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الطلبات الدولية المودعة بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات (البراءات)

2012البلد
  2013
(تقديرات)

الحصة (% ): 
2013

النمو (% ): 
2013-2012

300100.05.1'312205'195المجموع
23927.910.8'64357'51الو�يات المتحدة ا�مريكية

91821.40.6'66043'43اليابان
51610.515.6'61721'18الصين
4.5-9278.7'76417'18ألمانيا

3866.04.5'84712'11جمھورية كوريا
8993.80.6'8517'7فرنسا

0.6-8652.4'8954'4المملكة المتحدة
3672.14.2'1924'4سويسرا
1982.03.1'0714'4ھولندا
9601.910.4'5873'3السويد

02513.23.2'18527'26بلدان أخرى

الطلبات الدولية المودعة بناء على نظام مدريد (الع'مات التجارية)

20122013البلد
الحصة (% ): 

2013
النمو (% ): 

2013-2012
829100.06.4'01846'44المجموع

82214.64.2'5456'6ألمانيا
04312.911.3'4306'5الو�يات المتحدة ا�مريكية

2399.13.4'1004'4فرنسا
0706.65.9'8983'2سويسرا
7865.90.0'7872'2إيطاليا

4625.36.7'3072'2المملكة المتحدة
3595.08.3'1782'2الصين
8.2-9214.1'0931'2اليابان
4613.114.9'2721'1ھولندا

2632.720.9'0451'1أستراليا
40330.87.8'36314'13بلدان أخرى

الطلبات الدولية المودعة بناء على نظام +ھاي (التصاميم)

20122013البلد
الحصة (% ): 

2013
النمو (% ): 

2013-2012
990100.014.8'6042'2المجموع
58266222.113.7سويسرا

3.0-66364321.5ألمانيا
18941914.0121.7إيطاليا
4.9-3082939.8فرنسا

851474.972.9الو�يات المتحدة ا�مريكية
4.6-1511444.8ھولندا

34702.3105.9النرويج
2.8-72702.3تركيا

5.8-52491.6السويد
33401.321.2المملكة المتحدة

43545315.24.1بلدان أخرى



 
2 
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2012بلد المنشأ
2013  

(تقديرات)
2012بلد المنشأ

2013  
(تقديرات)

300'312205'195المجموع300'312205'195المجموع
102186ليختنشتاين31ألبانيا

3040ليتوانيا47الجزائر
268350لكسمبرغ74أندورا
01مدغشقر03أنغو�

289310ماليزيا2726ا�رجنتين
1873مالطة88أرمينيا

10جزر مارشال602'7071'1أستراليا
57موريشيوس263'3201'1النمسا

191233المكسيك57أذربيجان
1517موناكو1312جزر البھاما

02الجبل ا�سود22البحرين
3966المغرب33بنغ>ديش
145ناميبيا165150بربادوس
198'0714'4ھولندا1415بي>روس

304324نيوزيلندا106'2261'1بلجيكا
22نيكاراغوا23بليز

20النيجر01بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
117نيجيريا97البوسنة والھرسك

669715النرويج589661البرازيل
03عمان30بروني دار الس>م

21باكستان3358بلغاريا
1618بنما01بوروندي

1113بيرو01الكاميرون
1832الفلبين851'7582'2كندا

252330بولندا118144شيلي
129147البرتغال516'61721'18الصين

5328قطر7282كولومبيا
386'84712'11جمھورية كوريا512كوستاريكا

31جمھورية مولدوفا11كوت ديفوار
259رومانيا3043كرواتيا

087'0911'1ا�تحاد الروسي99كوبا
12سانت كيتس ونيفس4933قبرص

12سانت فنسنت وجزر غرينادين163197الجمھورية التشيكية
13ساموا31جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

74سان مارينو263'4211'1الدانمرك
293187المملكة العربية السعودية47الجمھورية الدومينيكية

11السنغال4419إكوادور
2025صربيا4149مصر

99سيشيل01إريتريا
708837سنغافورة3421إستونيا

4241سلوفاكيا103'3262'2فنلندا
115124سلوفينيا899'8517'7فرنسا

314350جنوب أفريقيا30غابون
752'7001'1إسبانيا610جورجيا

1414سري �نكا927'76417'18ألمانيا
960'5873'3السويد11غانا

367'1924'4سويسرا94111اليونان
41الجمھورية العربية السورية12غواتيما�

21جمھورية مقدونيا اليوغوس>فية السابقة161158ھنغاريا
6772تايلند4344آيسلندا

01تونغا392'3141'1الھند
10ترينيداد وتوباغو1314إندونيسيا

62تونس24إيران (جمھورية - اIس>مية)
535835تركيا391435أيرلندا

02أوغندا611'3761'1إسرائيل
120152أوكرانيا872'8632'2إيطاليا
5159اIمارات العربية المتحدة10جامايكا
865'8954'4المملكة المتحدة918'66043'43اليابان
239'64357'51الو�يات المتحدة ا�مريكية21ا�ردن

2126غير معروف1215كازاخستان
84أوروغواي58كينيا

15أوزبكستان40قيرغيزستان
71فنزوي> (جمھورية – البوليفارية)92جمھورية �و الديمقراطية الشعبية

1317فييت نام�3624تفيا
11اليمن64لبنان
03زمبابوي10ليبريا
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        ))))الرباءات ا�ولية املنشورةالرباءات ا�ولية املنشورةالرباءات ا�ولية املنشورةالرباءات ا�ولية املنشورة(طلبات (طلبات (طلبات (طلبات ٕايداعا بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٕايداعا بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٕايداعا بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٕايداعا بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات أكرث اجلهات أكرث اجلهات أكرث اجلهات أكرث اجلهات : : : : 3333املرفق املرفق املرفق املرفق 

  

      

الرتبة في 
2013

بلد المنشأاسم المودع
طلبات البراءات 

الدولية المنشورة بناء 
على المعاھدة، 2013

التغيير 
مقارنة بسنة 

2012

109-881'2اليابانشركة باناسونك1
597'1-309'2الصينشركة زي تي إي2
094293'2الصينشركة ھواوي المحدودة للتكنولوجيا3
036731'2الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة كوالكوم4
212'8521'1الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة إنتل5
161-840'1اليابانشركة شارب6
78611'1ألمانياشركة روبرت بوش7
69643'1اليابانشركة تويوتا جيدوشا8
467268'1السويدشركة إيركسن للھواتف9

423193'1ھولنداشركة فيليبس لLلكترونيات10
32351'1ألمانياشركة سيمنس11
312269'1اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعة الكھربائية12
193460'1جمھورية كورياشركة سامسونغ المحدودة لLلكترونيات13
190191'1اليابانشركة إن إي سي14
17076'1جمھورية كورياشركة إل جي لLلكترونيات15
008117'1اليابانشركة فوجيفيلم16
916712الصينشركة شانزھان ستار أوبتوإلكترونيكس للتكنولوجيا17
915337اليابانشركة سوني18
84196اليابانشركة ھيتاشي المحدودة.19
807137فنلنداشركة نوكيا20
806171الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة مايكروسوفت21
782162الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة ھيوليت- باكرد للتطوير22
690160الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة إنترناشنل بزنس ماشينز23
68541ألمانياشركة باسف24
644336اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعات الكيمائية25
35-636اليابانشركة فوجيتسو المحدودة26
628207الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة غوغل.27
6051الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة ثري إم إنوفيتف بروبرتيز28
581192الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة أبل للحواسيب.29
53151اليابانشركة كانون30
51351اليابانشركة موراتا المحدودة.31
512192الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة جنرال إلكتريك32
116-450اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة33
44997جمھورية كورياشركة إل جي للمواد الكيمائية.34
449165الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة ھاليبورتن لخدمات الطاقة34
44346اليابانشركة توشيبا36
42699فنلنداشركة نوكيا سيمنس للشبكات37
42471اليابانشركة كيوسيرا38
41928فرنساوكالة الطاقة الذرية والطاقات البديلة39
40285الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة دو غلوبل للتكنولوجيا.40
59-398الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة دوبون دي نيمور وشركاؤه41
39846الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة كاليفورنيا41
142-395اليابانشركة سانيو المحدودة للصناعة الكھربائية43
383170اليابانشركة بيونير44
17-380الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة بيكر ھوغس45
182-376اليابانشركة سوميتومو المحدودة للمواد الكيمائية46
39-374الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة بروكتر أند غامبل47
365243الصينشركة تنست تكنولوجي (شانزھان) المحدودة48
36221اليابانشركة ھوندا للمحركات.49
36155اليابانشركة نيتو ِدنكو50
36115فرنساشركة ألكاتل لوسنت50
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        التعلمييةالتعلمييةالتعلمييةالتعلميية

  

   

الرتبة في 
2013

بلد المنشأاسم المودع
طلبات البراءات 

الدولية المنشورة بناء 
على المعاھدة، 2013

التغيير 
مقارنة بسنة 

2012

46                  398الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة كاليفورنيا41
49                  217الو�يات المتحدة ا�مريكيةمعھد ماساشوستس للتكنولوجيا97
19                  133الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة كولومبيا145
5                  119الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة تكساس165
27-                  119الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة ھارفارد165
25-                  116الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة جونز ھوبكنز173
23                  105جمھورية كورياالمعھد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا197
3                    98الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة لي>ند ستانفورد للشباب219
21                    94الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة كورنل223
2                    90الو�يات المتحدة ا�مريكيةمعھد كاليفورنيا للتكنولوجيا237
0                    89الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة فلوريدا242
33                    83جمھورية كوريامؤسسة بوستيك258
21-                    80جمھورية كورياجامعة سيول الوطنية266
15-                    77الصينجامعة بيكينغ280
27                    76سنغافورةجامعة نانيانغ للتكنولوجيا284
10                    76اليابانجامعة طوكيو284
13                    75المملكة المتحدةشركة إيزيس المحدودة ل>بتكار289
26                    72الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة بنسلفانيا303
10                    69الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة ميتشيغن310
15                    69سنغافورةجامعة سنغافورة الوطنية310
0                    62الصينجامعة تسينغوا345
3                    59اليابانجامعة توھوكو359
7-                    58جمھورية كورياجامعة يونسي363
3-                    58اليابانجامعة كيوتو363
14                    58جمھورية كورياجامعة كوريا363
19                    56الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة نيويورك376
5                    52اليابانجامعة كيوشو412
8                    52اليابانجامعة أوساكا412
6                    50الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة و�ية أريزونا429
17                    50الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة واشنطن429
5-                    50الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة يوتاه429
12                    48الدانمركجامعة الدانمرك التقنية450
1                    47الو�يات المتحدة ا�مريكيةمؤسسة خريجي جامعة ويسكنسين لSبحاث455
22                    45جمھورية كورياجامعة أجو467
14                    44الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة بتسبرغ478
15                    44الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة مينيسوتا478
1-                    43الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة كولورادو490
0                    43الو�يات المتحدة ا�مريكيةمؤسسة البحث التابعة لجامعة و�ية أوھايو490
2-                    43الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة جنوب كاليفورنيا490
6-                    42الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة و�ية نيويورك504
8                    42الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة فاندربلت504
5-                    41جمھورية كورياجامعة ھانيانغ518
17-                    40الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة برديو527
11                    39الو�يات المتحدة ا�مريكيةمعھد دارتماوت538
1                    38الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة يل544
9-                    38الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة شمال كارو�ينا544
6                    37الو�يات المتحدة ا�مريكيةالجامعة الشمالية الغربية563
4-                    37إسرائيلجامعة القدس العبرية563
4                    37الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة و�ية نيو جرزي563
3-                    36الو�يات المتحدة ا�مريكيةجامعة ديوك575
2                    36إسرائيلمؤسسة ييدا للبحث والتنمية المحدودة575
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طلبات البراءات 
بناء على معاھدة 

التعاون بشأن 
البراءات، 2013

الحصة (% ): 
2013

النمو (% ): 2013-2012

الھندسة الكھربائيةأو�
8977.810.9'14اTليات وا�جھزة والطاقة الكھربائية1
8393.67.3'6التكنولوجيا السمعية البصرية2
2472.75.1'5ا�تصا�ت3
0597.311.3'14ا�تصال الرقمي4
0.8-2880.7'1عمليات ا�تصال ا�ساسية5
6847.718.0'14التكنولوجيا الحاسوبية6
7271.927.2'3مناھج اIدارة المعلوماتية7
3193.86.0'7شبه الموص>ت8

ا�دواتثانيا
2943.323.0'6البصريات9

9524.28.8'7القياس10
8491.07.4'1تحليل المواد البيولوجية11
5631.39.3'2المراقبة12
9206.24.8'11التكنولوجيا الطبية13
الكيمياءثالثا
3.3-4152.8'5الكيمياء العضوية الدقيقة14
5152.93.8'5البيوتكنولوجيا15
1.3-7114.0'7الصناعة الدوائية16
5371.87.6'3الكيمياء ضخمة الجزئيات، المركبات17
7560.91.3'1الكيمياء الغذائية18
1062.72.6'5كيميائيات المواد ا�ساسية 19
7412.09.3'3المواد، علم المعادن20
2371.710.4'3تكنولوجيا السطحيات، التغليف والطلYي21
8.0-4000.2التكنولوجيا الھيكلية الدقيقة وتكنولوجيا النانو22
2682.20.9'4الھندسة الكيميائية23
7031.42.1'2التكنولوجيا البيئية24

الھندسة الميكانيكيةرابعا
2542.25.9'4التعبئة25
4951.83.5'3ا�دوات اTلية26
1163.29.6'6المحركات والمضخات والتربينات27
2401.23.7'2آ�ت النسيج والورق28
8452.53.9'4آ�ت خاصة أخرى29
9591.58.5'2العمليات وا�جھزة الحرارية30
1382.77.2'5العناصر الميكانيكية31
9224.16.9'7النقل32

مجا�ت أخرىخامسا
5561.96.7'3ا�ثاث، اللعب33
3941.81.0'3سلع استھ>كية أخرى34
4602.92.4'5الھندسة المدنية35

المجال التكنولوجي
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        2013201320132013وأعضاء مدريد املعيّنة، وأعضاء مدريد املعيّنة، وأعضاء مدريد املعيّنة، وأعضاء مدريد املعيّنة،     ب4 املنشأ ب4 املنشأ ب4 املنشأ ب4 املنشأ نظام مدريد حبسب نظام مدريد حبسب نظام مدريد حبسب نظام مدريد حبسب : الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل : الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل : الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل : الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل 6666املرفق املرفق املرفق املرفق 

  

  

التعييناتالطلباتبلدان المنشأ/أعضاء مدريد المعينةالتعييناتالطلباتبلدان المنشأ/أعضاء مدريد المعينة
           526'829351'46المجموع          526'829351'46المجموع

                   0668ليسوتو               507'32ألبانيا

                   0833ليبريا               666'41الجزائر

                441'962ليختنشتاين-1أنغي>

                933'1081ليتوانيا                  0715أنتيغوا وبربودا

-355لكسمبرغ-2ا�رجنتين
                   4915مدغشقر               025'403أرمينيا

-7ماليزيا             675'26311'1أستراليا
-60مالطة               942'1202'1النمسا

-2موريشيوس               992'73أذربيجان
                095'465المكسيك-3جزر البھاما

                375'412موناكو               390'02البحرين

                950'21منغوليا-4بربادوس

                212'63الجبل ا�سود               107'3236بي>روس

                916'443المغرب-760بلجيكا

                161'01موزامبيق-4بليز

                   0910ناميبيا               898'2-بنيلوكس

-461'1ھولندا-15برمودا
                484'3204نيوزيلندا                  0662بوتان

-2نيجيريا                  0557بونير وسان يوستاتيوس وسابا
                779'3188النرويج               588'133البوسنة والھرسك

                308'02عمان                  0819بوتسوانا

-13بنما-83جزر فرجن البريطانية
-1بيرو               054'3552بلغاريا

                280'433الفلبين-62كندا

                980'3712بولندا-7جزر كايمان

                872'2671البرتغال-1شيلي

-2قطر             275'35920'2الصين
              967'51010جمھورية كوريا-1الصين، منطقة ماكاو اIدارية الخاصة

                598'493جمھورية مولدوفا               286'233كولومبيا

                280'1512رومانيا               300'1804كرواتيا

              239'12618'1ا�تحاد الروسي               430'21كوبا

                   0100رواندا                  3621كوراساو

-1سانت كيتس ونيفس               016'1431قبرص
-2سانت فنسنت وجزر غرينادين               261'4792الجمھورية التشيكية

                112'101سان مارينو               048'01جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

                   0536سان تومي وبرينسيبي               714'5861الدانمرك

                663'1034صربيا-4دومينيكا

-1سيشيل-1الجمھورية الدومينيكية
                   0740سيراليون               471'274مصر

                582'2218سنغافورة               569'821إستونيا

                   0621سانت مارتن (الجزء الھولندي)             598'17-ا�تحاد ا�وروبي

                861'1461سلوفاكيا-2فيجي

                696'1701سلوفينيا               585'4311فنلندا

-1جنوب السودان               707'2393'4فرنسا
                065'2473'1إسبانيا               322'603جورجيا

-1سري �نكا               638'8224'6ألمانيا
                281'01السودان               355'01غانا

-1سورينام-12جبل طارق
                   0734سوازيلند               648'1071اليونان

                898'6991السويد-1غرينلند

              215'07013'3سويسرا               042'2832ھنغاريا

                636'01الجمھورية العربية السورية               452'1162آيسلندا

                210'303جمھورية مقدونيا اليوغوس>فية السابقة               916'411الھند

                463'02طاجيكستان-3إندونيسيا

-8تايلند               139'393إيران (جمھورية - اIس>مية)
                   0138تونس               331'1721أيرلندا

                838'2139'1تركيا-3جزيرة مان

                521'02تركمانستان               733'1774إسرائيل

                589'4909أوكرانيا               547'7863'2إيطاليا

-10اIمارات العربية المتحدة             179'92113'1اليابان
                102'4624'2المملكة المتحدة-11جيرزي

              322'04317'6الو�يات المتحدة ا�مريكية               448'776كازاخستان

-13غير معروفة               819'21كينيا
-1أوروغواي-2الكويت

                804'42أوزبكستان               901'42قيرغيزستان

                872'765فييت نام               846'�1241تفيا

                   0937زامبيا-6لبنان
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        نظام مدريدنظام مدريدنظام مدريدنظام مدريد    ٕايداعا بناء عىلٕايداعا بناء عىلٕايداعا بناء عىلٕايداعا بناء عىلأكرث اجلهات أكرث اجلهات أكرث اجلهات أكرث اجلهات : : : : 7777املرفق املرفق املرفق املرفق 

  

   

الرتبة في 
2013

بلد المنشأاسم المودع
طلبات مدريد، 

2013

التغيير 
مقارنة بسنة 

2012

22852سويسراشركة نوفارتيس1
11449الجمھورية التشيكيةشركة زينتيفا غروب2
11138ھنغارياشركة إيجيس جيوجيزرجيار3
29-109فرنساشركة لو\4
53-107ألمانياشركة بورنغر إنغلھايم فارما5
غير متاحة98ألمانياشركة بوكوا ھاندلز6
14-91سويسراشركة منتجات نسلي7
9074آيسلنداشركة أكتافيس غروب8
863ھولنداشركة فيليبس لLلكترونيات9

7937ألمانياشركة ھنكل. شركة كاي جي أي أي10
7814تركياشركة وورلد ميدسين إ�س>ري11
19-72ھنغارياشركة ريتشر جيديون12
7156سويسرااللجنة ا�ولمبية الدولية13
6345ألمانياشركة ليدل ستيفتونغ14
6111فرنساشركة بيوفارما15
67-60المملكة المتحدةشركة غ>كسو غروب16
542ألمانياشركة سيمنس17
3-53ألمانياشركة فولزفاغن18
513سلوفينياشركة كاي أر كاي أي19
4928ا�تحاد الروسيشركة غازبروم20
4816الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة أبل21
3-48الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة مايكروسوفت21
4432بي>روسشركة أو أي أو بريست سكاي ماياسوكومبينا23
4014ألمانياشركة غريسون - دي بوكي>ر24
4019أوكرانياشركة كونديترسكا "روشن"24
3928ألمانياشركة دويتش تيليكوم26
غير متاحة38ھولنداغراند فيجن أوروبا.27
غير متاحة37جمھورية كورياشركة ھيونداي موتورز28
366ألمانياشركة دايملر29
52-36سويسراشركة منتجات فيليب موريس.29
55-35ألمانياشركة بوش أند سيمانس ھوسغيرات31
3416بي>روسإفروتورغ32
333سويسراشركة أبير كرومبي آند فيتش أوروبا33
3325أيرلنداشركة جيليد ساينس33
3321فرنساشركة �نكوم للعطور والتجميل 33
329ألمانياشركة بييرسدورف36
3213ألمانياشركة كونتيننتل رايفن ألمانيا36
4-31الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة منتجات أفون.38
3114النمساشركة ھوفر  38
غير متاحة30ألمانياشركة بايريتش40
غير متاحة30ألمانياشركة فايون40
296ألمانياشركة باسف42
2923سويسراشركة دلتا ميديكال بروموشنز42
296ألمانياشركة كوف>ند ويرنھاندل42
2914اليابانشركة تيكادا فارماسوتيكال42
غير متاحة29فنلنداتكنوس جروب42
غير متاحة29المملكة المتحدةبريتش يونايتد بروفيدنت42
1-29اليابانشركة يونيفرسال إنترتينمنت42
غير متاحة28المملكة المتحدةشركة سباي ميديكال49
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        : أالصناف امخلسة عرش أالوىل: أالصناف امخلسة عرش أالوىل: أالصناف امخلسة عرش أالوىل: أالصناف امخلسة عرش أالوىلريد حبسب أالصنافريد حبسب أالصنافريد حبسب أالصنافريد حبسب أالصنافالتسجيالت ا�ولية بناء عىل نظام مدالتسجيالت ا�ولية بناء عىل نظام مدالتسجيالت ا�ولية بناء عىل نظام مدالتسجيالت ا�ولية بناء عىل نظام مد    ::::8888املرفق املرفق املرفق املرفق 

  

   

20122013الصنف
الحصة (% ): 

2013
النمو (% ): 

2013-2012

238100.02.5'539109'106المجموع

9789.14.0'5989'9الصنف 9: الحواسب والبرمجيات وا�جھزة الكھربائية أو اIلكترونية ا�خرى التي لھا طبيعة علمية

4327.76.6'9128'7الصنف 35: خدمات مثل الوظائف المكتبية والدعاية وإدارة ا�عمال

1125.62.4'9666'5الصنف 42: الخدمات التي يقدمھا مث> المھندسون العلميون أو الصناعيون أو التقنيون وخبراء الحاسوب

6885.21.3'6175'5الصنف 25: ا�لبسة وا�حذية والقبعات

3814.99.0'9365'4الصنف 5: أساسا المستحضرات الصيد�نية وغيرھا من المستحضرات الصحية لغايات طبية

9964.64.0'8044'4الصنف 41: الخدمات المقدمة في مجال التعليم والتدريب والترفيه وا�نشطة الرياضية والثقافية

9983.70.8'9653'3الصنف 3: أساسا مستحضرات التنظيف ومستحضرات دورات المياه

7633.40.3'7513'3الصنف 16: أساسا الورق والمنتجات المصنوعة من ھذه المواد ومن المستلزمات المكتبية
3543.18.6'0873'3الصنف 30: أساسا ا�غذية من أصل نباتي المعدة ل>ستھ>ك أو الحفظ فض> عن اIضافات الرامية إلى تحسين نكھة ا�غذية

3383.11.6'2873'3الصنف 7: أساسا ا�Tت والعدد اTلية والمحركات والمكائن

0512.80.3'0433'3الصنف 18: الجلد، والجلد ا�صطناعي، والمنتجات المصنوعة منھما، وحقائب السفر والمظ>ت
3.5-7922.6'8942'2الصنف 26: أجھزة اIضاءة، والتدفئة، وتوليد البخار، والطبخ، والتبريد، والتجفيف، والتھوية، واIمداد بالماء، وتصريف المياه.

5482.33.5'4622'2الصنف 37: خدمات البناء والتشييد، والتصليح، والتركيب

5452.36.0'4022'2الصنف 29: اللحم، والسمك، والدواجن، والفواكه والخضر المجمدة والمجففة والمطبوخة

0.6-5402.3'5552'2الصنف 38: خدمات ا�تصا�ت
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        2013201320132013وأعضاء الهاي املعّينة، وأعضاء الهاي املعّينة، وأعضاء الهاي املعّينة، وأعضاء الهاي املعّينة،     ب4 املنشأ ب4 املنشأ ب4 املنشأ ب4 املنشأ نظام الهاي حبسب نظام الهاي حبسب نظام الهاي حبسب نظام الهاي حبسب الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل     ::::9999املرفق املرفق املرفق املرفق 

  

   

عدد التصاميمعدد الطلباتعدد التصاميمعدد الطلباتعدد التصاميمعدد الطلباتعدد التصاميمعدد الطلبات
113'15967'17216'99013'2المجموع113'15967'17216'99013'2المجموع

520146459ليتوانيا00112524المنظمة ا�فريقية للملكية الفكرية
--35166لكسمبرغ063'1162911ألبانيا

001224مالي00258939أرمينيا
--11مالطة--22أستراليا
695'374211موناكو--38200النمسا

00232808منغوليا00272986أذربيجان
536'235441الجبل ا�سود3916900بلجيكا

984'224301المغرب00191669بليز
0047165ناميبيا78532--بنيلوكس

--144481ھولندا241834بنن
002436النيجر415'143521البوسنة والھرسك

034'701417853النرويج0036137بوتسوانا
188'004491عمان2210243212بلغاريا
26772980بولندا--18153الصين

--996البرتغال0032115كوت ديفوار
--11جمھورية كوريا633'17383611كرواتيا
017'002851جمھورية مولدوفا--22قبرص

42040157رومانيا--759الجمھورية التشيكية
--77ا�تحاد الروسي0072280جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

002678رواندا186459382الدانمرك
002251سان تومي وبرينسيبي00247966مصر

1048111السنغال1227119إستونيا
209'11362841صربيا340'09910'2--ا�تحاد ا�وروبي

736'10207432سنغافورة3017833168فنلندا
--514سلوفاكيا429143863'2931فرنسا

173986662سلوفينيا00109124غابون
2913474374إسبانيا051'002831جورجيا

001985سورينام617138820'6433ألمانيا
--49157السويد004497غانا

307'9349'0311'6623سويسرا420259326اليونان
0046142الجمھورية العربية السورية10612468ھنغاريا
00227792طاجيكستان61282212آيسلندا

606'114171جمھورية مقدونيا اليوغوس>فية السابقة--11الھند
330'003641تونس--242إندونيسيا

190'3396'702341تركيا--35أيرلندا
912'6266992أوكرانيا--22إسرائيل
--40124المملكة المتحدة11070426'4191إيطاليا

--147674الو�يات المتحدة ا�مريكية--11كينيا
--122فييت نام00234852قيرغيزستان

البريطانية)�44110223تفيا --17جزر فرجن (
--2339غير معروفة769'221135101ليختنشتاين

أعضاء +ھاي المعينة أعضاء +ھاي المعينةبلد المنشأ
بلدان المنشأ/ أعضاء +ھاي المعينةبلدان المنشأ/ أعضاء +ھاي المعينة

بلد المنشأ



 
10 
 

        نظام الهاينظام الهاينظام الهاينظام الهاي    ٕايداعا بناء عىلٕايداعا بناء عىلٕايداعا بناء عىلٕايداعا بناء عىلأكرث اجلهات أكرث اجلهات أكرث اجلهات أكرث اجلهات     ::::10101010املرفق املرفق املرفق املرفق 

  

  

        : أالصناف امخلسة عرش أالوىل: أالصناف امخلسة عرش أالوىل: أالصناف امخلسة عرش أالوىل: أالصناف امخلسة عرش أالوىلحبسب أالصنافحبسب أالصنافحبسب أالصنافحبسب أالصناف    الهايالهايالهايالهايالتسجيالت ا�ولية بناء عىل نظام التسجيالت ا�ولية بناء عىل نظام التسجيالت ا�ولية بناء عىل نظام التسجيالت ا�ولية بناء عىل نظام     ::::11111111املرفق املرفق املرفق املرفق 

  

الرتبة في 
2013

بلد المنشأاسم المودع
طلبات +ھاي، 

2013

التغيير 
مقارنة بسنة 

2012
11332سويسراشركة شواتش (سواتش المساھمة) (شواتش المحدودة)1
8215ھولنداشركة فيليبس لLلكترونيات.2
7622الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة بروكتر أند غامبل3
23-52ألمانياشركة دايملر 4
5111ألمانياشركة فولزفاغن5
3813ألمانياشركة ألفريد كارشر. شركة بوش وسيمنس لSجھزة المنزلية 6
389الو�يات المتحدة ا�مريكيةشركة جيليت7
13-30سويسراشركة منتجات نيسلي.8
3-29ألمانياشركة ليدل ستيفتونغ. شركة بوش وسيمنس لSجھزة المنزلية 9

2723سويسراشركة أوميغا (أوميغا المساھمة) (أوميغا المحدودة) 10
10-19فرنساشركة ھورمز سيليي11
1611ألمانياشركة ھانزا ميتال ويركي 12
1-15ألمانياشركة كيوزل أيدياز فور فراندز13
137ألمانيابايريتش موتورن ويركي 14
132ألمانياشركة ھانزغوف14
41-13ألمانياشركة أودي14
126فرنساشركة رونو تراكس17
11-12فرنساسيفيرغ>س17
123ألمانياشركة �يفھايت17
129سويسراشركة كرونوب>س تيكنيكال 17

الصنف
تسجي'ت +ھاي، 

2013
الحصة (% ): 

2013
النمو (% ): 

2013-2012

734100.012.0'2المجموع
29710.915.6الصنف 9: ا�غلفة وحاويات النقل

29710.922.7الصنف 10: الساعات الحائطية والساعات اليدوية
2308.415.6الصنف 6: ا�ثاث

2107.71.4الصنف 12: وسائل النقYل
1706.26.9الصنف 7: السلع المنزلية

1515.54.9الصنف 26: أجھزة اIضاءة
0.8-1294.7الصنف 23: معدات التدفئة والتھوية

1174.319.4الصنف 32: الرموز والشعارات التصويرية
1144.242.5الصنف 14: أجھزة التسجيل وا�تصYال

1084.040.3الصنف 8: ا�دوات والمعدات
9.6-1033.8الصنف 11: أدوات التزيين

923.413.6الصنف 25: عناصر البناء والتشييد
883.218.9الصنف 15: ا�Tت غير المحددة في ا�صناف ا�خرى

15.3-833.0الصنف 2: الم>بس
762.81.3الصنف 3: لوازم السفر


