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 طلبات معاهدة الرباءات اليت أ ودعهتا خمرتعات

PCT applications Share of PCT applications (%)

 طلبات معاهدة الرباءات الس نة

حصة طلبات معاهدة 

 )%( الرباءات

2003 24004 22.1 
2004 24887 22.4 
2005 27994 22.6 
2006 31127 22.7 
2007 34448 23.2 
2008 37644 23.6 
2009 37919 24.6 
2010 39613 26.3 
2011 43186 26.6 
2012 48232 27.3 
2013 53015 27.8 
2014 58806 28.3 
2015 57857 29.2 
2016 62859 30.4 
2017 68270 31.2 

طلبات معاهدة التعاون 
 بشأ ن الرباءات

 (%) طلبات معاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتحصة 
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 البدل

 2017لعام  حصة طلبات معاهدة الرباءات اليت أ ودعهتا خمرتعات

 بدل املنشأ  
 2017لعام  حصة طلبات معاهدة الرباءات

%() 

 50.29371 مجهورية كوراي
 47.91108 الصني
 35.69132 بلجياك

س بانيا  35.42977 ا 
 32.84788 الوالايت املتحدة

 32.53552 فرنسا
 28.33212 الهند

 28.31270 هوالندا
 28.07512 سويرسا
رسائيل  26.34593 ا 

 25.34837 فنلندا
 24.84389 كندا

 24.05063 ادلامنرك
 23.85815 اململكة املتحدة

 23.60365 السويد
 21.57418 أ سرتاليا

 20.00454 الياابن
 18.99479 أ ملانيا

يطاليا  18.64139 ا 
 15.91073 المنسا
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 احملراكت واملضخات والتوربينات
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 ال دوات الآلية
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 املعاجلة

 معليات االتصال ال ساس ية

 العمليات وال هجزة احلرارية

 ال اثث وال لعاب

آالت خاصة أ خرى  أ

 املراقبة

 الآليات وال هجزة والطاقة الكهرابئية

 القياس

آالت النس يج والورق  أ

 التكنولوجيا الطبية

 مناجه اال دارة املعلوماتية

 التكنولوجيا البيئية

 البرصايت

 الهندسة الكمييائية

 التكنولوجيا السمعية البرصية

 االتصاالت

 سلع اس هتالكية أ خرى

 تكنولوجيا السطحيات، التغليف والطيل

 التكنولوجيا احلاسوبية

 املواد، عمل املعادن

 ش به املوصالت

 االتصال الرمقي

 التكنولوجيا الهيلكية ادلقيقة وتكنولوجيا النانو

 الكميياء خضمة اجلزئيات، املركبات
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 حتليل املواد البيولوجية

 الكميياء الغذائية

 الكميياء العضوية ادلقيقة
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 2017لعام حصة طلبات معاهدة الرباءات اليت أ ودعهتا خمرتعات 
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 التكنولوجيا
 

لعام حصة طلبات معاهدة الرباءات اليت أ ودعهتا خمرتعات 
2017 

 %14 العنارص املياكنيكية
 15% احملراكت واملضخات والتوربينات

 15% الهندسة املدنية
 16% ال دوات الآلية

 17% النقل
 18% املعاجلة

 22% معليات االتصال ال ساس ية
 23% العمليات وال هجزة احلرارية

 24% ال اثث وال لعاب
آالت خاصة أ خرى  24% أ

 24% املراقبة
 25% الآليات وال هجزة والطاقة الكهرابئية

 25% القياس
آالت النس يج والورق  26% أ

 28% التكنولوجيا الطبية
 29% مناجه اال دارة املعلوماتية

 29% التكنولوجيا البيئية
 29% البرصايت

 30% الهندسة الكمييائية
 30% التكنولوجيا السمعية البرصية

 31% التاالتصا
 32% اس هتالكية أ خرىسلع 

 32% تكنولوجيا السطحيات، التغليف والطيل
 33% التكنولوجيا احلاسوبية

 33% املواد، عمل املعادن
 35% ش به املوصالت

 39% االتصال الرمقي
 40% التكنولوجيا الهيلكية ادلقيقة وتكنولوجيا النانو

 46% الكميياء خضمة اجلزئيات، املركبات
 47% ال ساس ية كمييائيات املواد

 51% حتليل املواد البيولوجية
 51% الكميياء الغذائية

 55% الكميياء العضوية ادلقيقة
 56% املس تحرضات الصيدالنية

 58% البيوتكنولوجيا
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حسب الرشكة )من بني البدلان احملتةل للمراكز  2017لعام حصة طلبات معاهدة الرباءات اليت أ ودعهتا خمرتعات 

 العرشين ال وىل(
 

 الرشكة
 

 احلصة البدل

آل يج كمي  رشكة أ
مجهورية 

 72.5% كوراي
 %69.1 سويرسا الروش –رشكة ف. هومفان 

 67.3% فرنسا رشكة لورايل

 رشكة دو غلوبل للتكنولوجيا
الوالايت 

 63.3% املتحدة
 61.5% ادلامنرك رشكة هينكيل

 رشكة بروكرت أ ند غامبل
الوالايت 

 60.0% املتحدة

لكرتونيات  رشكة سامسونغ لال 
مجهورية 

 56.0% كوراي
 55.5% الصني للتكنوليوجيا BOEمجموعة 

 54.7% سويرسا رشكة انس تاك

لكرتونيات  رشكة ا ل يج لال 
مجهورية 

 54.0% كوراي
 53.0% الصني للتكنولوجيات SZ DJIرشكة 

 52.3% أ ملانيا رشكة ابسف
 52.2% الصني رشكة هوواي احملدودة للتكنولوجيا

 51.4% الصني رشكة زي يت ا ي
 51.1% الصني رشكة موراات احملدودة

نوتك القابضة احملدودة آل يج ا   رشكة أ
مجهورية 

 47.2% كوراي

نوفيتف بروبرتزي م ا   رشكة ثري ا 
الوالايت 

 45.5% املتحدة

 رشكة كورنينغ
الوالايت 

 45.4% املتحدة
 44.1% الصني مجموعة عيل اباب القابضة احملدودة

توفايت  مؤسسة نييك ا 
الوالايت 

 43.4% املتحدة
 42.6% الياابن احملدودة  رشكة هيتايش

آبل  رشكة أ
الوالايت 

 42.0% املتحدة
لكرتونيكس للتكنولوجيا  42.0% الصني رشكة شانزهان س تار أ وبتو ا 

 40.4% الياابن رشكة اكو

نتل  رشكة ا 
الوالايت 

 39.8% املتحدة

 رشكة مايكروسوفت لرتخيص التكنولوجيا
الوالايت 

 39.4% املتحدة
 39.2% الصني رشكة كس ياأ ويم

 رشكة كوالكوم
الوالايت 

 38.5% املتحدة
آرجيليك انونمي  38.0% تركيا رشكة أ

 36.6% الصني رشكة غوانغ دونغ
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حسب الرشكة )من بني البدلان احملتةل للمراكز  2017لعام حصة طلبات معاهدة الرباءات اليت أ ودعهتا خمرتعات 

 العرشين ال وىل(
 

 
 املؤسسة ال اكدميية

 
 حصة البدل

 83.3% مجهورية كوراي معهد أ حباث الالكرتونيات واالتصاالت السلكية والالسلكية

 82.7% الصني معهد ش نتشن للتكنولوجيا املتقدمة
 82.5% الصني جامعة جياجننان
 80.0% الصني جامعة تسينغهوا
 80.0% الصني جامعة جيانغسو

 79.6% الصني أ اكدميية الصني لتكنولوجيا االتصاالت
رسائيل جامعة تل أ بيب  79.4% ا 

 76.8% الصني جامعة جنوب الصني للتكنولوجيا
 75.6% مجهورية كوراي الكاميويةمعهد البحوث الكورية للتكنولوجيا 

 74.6% الصني جامعة بيكينغ
 74.5% الصني معهد التكنولوجيات الصناعية التابع جلامعة زانغجياجاجن

 72.5% مجهورية كوراي معهد كوراي للتكنولوجيا الصناعية
 71.1% مجهورية كوراي جامعة كيوهنيي

رسائيل اجلامعة العربية يف أ ورشلمي القدس  69.6% ا 
 69.2% مجهورية كوراي جامعة كيونغبوك الوطنية

رسائيل رشكة ييدا للبحث والتطوير  69.0% ا 
 67.3% الصني جامعة زجييانغ

 66.0% مجهورية كوراي معهد كوراي للآالت واملواد
 65.9% س نغافورة واكةل العلوم والتكنولوجيا والبحث

 64.6% س نغافورة جامعة اننيانغ للتكنولوجيا
س باني اجمللس ال عىل للتحقيقات العلمية  63.9% اا 

 63.8% فرنس ية املعهد الوطين للصحة وال حباث الطبية

 60.4% الصني جامعة شانغهاي جياوتونغ
 59.6% مجهورية كوراي جامعة س يول الوطنية

الوالايت  جامعة ليالند س تانفورد للش باب
 59.3% املتحدة

 59.3% الصني جامعة ش يزنن
 58.5% الهند جملس البحوث العلمية والصناعية 

 58.1% مجهورية كوراي معهد البحوث الكورية للمعايري والعلوم

الوالايت  جامعة كولومبيا
 57.9% املتحدة

الوالايت  معهد سكريبس للبحوث
 56.8% املتحدة

الوالايت  جامعة كورنيل
 56.6% املتحدة
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