
 الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية 

 رئاسة الجهاز

 (IQPOمديرية براءات االختراع والنماذج الصناعية )

 

 1971( استناداً إلتفاقية ستراسبورغ  (IPCالتصنيف الدولي لبراءات االختراع
1. A      (ضروريات االنسان) 

 A01     الزراعة وعلم الغابات وتربية الحيوان والصيد

الخبز والعجائن      A21 

معالجة اللحوم ، معاملة الدواجن او االسماك      A22 

االطعمه او المواد الغذائية ومعالجتها        A23 

 A24 التبغ ومتطلبات التدخين     

المالبس      A41 

لباس الرأس      A42 

لباس القدم      A43 

السلع الصغيرة والمجوهرات      A44 

االغراض اليدوية وحاجات السفر      A45 

 A46 الفرش ومقابضها     

االثاث واالدوات المنزلية ومطاحن القهوة والتوابل      A47 

A61   ، الطبية بكافة انواعها، االالت واالدوات ، اجهزة وطرق جهزة الاالطراف االصطناعية، ا العلوم الطبية والصحية والبيطرية )طب االسنان

  (التعقيم 

انقاذ الحياة ، مكافحة الحريق       A62 

 A63 الرياضة ، االلعاب، المالهي     

القسم  هذا المواضيع الغير مشار اليها في       A99 

2. B     ( النقلالعمليات ،) 

العمليات او االجهزة الفيزياوية او الكيمياوية بوجه عام              B01 

B02      التكسير او السحق او التفتيت ، معالجة الحبوب التحضيرية للطحن 

B03      فصل المواد الصلبة باستعمال السوائل او مناضد او خضاضات تعمل بالهواء المضغوط 

B04     االجهزة او االالت النابذة الجراء عمليات فيزياوية او كيمياوية 

B05      ً  الرش او التذرية عموما

B06      توليد او نقل االهتزازات الميكانيكية 

B07     فصل الجوامد عن الجوامد، الفرز 

B08     التنظيف 

B09     التخلص من النفايات الصلبة 

B21      تخريم المعادنالتشغيل الميكانيكي للمعادن ، 

B22    السباكة استفالز المساحيق 

B23      االت القطع 

B24     الصقل التجليخ ، 

B25      العدد اليدوية ، العدد القابلة للنقل التي تعمل بقدرة الية، مماسك االدوات اليدوية ، معدات الورش 

B26     عدد القطع اليدوية ، القطع ، التقطيع 

B27     تشغيل او حفظ االخشاب ، االت التسمير او التدبيس بوجه عام 

B28    تشغيل االسمنت او الطين او االحجار 

B29    تشغيل اللدائن بوجه عام 

B30    المكابس 

B31    صنع االشياء الورقية ، تشغيل الورق 

B32    المنتوجات المؤلفة من طبقات 

B33     تقنيات التصنيع االضافية 

B41    الطباعة ، االت التسطير ، االالت الكاتبة ، واالختام 

B42    تجليد الكتب ، محافظ الصور والطوابع ، واالضابير 

B43    وسائل الكتابة والرسم والملحقات المكتبية 

B44    الفنون الزخرفية 



B60    المركبات بوجه عام 

B61    سكك الحديد 

B62    المركبات البرية للتنقل باسلوب غير السير على القضبان 

B63    ي السفن او وسائط النقل المائ 

B64    سفن الهواء ، الطيران ، الفضائيات 

B65     الحمل ، التعبئة والحزم ، التخزين 

B66     الرفع ، التصعيد ، الجر 

B67     تناول السوائل 

B68     السراجة ، التنجيد 

B81     التكنولوجيا المجهرية 

B82     تكنولوجيا النانو 

B99      المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم 

3.  C     ( ء، المعادنالكيميا) 

عضوية غير الالكيمياء      C01 

معالجة المياه او مياه الصرف الصحي      C02 

 C03  ةالمعدني ليافالزجاج , اال    

االسمنت والخرسانة       C04 

االسمدة , تصنيعها      C05 

، الثقابالمتفجرات      C06 

C07      الكيمياء العضوية  

C08      المركبات العضوية العيانية الجزيئات ، تحضيراتها او تهيئتها كيميائية 

 C09 الراتنجات الطبيعية ، المواد الالصقه , الزيتية ,الدهانات االصباغ     

، الوقودالبترول , صناعات البترول والغاز      C10 

والنباتيةالزيوت الحيوانية       C11 

C12     , لجيناتهندسة االمشروبات الروحية والخل ، علم االحياء المجهرية، علم االنزيمات، الطفرات الوراثية أو الكيمياء الحياتية 

C13     صناعة السكر 

C14      الجلود ، الجلود غير المدبوغة ، الفرو الخام ، الجلود المدبوغه 

C21     استفالز الحديد 

الحديدية او السبائك الغير حديدية ومعالجة السبائك  السبائك الستفالز ،ا      C22 

 C23 معالجة االسطح المعدنيةتكسية المواد الفلزية ،       

عمليات التحلل الكهربائي او الترحيل الكهربائي واجهزتها     C25 

C30     نمو البلورات 

C40     تكنولوجيا مشتركة 

C99     المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم 

4. D    المنسوجات والورق 

D01      الخيوط او االلياف الطبيعية او االصطناعية ، الغزل 

D02       الغزول ، الحبال 

D03       النسيج 

D04        الضفر ، صنع المخرمات ، الحياكة ، القصاصات ، االقمشة الغير منسوجة 

D05       الخياطة، التطريز، التغريز 

D06       معالجة المنسوجات ، الغسل والكي 

D07       الحبال ، الكبول عدا الكهربائية 

D21       عمل الورق ، انتاج السليلوز 

D99       المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم 

5. E    (االنشاءات )   

انشاء الطرق أوالسكك الحديد أوالجسور                 E01 

الهندسة الهيدروليكية ، االسس ، تغيير التربة          E02 

اسالة الماء ، الصرف          E03 

البنـــــاء         E04 

االغالق المفاتيح، ملحقات الشبابيك او االبواب ، الخزائن          E05 

االبواب أوالشبابيك او اغطيتها أوالستائر بوجه عام         E06 

E21       ثقب االرض والتعدين ، استحصال النفط أو الغاز او الماء او المواد الذائبة او المنصهرة ، من اآلبار العميقة 



E99     المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم 

6. F       )الهندسة الميكانيكية ، االنارة ، التدفئة ، االسلحة ، التفجير( 

 F01 و المحركات عموما ، وحدات المحركات عموما ، المحركات البخاريةاآلالت               

الغاز الساخن حدات محركات و ،  محركات االحتراق          F02 

 F03 المحاريك النابضة ، للسوائلاآلت او محركات          والريحية       

اآلت االزاحة ومضخات للسوائل او الموائع المرنة          F04 

 F15 المشغالت بضغط المائع ، الهيدروليك او علوم الهوائيات        

العناصر او الوحدات الهندسية والعزل الحراري          F16 

F17       خزن الغازات او السوائل وتوزيعها 

F21        االنـــــــارة 

F22        توليد البخار 

F23       اجهزة االحتراق ، عمليات االحتراق 

F24        التهوية، التدفئة ، المطابخ 

F25        ، صناعة الجمد او خزنه، تسييل او تجميد الغازاتالتثليج أو التبريد 

F26       التجفيف 

F27        ، االفران المنزلية االتونات ، االفران 

F28        التبادل الحراري  ً  عموما

F41        التفجير االسلحة ، 

F42        الذخيرة والتفجير 

F99        المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم 

7. G        الفـــيزيـــاء 

G01       القياس والفحص 

G02        البصريات 

G03        التصوير الضوئي والسينمائي والتقنيات التي تستخدم الموجات غير البصرية والرسم الكهربائي 

G04       علـــــم الميقات 

G05       السيطرة والتنظيم 

G06       الحساب والعد 

G07       نبائط التدقيق 

G08       ارسال اشارات 

G09       التربية والتعليم والكتابة والعرض واالعالن واالختام 

G10       االالت الموسيقية والصوتيات 

G11       خزن المعلومات 

G12       تفاصيل االدوات 

G21        الهندسة النووية النووية,الفيزياء 

G99       المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم 

8. H             الـكهربـــــــــاء 

H01         العناصر الكهربائية االساسية 

H02         توليد او تحويل او توزيع القدرة الكهربائية 

H03         الداريات االلكترونية االساسية 

H04        تقنية االتصاالت الكهربائية 

H05        التقنيات الكهربائية غير الواردة في المواضع االخرى 

H99        المواضيع الغير مشار اليها في هذا القسم 

      

 


