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البيانات الرئيسية لعام 2017

)%6.3−( 5 213
الطلبات الدولية

)%3.7−( 5 041
التسجيالت الدولية

)%7.9−( 19 603
التعيينات في الطلبات الدولية

)%2.1−( 19 090
التعيينات في التسجيالت الدولية

 )%4.7+( 3 297
تجديدات التسجيالت الدولية

 )%6.9+( 34 667
التسجيالت الدولية السارية

 )%3.8+( 19 429
التصاميم الواردة في الطلبات الدولية

 )%9.3+( 19 241
التصاميم الواردة في التسجيالت الدولية

 )%5.6+( 79 464
التصاميم الواردة في تعيينات الطلبات الدولية

 )%15.0+( 79 344
التصاميم الواردة في تعيينات التسجيالت الدولية

 )%3.0+( 13 652
التصاميم الواردة في تجديدات التسجيالت الدولية

 )%6.2+( 140 127
التصاميم الواردة في التسجيالت الدولية السارية
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نمو ضئيل في عدد التصاميم 
الواردة في طلبات نظام 

الهاي في عام 2017

ارتفع عدد التصاميم الواردة في الطلبات المودعة بموجب نظام الهاي 
للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
429 19 تصميًما  إلى  2017 ليصل  3.8% في عام  )الويبو( بنسبة 
)الشكل 1(. ومع أن هذه الزيادة في عدد التصاميم هي للعام الحادي 
عشر دون انقطاع لنظام الهاي، إال أن إجمالي عدد الطلبات المودعة 
في إطار النظام في عام 2017 ؛ وقدرها 5 213 طلبا، انخفاض بنسبة 
6.3% بالمقارنة مع العام السابق. ويأتي ذلك عقب زيادة قدرها %40.6 
في عام 2015 و زيادة قدرها 35.3% في عام 2016. وُيعزى النمو 
القوي في حجم الطلبات في هذين العامين إلى التوسع في قاعدة 
أعضاء نظام الهاي ليشمل اليابان وجمهورية كوريا والواليات المتحدة 

األمريكية )الواليات المتحدة(.

ارتفع عدد التصاميم الواردة في طلبات نظام الهاي بنسبة 3.8 في المائة 
عام 2017، أي أن نمو نظام الهاي لم ينقطع منذ 11 عاما على التوالي.

الشكل 1. منحنى الطلبات الدولية وعدد التصاميم الواردة 
 فيها، 2007–2017
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مقدمو الطلبات مما ال يقل عن 56 
دولة أو إقليم  يودعون طلبا واحدا 

على األقل في إطار  نظام الهاي

ومع انضمام كمبوديا إلى نظام الهاي في عام 2017، ارتفع إجمالي 
عدد الدول األعضاء في النظام إلى 66 عضوا. ويتيح  هؤالء األعضاء 
للمودعين إمكانية الحصول على الحماية لتصاميمهم في منطقة جغرافية 
تمتد لتشمل 84 بلدا. وُيعزى الفارق بين عدد أعضاء الهاي وعدد البلدان 
التي يغطيها النظام إلى انضمام المنظمة األفريقية للملكية الفكرية 
واالتحاد األوروبي إلى عضوية نظام الهاي، وبتعيين هاتين المنظمتين 
الحكوميتين الدوليتين، يمكن للمودع أن يلتمس في آن واحد الحماية 
في كل الدول األعضاء فيهما. وفي عام 2017، أودع حوالي 160 2  
مودعا مما ال يقل عن 56 دولة أو إقليم طلبًا دوليًا واحدًا على األقل 

في إطار نظام الهاي.

ما هي أكثر بلدان المنشأ 
إيداعا للتصاميم بموجب نظام 

الهاي في عام 2017؟ 

عام  تصميًما في   4  261 ألمانيا  الطلبات في  إيداع مقدمي  ومع 
المودعة  التصاميم  عدد  في  الصدارة  يحتلون  ظلوا   ،2017
سويسرا  من  الطلبات  مقدمي  يليهم  الهاي؛  نظام   بموجب 
 )1 661( المتحدة  )742 1(، والواليات  )935 2(، ثم جمهورية كوريا 
وفرنسا )396 1(. وقد تخطى األعضاء الجدد من جمهورية كوريا والواليات 
المتحدة األمريكية األعضاء األقدم عهدًا من فرنسا وإيطاليا في عام 
2016، واحتلوا اآلن المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي )الشكل 2(. 
80.2% من جميع  المنشأ العشرة األولى معا بنسبة  وتستأثر بلدان 
التصاميم المودعة في 2017، وذلك على غرار حصتها في عام 2016.
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وفي قائمة العشرة األوائل، تبوأت بلجيكا الصدارة في معدالت النمو )+189.2%(، تلتها الواليات 
المتحدة )+17.8%( وفرنسا )+15.2%( وسويسرا )+14.9%(. وتعزى الزيادة الكبيرة في حجم 
إيداعات بلجيكا إلى مودع واحد – هو شركة درايلوك تكنولوجيز التي التمست الحماية ألجل 315 
تصميما في عام 2017، بالمقارنة مع 57 تصميما في عام 2016. وفي المقابل، شهدت هولندا 
)−38.7%( وتركيا )−27%( انخفاضًا بلغ أشده في عام 2017. أما شركة فونكل موبلماركيت 
الهولندية فالتمست حماية 490 تصميمًا في عام 2017، بالمقارنة مع 953 تصميما في عام 

2016، وهو ما يفسر االنخفاض الحاد في عدد التصاميم من هولندا.

واحتوت الطلبات المقدمة في ألمانيا على أكبر عدد من التصاميم، تليها تلك المقدمة في سويسرا.
 الشكل 2. التصاميم الواردة في الطلبات الدولية في بلدان المنشأ العشرة األولى في عام 2017
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وأودع مقدمو الطلبات في أوروبا 72.4 في المائة من جميع التصاميم 
في عام 2017 )الشكل 3(. وتعكس هذه النسبة عضوية نظام الهاي؛ 
ذي الغالبية العظمى من دول أوروبية. يليهم آسيا )18.4%( وأمريكا 
الشمالية )8.6%(. وفي الفترة ما بين عامي 2005 و2017، ارتفعت 
حصة إيداعات آسيا بنسبة 16.6 نقطة مئوية، كما زادت حصة إيداعات 
أمريكا الشمالية بنسبة 8.6 نقطة مئوية. وُيعزى هذا إلى حد كبير إلى 
2014، وانضمام  إلى نظام الهاي في عام  انضمام جمهورية كوريا 

اليابان والواليات المتحدة إليه في عام 2015.

بلغت حصة أوروبا من مجموع التصاميم 72.4 في المائة عام 2017، 
وبلغت حصة آسيا 18.4 في المائة.

 الشكل 3. التصاميم الواردة في الطلبات الدولية بحسب اإلقليم
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انات إحصاءات الويبو، مايو 2018. ي المصدر: قاعدة ب
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تباين متوسط عدد التصاميم في كل طلب 
تباينا كبيراً فيما بين بلدان المنشأ 

يتيح نظام الهاي للمودعين تسجيل 100 تصميم مختلف كحد أقصى من خالل طلب دولي 
واحد. ومع ذلك، لم يسع سوى عدد ضئيل للغاية من المودعين لتسجيل الحد األقصى من 
التصاميم المسموح بها في طلب واحد. وفي عام 2017، ولم يتجاوز عدد الطلبات الوارد في 
كل 100 تصميم الثمانية طلبات. على سبيل المثال، أودعت شركة باليخورينوش فوتيستيكا من 
اليونان، العاملة في مجال اإلضاءة الزخرفية، ثالثة طلبات يحتوي كل منها على 100 تصميم، 

كما قدمت شركة درايلوك تكنولوجيز البلجيكية طلبين يتضمن كل منهما 100 تصميم. 

وفي المتوسط، ُأدرج 3.7 تصميم في كل طلب مودع في عام 2017، وهو عدد أعلى بقليل 
من متوسط العام السابق )3.4 تصميم(، لكنه أقل بكثير من متوسط عام 2007 البالغ 5.5 
تصميم في كل طلب. وُيعزى ذلك جزئيًا إلى الطلبات المودعة من األعضاء الجدد في الهاي 
)أي اليابان وجمهورية كوريا(، التي احتوت على عدد أقل من التصاميم في كل طلب بالمقارنة 
مع التصاميم الواردة من األعضاء األقدم عهدا مثل ألمانيا وسويسرا. على سبيل المثال، أدرجت 
جمهورية كوريا 1.7 تصميم في كل طلب في المتوسط في عام 2017، بالمقارنة مع 5.9 

تصميمات في كل طلب من ألمانيا )الشكل 4(. 

بلغ متوسط عدد التصاميم التي احتوتها الطلبات المقدمة في بلجيكا وألمانيا 5 تصاميم أو أكثر 
لكل طلب.

 الشكل 4. متوسط عدد التصاميم في كل طلب دولي لبلدان المنشأ العشرة األولى، 2017
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ما هي الشركات التي أودعت معظم 
التصاميم في عام 2017؟

تبوأت شركتا اإللكترونيات العمالقتان من جمهورية كوريا، سامسونج )762 تصميما( وإل جي 
)668 تصميما( المرتبتين األولى والثانية على التوالي في قائمة أكبر المودعين. )الجدول 1(. 
وهبطت شركة فونكل موبلماركيت الهولندية )490 تصميما( من المركز األول في عام 2016 
بالمقارنة   2017 463 تصميما أقل في عام  2017، فقد أودعت  الثالث في عام  المركز  إلى 
مع العام السابق. أما شركة بروكتر أند غامبل األمريكية ) 488 تصميما( وشركة فولكسفاغن 
األلمانية )369 تصميما( فقد جاءتا في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي. وشغلت شركة 
باليوهورينوس فوتيستيكا من اليونان المرتبة السادسة بعدد 357 تصميًما. وكانت قد أودعت 
ثمانية تصاميم فقط في العام السابق. وتمثل الشركات العشر األكثر إيداعا طائفة متنوعة من 
الصناعات، مثل السيارات واإللكترونيات واألثاث المنزلي والسلع المنزلية واإلضاءة الزخرفية 
والبرمجيات وخدمات الكمبيوتر والساعات والمجوهرات. وتضم قائمة أكبر 50 شركة مودعة 
لعام 2017 مودعين من 18 بلد منشأ. وكان أللمانيا النصيب األوفر في هذه القائمة للمودعين 
من أي بلد مفرد - بعدد 16 طلبا، تليها سويسرا )9 طلبات(، ثم الواليات المتحدة )4 طلبات(.

يحتل عمالقا كوريا الجنوبية سامسونغ وإل جي صدارة الئحة أكبر عشر مودعين.
الجدول 1. أكبر عشر مودعين في نظام الهاي، 2017−2015

تصنيف 
2017

عدد الطلبات 
عدد التصاميم الواردة 

في الطلبات

201520162017201520162017المنشأاسم المودع

شركة سامسونج المحدودة 1
088862762 4363512201جمهورية كورياالمسؤولية لإللكترونيات،

2867351047720668جمهورية كورياشركة إل جي لإللكترونيات2

183214438953490هولندافونكل موبلماركيت 3

467259368348488الواليات المتحدةشركة بروكتر أند غامبل4

536438418337369ألمانيافولكسفاغن5

8357..14..اليونانباليوهورينوس فوتيستيكا 6

57315..37..بلجيكادرايلوك تكنولوجيز 7

169294..710..قبرصشركة كرونوبالس المحدودة8

15011979511383285سويسراشركة سواتش9

92132143211250ألمانياشركة فينكو-فينسالر10

.. تشير إلى الصفر

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مايو 2018.
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أين يلتمس مودعو الهاي الحماية لتصاميمهم؟

لحماية  إجراء دولي واحد  القوميات من خالل  المتعدد  التسجيل  يبسط نظام الهاي عملية 
التصميم في واليات قضائية متعددة. ويحدد المودعون أعضاء الهاي الذين يلتمسون الحماية 
نون(. وشهد عام 2017 انخفاضا  في عدد التعيينات  لتصاميمهم في أراضيها )األعضاء المعيَّ
في جميع الطلبات الدولية قدره 7.9%. ومع ذلك، ارتفع عدد التصاميم في التعيينات كافة 
بنسبة 5.6%، مما يجعل عام 2017 العام الثالث للزيادة على التوالي. وإجماال، ورد 79464 

تصميما في جميع التعيينات المودعة في عام 2017.

وفي عام 2017 كان االتحاد األوروبي أكثر أعضاء الهاي تعيينا في الطلبات الدولية بعدد 3610 
نين  تعيينات تحتوي على 124 15  تصميًما )الشكل 5(. وبذلك ظل على رأس قائمة األعضاء المعيَّ
منذ عام 2010. تليه سويسرا )604 9  تصميما(، وتركيا )615 6(، والواليات المتحدة )534 4(، 
والنرويج )546 3(. ومن بين األعضاء الخمسة األوائل المعينين، شهدت سويسرا )+9%( وتركيا 
التعيينات، في حين تقلصت التصاميم  )+7.8%( نموًا قويًا في عدد التصاميم الواردة في 

الواردة من الواليات المتحدة )-%4(.

ال زال االتحاد األوروبي وسويسرا يجتذبان أكبر عدد من التصاميم في التعيينات.
الشكل 5. التصاميم الواردة في تعيينات الطلبات الدولية من األعضاء العشرة األكثر تعيينا 

في نظام الهاي خالل عام 2017

15,124

9,604

6,615

4,534
3,546 3,305 2,827 2,402 2,368

1,314

ي
ها

 ال
ت

لبا
ط

ي 
 ف

يم
ام

ص
الت

روبي
ألو

اد ا
التح

ا

سرا
سوي كيا

تر

حدة
لمت

ت ا
اليا

الو
ويج
النر

ورة
غاف
سن

انيا
وكر
أ

وريا
ة ك

وري
مه

ج
بان
اليا

شتاين 
ختن

لي

عضو الهاي

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مايو 2018. 
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ما األصناف األكثر شيوعا في الطلبات الدولية؟ 

10.5%( أكبر حصة في مجموع تصاميم  6؛  شكلت التصميمات المتعلقة باألثاث )الصنف 
عام 2017، تليها معدات التسجيل واالتصال)الصنف 14؛ 10.3%( ووسائل النقل )الصنف 
12؛ 7.6%(. وشكلت األصناف العشرة األكثر شيوعا معا 70.2% من جميع التصاميم في 
عام 2017 )الجدول 2(. في حين أن التصاميم المتعلقة باألثاث كانت الصنف األكثر شيوًعا في 
التطبيقات الدولية عموًما، وتختلف حصص األصناف باختالف بلد المنشأ. على سبيل المثال، 
كان الصنف 12 األكثر شيوعا في الطلبات من فرنسا )15% من جميع التصاميم( ؛ وفيما يتعلق 
بجمهورية كوريا )50.4%(، والواليات المتحدة )24.2%(؛ واليابان )19%( كان الصنف 14. أما 
سويسرا، فقد استحوذ الصنف 10 )ساعات الحائط وساعات اليد( على الحصة األكبر )%31.4(.

تفرّد صنف األثاث بأكبر حصة من إجمالي التصاميم )10.5%( لعام 2017، يليه صنف معّدات 
التسجيل واالتصال )%10.3(. 

الجدول 2. التصاميم الواردة في الطلبات الدولية حسب الصنف، 2015–2017

201520162017الصنف
معدل النمو )%(: 

2016–17
حصة 2017 من 

اإلجمالي )%(

13.010.5−045 3502 9752 1الصنف 6: األثاث

4.710.3−008 1072 3872 1الصنف 14: معدات التسجيل واالتصال

4.27.6−472 5371 0731 1الصنف 12: وسائل النقل 

34561.36.9 5958341الصنف 26: أجهزة اإلضاءة

3390.26.9 3361 2441 1الصنف 10: ساعات الحائط وساعات اليد

2489.56.4 1401 1171 1الصنف 23: معدات التدفئة والتبريد

2417.46.4 1551 8781الصنف 9: العبوات والحاويات

07260.55.5 7596681الصف 2: المالبس

0354.45.3 1219911 1الصنف 32: الرموز والشعارات التصويرية

22.64.3−087841 1901 1الصنف 11: أدوات التزيين

7834.929.8 5115 0965 5جميع األصناف األخرى

4293.8100.0 71619 43518 16اإلجمالي

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مايو 2018.
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التصاميم الواردة في التسجيالت 
الدولية تحقق رقما قياسيا 

جديدا في عام 2017

سجل المكتب الدولي )041 5( تسجيال دوليا يتضمن 241 19  تصميًما 
القياسي القديم المسجل قبل  الرقم  2017، محطما بذلك  في عام 
17 عاما. وانخفضت التسجيالت بنسبة 3.7%، في حين ارتفع عدد 
التصاميم الواردة في التسجيالت بنسبة - 9.3% وهو العام السادس 
من الزيادة على التوالي )الشكل 6(. وحاز أصحاب الحقوق المقيمون 
يليهم  التصاميم،  22.6% من كل تسجيالت  ألمانيا على نسبة  في 
أصحاب الحقوق في سويسرا )15.2%(، ثم الواليات المتحدة )%8.7(، 
وجمهورية كوريا )8.3%(، وفرنسا )6.8%(. وشهدت كل دول المنشأ 
هذه، باستثناء جمهورية كوريا، نموًا قويًا في حجم التسجيالت في الفترة 
التصاميم  المثال، شهدت  2016 و2017. على سبيل  ما بين عامي 
الواردة في التسجيالت من الواليات المتحدة نموا قدره 27.5%، كما 

ارتفع معدل التسجيالت من ألمانيا بنسبة %22.1.

واصل عدد التصاميم الواردة في التسجيالت الدولية االرتفاع للسنة السادسة 
على التوالي.

الشكل 6. منحنى عدد التصاميم الواردة في التسجيالت 
الدولية، 2007–2017

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مايو 2018.
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نمو التسجيالت السارية 
لثماني سنوات متعاقبة

2017، وهو  6.9% في عام  بنسبة  السارية  التسجيالت  ارتفع عدد 
العام الثامن من الزيادة على التوالي. وتحتوي التسجيالت البالغ عددها 
34,700  تقريبًا على حوالي 000 140  تصميم. وتتركز التسجيالت السارية 
والتصاميم الواردة فيها في عدد صغير من البلدان، مع استئثار أصحاب 
الحقوق المقيمين في ألمانيا )28.1%(، وسويسرا )19.6%(، وفرنسا 
)10.7%( معا بحوالي 58.4% من جميع التصاميم السارية )الشكل 7(.

وتساعد دراسة التسجيالت السارية بحسب صاحب الحقوق في تحليل 
تركيز التسجيالت على مستوى الفرد والمنشآت. وفي عام 2017، كان 
نحو ثلثي الشركات أو األفراد – الذين يمتلكون تسجياًل ساريًا – ال يمتلكون 
13.9% من أصحاب  سوى تسجيل واحد في محفظتهم. وامتلك 
الحقوق تسجيلين ساريين فقط، أما أصحاب الحقوق الحاصلين على 
ثالثة تسجيالت سارية فقد بلغت نسبتهم 6.2% من إجمالي أصحاب 
الحقوق. واحتوت 31 محفظة فقط على أكثر من 100 تسجيل ساٍر. في 
حين امتلك صاحب حق واحد 174 1  تسجيال ساريا. ولم يطرأ تغيير ُيذكر 
على  توزيع التسجيالت السارية على مدى السنوات القليلة الماضية.

بلغت نسبة ما يملكه أصحاب الحقوق القاطنون في ألمانيا وسويسرا 
وفرنسا 58.4 في المائة من مجموع التصاميم النافذة في عام 2017.

الشكل 7. حصة التصاميم الواردة في التسجيالت الدولية السارية 
 من بلدان المنشأ الستة األولى في عام 2017

28.1%
ألمانيا
19.6%
سويسرا
10.7%
فرنسا
7.7%
إيطاليا
6.3%
الواليات المتحدة
5.3%
هولندا
22.3%
أخرى

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مايو 2018. 
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