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 1المرفق 

في طلبات البراءات  السائدالتوجھ : 1الشكل 
بالطاقة الخضراء والمودعة بناء على  المرتبطة

 معاھدة البراءات

 

المصدر: قاعدة بیانات الویبو إلحصاءات الملكیة 
في  قائمة الجرد الخضراء للویبوالفكریة التي تطبق 

 .ءاتانظام التصنیف الدولي للبر

البراءات أن االبتكار  معاھدة طلباتویظھر من 
، یبدو األخضر ینشأ من كل أقطاب العالم. ولكن

بضعة بلدان،  أن، 2 كما ھو مبّین في الشكل
أودعت فیھا أصال طلبات البراءات الدولیة، 

استأثرت فقد باألغلبیة العظمى للطلبات. تستأثر 
األولى من تلك البلدان في عام  ةالبلدان الخمس

(الیابان والصین والوالیات المتحدة  2019
بأكثر من  األمریكیة وألمانیا وجمھوریة كوریا)

المودعة  % من مجموع طلبات البراءات الخضراء76
بناء على معاھدة البراءات. وشھدت جمیع 

البلدان العشرة األولى انخفاضا ما عدا الصین 
). وكان نمو الصین في 3كل وجمھوریة كوریا (الش

بناء في ھذا المجال طلبات البراءات المودعة 
استثنائیا في معظم على معاھدة البراءات 

تكنولوجیات الطاقة الخضراء. والملحوظ أن 
الصین أصبحت تحتل الصدارة عالمیا فیما یخص 

تكنولوجیات النقل ب تسجیل البراءات المرتبطة
 األخضر في السنوات األخیرة.
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: طلبات البراءات الخضراء المودعة 2شكل ال
 2019بناء على معاھدة البراءات، 

 

المصدر: قاعدة بیانات الویبو إلحصاءات الملكیة 
الفكریة التي تطبق قائمة الجرد الخضراء للویبو في 

 نظام التصنیف الدولي للبراءات.

: طلبات البراءات الخضراء المودعة 3الشكل 
ات بحسب بلدان المنشأ بناء على معاھدة البراء

 2019و 2013األولى، 

 

المصدر: قاعدة بیانات الویبو إلحصاءات الملكیة 
الفكریة التي تطبق قائمة الجرد الخضراء للویبو في 

 نظام التصنیف الدولي للبراءات.

یمكن تقسیم تكنولوجیات الطاقة الخضراء 
الواردة في الطلبات المودعة بناء على معاھدة 
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البراءات إلى فئتین واسعتین ھما: إنتاج 
استھالك الطاقة  /الطاقة البدیلة واستخدام

بكفاءة. ویشتمل إنتاج الطاقة البدیلة على كل 
التكنولوجیات الخضراء التي تدخل ضمن إنتاج 

الطاقة الفعلي، مثل جمع الطاقة الشمسیة 
الضوئیة أو الحرارة الضائعة ألغراض تولید 

أما استخدام الطاقة بكفاءة فیشتمل الكھرباء. 
االستھالك على كل التكنولوجیات التي تنطبق على 

النھائي للطاقة، مثل مصابیح اإلضاءة التي تكفل 
كفاءة أكبر أو األلواح الھوائیة التي تقّلل من 

ضغط الھواء على القطارات.
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: تصنیف تكنولوجیا الطاقة الخضراء الواردة في طلبات البراءات 4الجدول 
 المودعة بناء على معاھدة البراءات

 2019 2016 2013 التكنولوجیا الخضراء

متوس
ط 
النم
و 
السن
وي 
من 
2013 
إلى 
2019 

إجما
لي 
النم
و من 
2013 
إلى 
2019 

حصة 
طلبات 
البرا
ءات 
الخضر
اء 
المود
عة 
بناء 
على 
معاھد
ة 
البرا
ءات 
(2013 
%) 

حصة 
 طلبات
البرا
 ءات
الخضر
اء 
المود
عة 
بناء 
على 
معاھد
ة 
البرا
ءات 
(2019 
%) 

 إنتاج ا لطاقة البدیلة
       

9,322  
       

7,099  
       

7,646  -3% -18% 52% 45% 

 الوقود البیولوجي
       

2,088  
       

1,852  
       

1,866  -2% -11% 12% 11% 

 الطاقة الشمیة
       

2,842  
       

1,604  
       

1,766  -8% -38% 16% 10% 

 خالیا الوقود
       

1,241  
       

1,021  
       

1,105  -2% -11% 7% 7% 

 الریح
          

820  
          

522  
          

859  1% 5% 5% 5% 

 نفایات النشاط البشري
          

761  
          

680  
          

716  -1% -6% 4% 4% 

 الطاقة النوویة
          

543  
          

510  
          

468  -2% -14% 3% 3% 

 الطاقة المائیة
          

344  
          

289  
          

300  -2% -13% 2% 2% 

 الطاقة الحراریة األرضیة
          

285  
          

255  
          

282  0% -1% 2% 2% 
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 الحرارة الضائعة
          

253  
          

260  
          

203  -4% -20% 1% 1% 
                

استھالك  /إجمالي استخدام
 الطاقة بكفاءة

       
8,558  

       
8,248  

       
9,294  1% 9% 48% 55% 

 إجمالي حفظ الطاقة
       

6,210  
       

6,101  
       

6,800  2% 10% 35% 40% 

 دوائر اإلمداد بالطاقة
       

3,290  
       

3,351  
       

3,511  1% 7% 18% 21% 

 الطاقةاإلضاءة المنخفضة 
       

2,175  
       

2,073  
       

2,383  2% 10% 12% 14% 

 تخزین الطاقة الكھربائیة
          

444  
          

395  
          

547  4% 23% 2% 3% 
العزل الحراري للمباني 

 بشكل عام
          

300  
          

282  
          

360  3% 20% 2% 2% 

 إجمالي النقل
       

2,260  
       

2,066  
       

2,321  0% 3% 13% 14% 

 السكك الحدیدیة مركبات
          

523  
          

518  
          

734  6% 40% 3% 4% 

 الشحنمحطات 
          

268  
          

283  
          

383  6% 43% 1% 2% 
المركبات التي تعمل 

 بالطاقة البشریة
          

193  
          

285  
          

324  9% 68% 1% 2% 

 المركبات الھجینة
          

613  
          

385  
          

304  -11% -50% 3% 2% 

 المركبات الكھربائیة
          

456  
          

313  
          

285  -8% -38% 3% 2% 

 المركبات الھیدروجینیة
            

74  
          

125  
          

105  6% 42% 0% 1% 

 المركبات بشكل عام
            

69  
            

70  
            

99  6% 45% 0% 1% 

 المضخات الحراریة
            

60  
            

47  
          

131  14% 120% 0% 1% 

 المجموع
      

17,880  
      

15,347  
      

16,940  -1% -5% 100% 100% 
المصدر: قاعدة بیانات الویبو إلحصاءات الملكیة الفكریة التي تطبق قائمة الجرد 

 الخضراء للویبو في نظام التصنیف الدولي للبراءات.
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الخضراء بالرغم من تراجع طلبات البراءات 
المودعة بناء على معاھدة البراءات إجماال منذ 

، فإن معظم ذلك التراجع مرّده االنخفاض 2013 عام
الُمسجل في تكنولوجیات الطاقة البدیلة، التي 

). وفي المقابل، 4% (الجدول 18انخفضت بنسبة 
سجلت طلبات البراءات المرتبطة بالتكنولوجیات 

% خالل 9المحسّنة للكفاءة زیادة فعلیة قدرھا 
الفترة ذاتھا. ومما أسھم في تلك الزیادة 

%)، وبنسبة أقل، 10ولوجیات حفظ الطاقة (تكن
 %).3النقل (

وأظھر استخدام التكنولوجیا بكفاءة أداء أحسن 
وقد یعكس ذلك النشاط من أداء الطاقة البدیلة 

الُمسجل في أسواق الطاقة العالمیة. وشھد سعر 
الطاقة والسلع األساسیة انخفاضا كبیرا بعد عام 

اد مصادر ، مما قد قّلل من الحافز إلیج2014
مستدامة للطاقة الخضراء (انظر كذلك في ھذا 

الصادر عن  2018مؤشر االبتكار العالمي الشأن 
الذي یربط بین  5 ). وذلك مبّین في الشكلالویبو

ومؤشر  التوجھات الُمسجلة في أسواق الطاقة
أسعار الطاقة لمنظمة التعاون والتنمیة في 

 میدان االقتصادي (الخط المتقطع).ال

 2019-2013: االتجاھات التكنولوجیة 5الشكل 

 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-chapter1.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-chapter1.pdf
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المصدر: قاعدة بیانات الویبو إلحصاءات الملكیة 
الفكریة التي تطبق قائمة الجرد الخضراء للویبو في 

أسعار الطاقة ، ومؤشر نظام التصنیف الدولي للبراءات
 .لمنظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي

، لم تواكب 5كما ھو مبّین في الشكل 
التكنولوجیات الخضراء المجاالت التكنولوجیة 

األخرى ذات الصلة. واالنخفاض الُمسجل مؤخرا في 
على صعید كذلك التكنولوجیا الخضراء یظھر 

لبدیلة شھدت حصة براءات الطاقة افقد البلدان. 
تراجعا في غالبیة بلدان من مجموع البراءات 

). وسجلت الصین 6المنشأ األولى (انظر الشكل 
وجمھوریة كوریا، اللتان شھد كل منھما نموا 
إجمالیا في التكنولوجیا الخضراء بالقیمة 

 2.5بالمائة و 0.9المطلقة، انخفاضا بنسبة 
بالمائة على التوالي في حصة براءات 

البدیلة. أما حصص طلبات البراءات التكنولوجیا 
المرتبطة باستخدام الطاقة بكفاءة، فكانت أفضل 

بلدان من أصل بلدان  5بقدر طفیف، إذ سجلت 
زیادات في ھذا الصدد، المنشأ العشرة األولى 

 حتى وإن كانت تلك الزیادات متواضعة.

: الحصة الخضراء من مجموع طلبات 6الشكل 
 معاھدة البراءات البراءات المودعة بناء على
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المصدر: قاعدة بیانات الویبو إلحصاءات الملكیة 
الفكریة التي تطبق قائمة الجرد الخضراء للویبو في 

 نظام التصنیف الدولي للبراءات.
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