 البصريات
G03م الكهربائي التصوير الضوئي والسينمائي والتقنيات التي تستخدم الموجات غير البصرية والرس
G04 علـــــم الميقات
G05 السيطرة والتنظيم
G06 الحساب والعد
G07 نبائط التدقيق
G08 ارسال اشارات
G09 التربية والتعليم والكتابة والعرض والعالن واالختام
G10 االالت الموسيقية والصوتيات
G11 خزن المعلومات
G12 تفاصيل االدوات
G21الهندسة النووية , الفيزياء النووية
G99 المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم

)Class(الصنوف الرئيسية /  حسب المستوى الثاني) IPC(تصنيف الـ 

)  .Classes) (12C g. :  e(حسب المستوى الثاني ) 2021(فرز براءات 
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4.81 %

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

)  Classes(الصنوف الرئيسية / حسب التصنيف الدولي  -البراءات العراقية 
براءة واحدة فقط لكل من الصنوف الرئيسية أدناه

)2021(
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21.76 %

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

)Classes(الصنوف الرئيسية / حسب التصنيف الدولي  -البراءات العراقية 
براءة لكل من الصنوف الرئيسية أدناه) 9 - 2(

)2021(
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73.43 %

Class (A63)
  الرياضة،االلعاب،المالهي

براءة 36

: المشاركات
جامعات7

وزارة الشباب والرياضة
وزارة التربية 

)مدارس 6(       
)مديرية تربية 2(      

Class (A01)
ريةالعلوم الطبية والصحية والبيط

براءة 144

Class (C12)
..الكيمياء الحياتية 

براءة 34

0

20

40

60

80

100

120

140

160

العلوم الطبية 
والصحية 
والبيطرية 

A

الرياضة ، 
االلعاب، المالهي 

A

ية الكيمياء الحيات
C

 القياس والفحص
G

الزراعة وعلم 
الغابات وتربية 
 الحيوان والصيد

A

المركبات 
ية العضوية العيان
الجزيئات 

C

البنـــــاء 
E

االطعمة او المواد 
الغذائية 

ومعالجتها  
A

العمليات او 
االجهزة 

الفيزياوية او 
الكيمياوية 

B

السمنت 
والخرسانة 

C

ية الكيمياء العضو
C

)  Classes(الصنوف الرئيسية / حسب التصنيف العالمي  -البراءات العراقية 
براءات فاكثر لكل من الصنوف الرئيسية أدناه) 10(

)2021(
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 قتصادي كافية للتحليل االغير البيانات هذه لكن لمعظم الدول متاحة بسهولة  االختراعبيانات براءات
ات حسب ، وتحديدا طريقة تصنيفها ، حيث يتم تصنيف االختراععرضهاوالسياسي بسبب طريقة 

).   العملية( أو للـ )  المنتج( المزايا الفنية للـ 

   لى عاستثمارها /لتوظيفهاتطوير مؤشرات البراءات  تهدف الى ةالمهموالتطوير البحث أحد مجاالت
يرسم خارطة للعالقة ) Concordance Table(جدول توافق وضع وهذا يتطلب . مستوى الصناعة

نيفات من جهة والتص) المعلومات الفنية التي حققت األهلية لمنح البراءات(تصنيف البراءات بين 
.بشكل عام من جهة اخرى االقتصاديةفي القطاعات العمليات الصناعية القياسية أو انشطة 

  اهمها . . جرت عدة انشطة بحثية في هذا المجال وقد:
2002عام ) OECD(مشروع براءات االختراع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  -    
)  2008/2009(عام ) WIPO(نشاط منظمة  -    

Science – Techniques (Labs) – Engineering  ‐ Technology  ‐ Industry 



)ISIC(التصنيف الصناعي القياسى الدولي  Field_No. Groups Sector_en Field_en
1 G1 Electrical engineering Electrical machinery, apparatus, energy

2 G1 Electrical engineering Audio-visual technology

3 G1 Electrical engineering Telecommunications

4 G1 Electrical engineering Digital communication

5 G1 Electrical engineering Basic communication processes

6 G1 Electrical engineering Computer technology

7 G1 Electrical engineering IT methods for management

8 G1 Electrical engineering Semiconductors

9 G2 Instruments Optics

10 G2 Instruments Measurement

11 G2 Instruments Analysis of biological materials

12 G2 Instruments Control

13 G2 Instruments Medical technology

14 G3 Chemistry Organic fine chemistry

15 G3 Chemistry Biotechnology

16 G3 Chemistry Pharmaceuticals

17 G3 Chemistry Macromolecular chemistry, polymers

18 G3 Chemistry Food chemistry

19 G3 Chemistry Basic materials chemistry

20 G3 Chemistry Materials, metallurgy

21 G3 Chemistry Surface technology, coating

22 G3 Chemistry Micro-structural and nano-technology

23 G3 Chemistry Chemical engineering

24 G3 Chemistry Environmental technology

25 G4 Mechanical engineering Handling

26 G4 Mechanical engineering Machine tools

27 G4 Mechanical engineering Engines, pumps, turbines

28 G4 Mechanical engineering Textile and paper machines

29 G4 Mechanical engineering Other special machines

30 G4 Mechanical engineering Thermal processes and apparatus

31 G4 Mechanical engineering Mechanical elements

32 G4 Mechanical engineering Transport

33 G5 Other fields Furniture, games

34 G5 Other fields Other consumer goods

35 G5 Other fields Civil engineering

IPC ‐ Technology 
Concordance

OECD (2002)

WIOP (2009)

5 Technology Groups
(G1 – G5)

35 Field of Technology
(FOT)

Subclass Level



G1 Electrical engineering G2 Instruments G3 Chemistry

1 Electrical machinery, apparatus, energy 9 Optics 14 Organic fine chemistry

2 Audio-visual technology 10 Measurement 15 Biotechnology

3 Telecommunications 11 Analysis of biological materials 16 Pharmaceuticals

4 Digital communication 12 Control 16 Macromolecular chemistry, polymers

5 Basic communication processes 13 Medical technology 18 Food chemistry

6 Computer technology 19 Basic materials chemistry

7 IT methods for management 20 Materials, metallurgy

8 Semiconductors 21 Surface technology, coating

22 Micro-structural and nano-technology

G4 Mechanical engineering G5 Other fields 23 Chemical engineering

25 Handling 33 Furniture, games 24 Environmental technology

26 Machine tools 34 Other consumer goods

27 Engines, pumps, turbines 35 Civil engineering

28 Textile and paper machines

29 Other special machines

30 Thermal processes and apparatus

31 Mechanical elements

32 Transport

IPC subclasses  mapping to (5) groups containing (35) field of technology (FOT).
(Update : Sep. 2019)



Group 3 (G3):



 
ً  عامالً  التكنولوجيا تٌعد حيث الدول، بين للمقارنات التكنولوجي التصنيف على االقتصادية الدراسات تستند اليوم، عالم في  حماية وان التنافسية، رةللقد رئيسيا

 المنتج طويرت خالل من التنافس وجوب على وانما عليها، عالية كمركية تعرفة فرض على أو المماثلة المنتجات استيراد منع على تستند تعد لم الوطني المنتج
  .الوطني

 وفهم وصف في أولى خطوة هو محليا المتولدة التكنولوجيا تحليل وان المنتجات، من معينة صناعات في لالنخراط األساس هي التكنولوجية الكفاءة فان هنا ومن
 .البلدان وأداء االقتصادية األنشطة

 الستنباط وذلك ،)المطورة أو المبتكرة( للتكنولوجيا القانونية الحماية نحو موجهة باألساس هي التي االختراع، براءات استخدام تم فقد الخطوة، هذه ولتحقيق
 مجاالت من مجموعة وبين )USPC األمريكي التصنيف أو IPC للبراءات الدولي التصنيف مثل( االختراع في الداخلة التكنولوجيات تصنيفات بين توافقي جدول

  .عالميا الٌمعّرفة التكنولوجيا

IPC( التكنولوجية والمجاالت للبراءات الدولي التصنيف بين توافق جدول هو هذا أن إلى اإلشارة وتجدر ‐ TECHNOLOGY CONCORDANCE TABLE( ، 
 نحو مهمة خطوة ليشك الجدول هذا ولكن .بلد أي في التنموية القطاعات اشكال يحدد الذي الصناعي والتصنيف للبراءات الدولي التصنيف بين توافق جدول وليس
 الخطوات احدى هي وهذه( االقتصادي األداء إلى التكنولوجية الكفاءة نقل كيفية إظهار أجل من وذلك التنموية، القطاعات بين و الجدول مجاالت بين العالقة رسم

Knowledge‐Based – المعرفة على المبني االقتصاد نحو بالمجتمع لالنتقال األساسية Economy(.

رئيسية موزعة على خمسة مجموعات ) IPC(وثالثين مجال تكنولوجي من تصنيف الـ خمسة )الويبو(اعتمدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية  2009وفي عام 
.الستنباط هذا الجدول

25/9/2020@ منشور 
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 باستخدام كل رموز البراءة  ،
!!وليس فقط الرمز االول 
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Next Step
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