
الƠتقريƠر اإلحƠصائƠي
لƠمعلومƠات الƠƠملكية الƠƠفكريƠƠƠƠƠƠƠƠة 

لƠعام 2022م
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إشƠƠارة إلƠƠى تƠƠنظيم الهƠƠيئة الƠƠسعوديƠƠة لƠƠلملكية الƠƠفكريƠƠة والƠƠذي أسƠƠند لƠƠها مƠƠهمة تƠƠوفƠƠير الƠƠمعلومƠƠات 

الƠمتعلقة بƠحقوق الƠملكية الƠفكريƠة وإتƠاحƠتها للجƠمهور، وامƠتدادا لسƠلسة الƠتقاريƠر الƠمعلومƠاتƠية الƠدوريƠة 

 ألبƠرز الƠمؤشƠرات 
ً
الƠصادرة عƠنها، فƠقد أعƠد مƠركƠز مƠعلومƠات الƠملكية الƠفكريƠة هƠذا الƠتقريƠر الƠذي يسƠتعرض مƠوجƠزا

واإلحƠصاءات الƠخاصƠة بƠمجاالت الƠملكية الƠفكريƠة فƠي الƠمملكة بƠاسƠتخدام بƠيانƠات الهƠيئة الƠسعوديƠة لƠلملكية 

 لمتخƠƠذي الƠƠقرار والƠƠممارسƠƠين والمهƠƠتمين فƠƠي الƠƠمجاالت ذات الƠƠصلة بƠƠالƠƠملكية الƠƠفكريƠƠة 
ً
الƠƠفكريƠƠة دعƠƠما

وتزويدهم بالمعلومات والمؤشرات لرصد أداء أنشطة الملكية الفكرية محليا.

يƠتضمن الƠتقريƠر سƠتة أقƠسام رئيسƠية تسƠتعرض مƠجاالت الƠملكية الƠفكريƠة وذلƠك بهƠدف تƠوفƠير بƠيانƠات 

إحƠصائƠية محƠدثƠة عƠن أعƠداد الƠطلبات الƠمودعƠة والƠوثƠائƠق الƠصادرة لƠكل مƠجال، وأبƠرز الƠتصنيفات والƠتوجƠهات 

الفنية للطلبات المودعة، إضافة إلى بيانات إحصائية عن مقدمي الطلبات لكل مجال.

الملخص 
التنفيƠƠƠƠƠƠذي
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ملخص 
أبƠƠƠƠƠرز األرقƠƠƠƠام 

خالل عام 2022 م

5,837
طلب براءة اختراع مودع

2,684
وثيقة براءة اختراع صادرة

1,508
طلب تصميم صناعي مودع

1,112
شهادة تصميم صناعي صادرة

40,287
طلب تسجيل عالمة تجارية

26,398
عالمة تجارية مسجلة

838
طلب تسجيل اختياري

376
شهادة تسجيل اختياري

4
طلب صنف نباتي مودع

1
براءة صنف نباتي صادرة

27
طلب دارة متكاملة مودع
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براءات 
االختƠƠƠƠراع
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2018م 2019م 2020م 2021م 2022م

1058

834
769818

817

4,779

3,145
2,7992,8332,582

وبƠƠالƠƠنظر لƠƠتصنيف الƠƠطلبات حسƠƠب مƠƠقدمƠƠيها، ُيƠƠالحƠƠظ أن 
81.87% مƠن الƠطلبات الƠمودعƠة كƠانƠت مƠن فƠئة الƠمؤسƠسات، 

18.13% من اإلجمالي خالل العام. بƠينما شƠكلت الƠطلبات الƠمودعƠة مƠن فƠئة األفƠراد مƠا نسƠبته 

وبƠالƠمقارنƠة مƠع اإلحƠصائƠيات الƠصادرة عƠن عƠام 2021م، نƠالحƠظ 
نƠمو عƠدد الƠطلبات الƠمودعƠة مƠن فƠئة الƠƠمؤسƠƠسات بنسƠبة 
52% كƠما شهƠدت أعƠداد الƠطلبات الƠمودعƠة مƠن فƠئة األفƠراد 

 كذلك بنسبة %27. 
ً
نموا

1.1.1 نظرة شاملة

، بƠزيƠادة بƠلغت نسƠبتها 
ً
بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد طƠلبات بƠراءات االخƠتراع الƠمودعƠة لƠدى الهƠيئة خƠالل عƠام 2022م 5,837 طƠلبا

46.70% مقارنة بالعام السابق.

5,837

3,979
3,5683,6513,399

%27

%52

عة
ود

م
 ال
ت
لبا
ط
 ال
دد

ع

فئة األفراد          فئة المؤسسات

4,779
إجمالي الطلبات لفئة 

المؤسسات

1,058
إجمالي الطلبات لفئة 

األفراد

شكل 1: طلبات براءات االختراع المودعة حسب فئة مقدم الطلب  

 1.1 طلبات براءات االختراع المودعة 
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 لƠƠطلبات 
ً
وبƠƠاسƠƠتعراض قƠƠائƠƠمة الƠƠمؤسƠƠسات األعƠƠلى إيƠƠداعƠƠا

بƠƠراءات االخƠƠتراع (شƠƠكل 2) ، ُيƠƠالحƠƠظ تƠƠصدر شƠƠركƠƠة الƠƠزيƠƠت 
الƠعربƠية الƠسعوديƠة (أرامƠكو الƠسعوديƠة) الƠقائƠمة بنسƠبة 

31.85% من إجمالي الطلبات المودعة لهذه الفئة. 

كƠƠما تجƠƠدر اإلشƠƠارة إلƠƠى أن قƠƠائƠƠمة الƠƠمؤسƠƠسات الخƠƠمسة 
 لƠطلبات بƠراءات االخƠتراع خƠالل الƠعام تƠضمنت 

ً
األعƠلى إيƠداعƠا

مؤسستين وطنيتين.

1.1.2 طلبات براءات االختراع المودعة لفئة المؤسسات

، بنسƠبة نƠمو بƠلغت 
ً
خƠالل عƠام 2022م، بƠلغ عƠدد طƠلبات بƠراءات االخƠتراع الƠمودعƠة لƠفئة الƠمؤسƠسات 4,779 طƠلبا

52% مقارنة بالعام السابق.

شكل 2: طلبات براءات االختراع المودعة ألبرز المؤسسات

 1.1 طلبات براءات االختراع المودعة 

%52
نسبة النمو مقارنة بعام 2021م

4,779
إجمالي الطلبات لفئة 

المؤسسات

%31.85%2.97%1.44

%1.30%1
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Ơمو عƠدد الƠطلبات الƠمودعƠة مƠباشƠرة لƠدى الهƠيئة بƠشكل مƠلحوظ وبنسƠبة بƠلغت 75.43% مƠقارنƠة بƠالƠعام 
ُ
ويƠالحƠظ ن

 (PCT) براءاتƠشأن الƠتعاون بƠدة الƠمعاهƠقا لƠيئة وفƠدى الهƠة لƠمودعƠية الƠدولƠطلبات الƠدت الƠما شهƠي. كƠماضƠال

 بنسبة %35.67.
ً
نموا

1.1.3 طلبات براءات االختراع حسب آلية اإليداع

 لƠبيانƠات عƠام 2022م، فƠقد شƠكلت الƠطلبات الƠمودعƠة مƠباشƠرة لƠدى الهƠيئة الƠسعوديƠة لƠلملكية الƠفكريƠة مƠا 
ً
وفƠقا

 
ً
نسƠبته 33.15% مƠن إجƠمالƠي الƠطلبات الƠمودعƠة خƠالل الƠعام. بƠينما بƠلغت نسƠبة الƠطلبات الƠدولƠية الƠمودعƠة وفƠقا

لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) 66.85% من اإلجمالي.

شكل 3: طلبات براءات االختراع المودعة حسب آلية إيداع الطلب

 1.1 طلبات براءات االختراع المودعة 

3,902
طلبات دولية

 (وفقا لمعاهدة التعاون بشأن البراءات) 

%71

%1

1,935
طلبات مباشرة

%2

%2

%2

%2

%21

%2

%3

%2
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ويƠتضمن الجƠدول أدنƠاه تƠوزيƠع طƠلبات بƠراءات االخƠتراع حسƠب دولƠة 
مƠƠقدمƠƠيها حƠƠيث تشƠƠير الƠƠبيانƠƠات إلƠƠى أن طƠƠلبات بƠƠراءات االخƠƠتراع 
الƠƠƠمودعƠƠƠة مƠƠƠن مƠƠƠقدمƠƠƠي الƠƠƠطلبات فƠƠƠي الƠƠƠمملكة الƠƠƠعربƠƠƠية 
الƠƠسعوديƠƠة هƠƠي األعƠƠلى بنسƠƠبة 44.65%، تƠƠليها الƠƠطلبات مƠƠن 
الƠواليƠات المتحƠدة األمƠريƠكية بنسƠبة 23% مƠن اإلجƠمالƠي لهƠذا 
الƠƠعام. وتجƠƠدر اإلشƠƠارة إلƠƠى نƠƠمو عƠƠدد طƠƠلبات بƠƠراءات االخƠƠتراع 
الƠمودعƠة مƠن داخƠل الƠمملكة خƠالل عƠام 2022م بنسƠبة %85 

مقارنة بالعام السابق. 

1.1.4 طلبات براءات االختراع حسب دولة مقدم الطلب

 لƠبيانƠات عƠام 2022 م، فƠتمثل طƠلبات بƠراءات االخƠتراع الƠمودعƠة مƠن مƠقدمƠي الƠطلبات مƠن داخƠل الƠمملكة مƠا 
ً
وفƠقا

نسبته 44.65% من إجمالي الطلبات المودعة خالل العام، مقابل 55.35% مودعة من خارجها.

 1.1 طلبات براءات االختراع المودعة 

%85
نسبة نمو الطلبات من داخل الدولة مقارنة 

بعام 2021م

2,6063,231
إجمالي الطلبات من خارج 

المملكة

إجƠمالƠي الƠطلبات مƠن داخƠل 

المملكة

949
طƠƠƠلب بƠƠƠراءة اخƠƠƠتراع 

لفئة األفراد

1,657
طƠƠƠلب بƠƠƠراءة اخƠƠƠتراع 
لفئة المؤسسات

%41.57%6.07%5.94%5.85%40.58

وبƠالƠنظر لƠتوزيƠع طƠلبات بƠراءات االخƠتراع الƠمودعƠة مƠن داخƠل الƠمملكة خƠالل عƠام 2022م، يƠالحƠظ تƠصدر شƠركƠة الƠزيƠت 
الƠعربƠية الƠسعوديƠة (أرامƠكو الƠسعوديƠة) لƠقائƠمة الƠمؤسƠسات مƠن حƠيث اإليƠداع مƠن داخƠل الƠدولƠة بنسƠبة %91.85. 

كما تضمنت القائمة ألول مرة كال من شركة االتصاالت السعودية وجامعة القصيم.

91.85%شركƠة الزيƠت العربيƠة السعودية (أرامكو)

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

0.72%مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

0.60%شركة االتصاالت  السعودية

0.36%مركز الملك عبدالله العالمي لألبحاث الطبية 

0.36%جامعة القصيم 

مؤسسات أخرى

%1.15

%4.95
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وبƠƠالƠƠمقارنƠƠة مƠƠع الƠƠتوجƠƠهات الƠƠتقنية لƠƠطلبات بƠƠراءات االخƠƠتراع 
الƠمودعƠة خƠالل عƠام 2021 م، فƠقد شهƠدت أعƠداد طƠلبات بƠراءات 
االخƠƠتراع الƠƠمصنفة فƠƠي مƠƠجاالت الƠƠƠكيمياء وعƠƠƠلم الƠƠƠمعادن 
واالنƠƠشاءات الƠƠثابƠƠتة والƠƠفيزيƠƠاء والƠƠهندسƠƠة الƠƠميكانƠƠيكية 

  .
ً
 عاما

ً
واإلنارة والتدفئة نموا

كƠƠما نƠƠالحƠƠظ أن مƠƠا نسƠƠبته 4.04% مƠƠن طƠƠلبات بƠƠراءات االخƠƠتراع 
المودعة تعد حديثة ولم يتم تصنيفها بعد.

1.1.5 المجاالت التقنية لطلبات براءات االختراع المودعة

اسƠتنادا إلƠى الƠتصنيف الƠدولƠي لƠبراءات االخƠتراع (IPC)، فƠقد مƠثلت طƠلبات بƠراءات االخƠتراع الƠمودعƠة خƠƠالل عƠام 
2022م فƠƠي مƠƠجالƠƠي االحƠƠتياجƠƠات البشƠƠريƠƠة (A) والƠƠكيمياء وعƠƠلم الƠƠمعادن (C) النسƠƠبة األعƠƠلى بƠƠما يƠƠقارب 

43.40% من إجمالي الطلبات المودعة خالل العام.

شكل 4: المجاالت التقنية لطلبات براءات االختراع المودعة خالل عام 2022م

 1.1 طلبات براءات االختراع المودعة 

%43
مƠن الƠطلبات الƠمودعƠة خƠالل عƠام 2022م صƠنفت 

فƠƠƠƠي مƠƠƠƠجƠالƠƠƠƠي الƠƠƠƠƠكƠيƠمƠيƠاء وعƠƠƠƠƠلƠم الƠƠƠƠƠمƠعƠادن 

واالحƠتياجƠات البشƠريƠة الƠمرتƠبطة بƠقطاعƠات الƠنفط 

والغاز والمجاالت الصحية. 

5,837
طلب براءة اختراع مودع

(C) الكيمياء وعلم المعادن

(E) اإلنشاءات الثابتة

(B) العمليات ووسائل النقل
(A) االحتياجات البشرية

(G) الفيزياء

الهندسة الميكانيكية واإلنارة 
(F) والتدفئة

(H) الكهرباء

(D) ورق المنسوجات

%21.65

طلبات غير مصنفة

11

4%

5%

6%

13%

22%
12%

16%

22%

%15.61

%11.75

%0.29%0.29

%5.26

%6.30

%13.35

%21.74
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2018م 2019م 2020م 2021م 2022م

170

90

77

80100

2,544

1,668

674
423489

وبƠالƠنظر لƠتوزيƠع بƠراءات االخƠتراع الƠصادرة حسƠب فƠئات مƠقدمƠي 
الƠطلبات، ُيƠالحƠظ أن 2,544 بƠراءة اخƠتراع مƠنها كƠانƠت لƠمقدمƠي 
الƠطلبات مƠن فƠئة الƠمؤسƠسات بنسƠبة 94.78% بƠينما أصƠدرت 
الهƠيئة 140 بƠراءة اخƠتراع لƠفئة مƠقدمƠي الƠطلبات األفƠراد بƠما 

نسبته 5.22% فقط من اإلجمالي. 

وبƠالƠمقارنƠة مƠع اإلحƠصائƠيات الƠصادرة لƠعام 2021م، نلحƠظ نƠمو 
عƠدد الƠبراءات الƠصادرة لƠفئة الƠمؤسƠسات بنسƠبة 53% كƠما 
 
ً
شهƠƠدت أعƠƠداد بƠƠراءات االخƠƠتراع الƠƠصادرة لƠƠفئة األفƠƠراد نƠƠموا

كذلك بنسبة %79. 

1.2.1 نظرة شاملة

أصƠدرت الهƠيئة خƠالل عƠام 2022م قƠرابƠة 2,684 وثƠيقة بƠراءة اخƠتراع بƠزيƠادة تƠقدر بنسƠبة 53.72% مƠقارنƠة بƠالƠعام 
الماضي.

2,544
إجƠƠمالƠƠي الƠƠبراءات لƠƠفئة 

المؤسسات

140
إجƠƠمالƠƠي الƠƠبراءات لƠƠفئة 

األفراد

2,684

1,746

705
480569

%79
%53

رة
اد
ص
 ال
اع
تر
الخ

ت ا
ءا
برا

د 
عد

فئة األفراد          فئة المؤسسات

شكل 5: وثائق براءات االختراع الصادرة حسب فئة مقدمي الطلب  

 1.2 وثائق براءات االختراع الصادرة 

78

31

57
80

140
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وبƠاسƠتعراض قƠائƠمة الƠمؤسƠسات الخƠمسة األولƠى مƠن حƠيث عƠدد 
وثƠائƠق بƠراءات االخƠتراع الƠصادرة فƠي الƠشكل (5) أدنƠاه، نƠالحƠظ 
تƠصدر شƠركƠة الƠزيƠت الƠعربƠية الƠسعوديƠة (أرامƠكو الƠسعوديƠة) 

القائمة بنسبة 14.47% من اإلجمالي لهذه الفئة. 

كƠما تجƠدر اإلشƠارة إلƠى أن قƠائƠمة الƠمؤسƠسات أدنƠاه تƠضمنت 
مƠƠؤسسƠƠتين وطƠƠنيتين إلƠƠى جƠƠانƠƠب أرامƠƠكو الƠƠسعوديƠƠة هƠƠما 
جƠƠامƠƠعة الƠƠملك سƠƠعود والشƠƠركƠƠة الƠƠسعوديƠƠة لƠƠلصناعƠƠات 

األساسية (سابك).

1.2.2 وثائق براءات االختراع الصادرة لفئة المؤسسات

بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد وثƠائƠق بƠراءات االخƠتراع الƠصادرة خƠالل عƠام 2022م لƠفئة الƠƠمؤسƠƠسات 2,544 وثƠƠيقة بƠƠراءة 
اختراع، بنسبة نمو بلغت 60.91% مقارنة بالعام السابق.

شكل 6: وثائق براءات االختراع الصادرة لفئة المؤسسات

 1.2 وثائق براءات االختراع الصادرة 

%61
نسبة النمو مقارنة بعام 2021 م

2,544
إجمالي البراءات الصادرة لفئة 

المؤسسات

%14%8%3

%2%2
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5502,134
إجƠƠمالƠƠي الƠƠبراءات الƠƠصادرة لƠƠمقدمƠƠي 

الطلبات من خارج المملكة

إجƠƠمالƠƠي الƠƠبراءات الƠƠصادرة لƠƠمقدمƠƠي 

الطلبات من داخل المملكة

71
بƠƠƠراءة اخƠƠƠتراع صƠƠƠادرة 

لفئة األفراد

1,657
بƠƠƠراءة اخƠƠƠتراع صƠƠƠادرة  

لفئة المؤسسات

ويƠƠتضمن الجƠƠدول أدنƠƠاه تƠƠوزيƠƠع بƠƠراءات االخƠƠتراع حسƠƠب دولƠƠة 
مƠقدمƠيها حƠيث شƠكلت وثƠائƠق بƠراءات االخƠتراع الƠصادرة لƠمقدمƠي 
الƠطلبات مƠن الƠواليƠات المتحƠدة األمƠريƠكية مƠا نسƠبته %34.80، 
يƠليها بƠراءات االخƠتراع لƠمقدمƠي الƠطلبات مƠن الƠمملكة الƠعربƠية 
الƠسعوديƠة بنسƠبة 20.49% لƠتشكالن مƠجتمعتان 55.29% مƠن 

اإلجمالي خالل العام.

1.2.3 وثائق براءات االختراع الصادرة حسب دولة مقدم الطلب

خƠالل عƠام الƠتقريƠر أصƠدرت الهƠيئة الƠسعوديƠة لƠلملكية الƠفكريƠة مƠا مجƠموعƠه 550 وثƠيقة بƠراءة اخƠتراع لƠمقدمƠي 
الƠطلبات مƠن داخƠƠل الƠƠمملكة بنسƠبة 20.49% مƠقابƠل 2,134 وثƠƠيقة بƠƠراءة اخƠƠتراع لƠمقدمƠي الƠطلبات مƠن خƠƠارج 

المملكة بنسبة تمثل 79.51% من إجمالي الوثائق الصادرة خالل العام.

 1.2 وثائق براءات االختراع الصادرة 

%79
نسبة وثائق براءات االختراع الصادرة لمقدمي 

الطلبات من خارج المملكة

وبƠƠالƠƠمقارنƠƠة مƠƠع إحƠƠصائƠƠيات وأرقƠƠام عƠƠام 2021م، نلحƠƠظ نƠƠمو بƠƠراءات االخƠƠتراع الƠƠممنوحƠƠة لƠƠمقدمƠƠي الƠƠطلبات مƠƠن 
الواليات المتحدة بنسبة 50.93% مقارنة بالعام الماضي.

76.83%شركƠة الزيƠت العربيƠة السعودية (أرامكو)

16.28%جامعة الملك سعود

2.30%مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

1.67%جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

0.84%مركز الملك عبدالله العالمي لألبحاث الطبية 

2.09%مؤسسات أخرى

%43.77%6.04%5.72%5.30%39.18
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3%11%
11%

12%
17%

21%

24%

وبƠالƠمقارنƠة مƠع الƠتوجƠهات الƠتقنية لƠوثƠائƠق بƠراءات االخƠتراع الƠصادرة خƠالل 
الƠعام الƠماضƠي، يƠالحƠظ أنƠه وبƠالƠرغƠم مƠن نƠمو عƠدد الƠوثƠائƠق الƠصادرة فƠي 
مƠجال الƠكيمياء وعƠلم الƠمعادن إال أن نسƠبتها مƠن اإلجƠمالƠي انƠخفضت 

بما يقارب %29.94.  

كƠما شهƠدت أعƠداد بƠراءات االخƠتراع الƠمصنفة فƠي مƠجال اإلنƠƠشاءات 
الƠƠثابƠƠتة والƠƠتي تƠƠتناول تƠƠقنيات حƠƠفر األرض أو الƠƠصخور لƠƠلحصول عƠƠلى 
الƠƠنفط أو الƠƠغاز والƠƠعناصƠƠر الهƠƠيكلية ومƠƠواد الƠƠبناء ومƠƠجال إنƠƠشاءات 
 بنسƠبة 250% مƠقارنƠة 

ً
 مƠلحوظƠا

ً
الƠمبانƠي الƠعامƠة والجƠدران والƠعزل نƠموا

بƠالƠعام الƠماضƠي. وبƠشكل مƠماثƠل نƠمت أعƠداد الƠبراءات الƠصادرة فƠي 
مƠجالƠي الƠعمليات ووسƠائƠل الƠنقل ومƠجال الƠفيزيƠاء بنسƠبة 67.53% و 

70.62% على التوالي مقارنة بالعام الماضي.

1.2.4 المجاالت التقنية لبراءات االختراع الصادرة

اسƠتنادا إلƠى الƠتصنيف الƠدولƠي لƠبراءات االخƠتراع (IPC)، فƠقد كƠانƠت بƠراءات االخƠتراع الƠصادرة فƠي مƠجال الƠكيمياء 
 (E) تةƠثابƠشاءات الƠجال اإلنƠليها مƠي، يƠمالƠن اإلجƠى 23.82% مƠصل إلƠبة تƠلى بنسƠي األعƠه (C) معادنƠلم الƠوع
 (A) ةƠريƠات البشƠتياجƠجال االحƠم مƠبة 16.92%، ثƠبنس (B) نقلƠل الƠائƠعمليات ووسƠجال الƠم مƠبة 21.39%، ثƠبنس

بنسبة %12.11.

شكل 7: المجاالت التقنية لوثائق براءات االختراع الصادرة خالل عام 2022م

 1.2 وثائق براءات االختراع الصادرة 

%45
مƠن الƠبراءات الƠصادرة خƠالل عƠام 2022 م 

كƠƠانƠƠت فƠƠي مƠƠجالƠƠي الƠƠƠكيمياء وعƠƠƠلم 

الƠمعادن واإلنƠشاءات الƠثابƠتة الƠمرتƠبطة 

بقطاعات النفط والغاز واإلنشاءات. 

2,684
وثيقة براءة اختراع صادرة

(C) الكيمياء وعلم المعادن

(E) اإلنشاءات الثابتة

(B) العمليات ووسائل النقل

(A) االحتياجات البشرية

(G) الفيزياء

الهندسة الميكانيكية واإلنارة 
(F) والتدفئة

(H) الكهرباء (D) 0.26ورق المنسوجات%
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حƠيث تƠصدرت جƠامƠعة الƠملك عƠبدالƠله لƠلعلوم والƠتقنية الƠقائƠمة فƠي نƠشاط اإليƠداع بƠإجƠمالƠي يƠصل إلƠى 19 طƠلب 
بƠراءة اخƠتراع تƠليها مƠديƠنة الƠملك عƠبدالƠعزيƠز لƠلعلوم والƠتقنية بƠما مجƠموعƠه 12 طƠلب. وفƠي الƠعام ذاتƠه، مƠنحت 
الهƠيئة 78 وثƠيقة بƠراءة اخƠتراع لƠجامƠعة الƠملك سƠعود لƠتمثل مƠا نسƠبته 74.29% مƠن اإلجƠمالƠي الƠصادر لƠلجامƠعات 

السعودية والمراكز البحثية الوطنية خالل العام.  

كƠما تجƠدر اإلشƠارة إلƠى أن قƠائƠمة الƠطلبات الƠمودعƠة لƠلجامƠعات والƠمراكƠز الƠبحثية تƠضمنت أربƠع مƠؤسƠسات وطƠنية 
ظهƠرت ألول مƠرة وهƠي جƠامƠعة الƠقصيم وجƠامƠعة تƠبوك وجƠامƠعة األمƠير سƠلطان وجƠامƠعة اإلمƠام محƠمد بƠن 

سعود اإلسالمية.

1.3.1 الجامعات السعودية والمراكز البحثية الوطنية

بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد طƠلبات بƠراءات االخƠتراع الƠمودعƠة خƠالل عƠام 2022 مƠن الƠجامƠعات الƠسعوديƠة والƠمراكƠز الƠبحثية 
الƠوطƠنية مƠا يƠقارب 63 طƠلب بƠراءة اخƠتراع بنسƠبة 1.08% مƠن إجƠمالƠي الƠطلبات الƠمودعƠة خƠالل الƠعام. بƠينما بƠلغ عƠدد  

براءات االختراع ما مجموعه 105 براءة اختراع.

 1.3 نشاط الجامعات والمراكز البحثية 

شكل 8: طلبات براءات االختراع المودعة ووثائق براءات االختراع الصادرة للجامعات السعودية والمراكز البحثية الوطنية

الطلبات المودعةقائمة الجامعات والمراكز البحثية

19جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

12مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

6مركز الملك عبدالله العالمي لألبحاث الطبية

6جامعة القصيم

5جامعة تبوك

4جامعة طيبة

4جامعة االمير سلطان

4جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

2جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

1جامعة الجوف

البراءات الصادرةقائمة الجامعات والمراكز البحثية

78جامعة الملك سعود

11مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

8جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

4مركز الملك عبدالله العالمي لألبحاث الطبية

1جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن

1مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة

1جامعة القصيم

1جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

105
وثيقة براءة اختراع 

صادرة

63
طلب براءة اختراع 

مودع

16
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2018م 2019م 2020م 2021م 2022م

700
611

380
241

224

808789

568563
693

وبƠƠالƠƠنظر لƠƠتصنيف الƠƠطلبات حسƠƠب مƠƠقدمƠƠيها، ُيƠƠالحƠƠظ أن 
53.58% مƠن الƠطلبات الƠمودعƠة كƠانƠت لƠفئة الƠƠمؤسƠƠسات، 

46.42% من اإلجمالي خالل العام. بƠينما شƠكلت الƠطلبات الƠمودعƠة مƠن فƠئة األفƠراد مƠا نسƠبته 

وبƠالƠمقارنƠة مƠع اإلحƠصائƠيات الƠصادرة عƠن عƠام 2021 م، نلحƠظ 
زيƠادة عƠدد الƠطلبات الƠمودعƠة مƠن فƠئة الƠمؤسƠسات بنسƠبة 
2% فƠƠقط بƠƠينما شهƠƠدت أعƠƠداد الƠƠطلبات الƠƠمودعƠƠة مƠƠن فƠƠئة 

 بنسبة %15. 
ً
األفراد نموا

2.1.1 نظرة شاملة

، بƠزيƠادة بƠلغت 
ً
بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد طƠلبات تƠسجيل الƠتصامƠيم الƠصناعƠية الƠمودعƠة خƠالل عƠام 2022 م 1,508 طƠلبا

نسبتها 7.71% مقارنة بالعام السابق.

1,508
1,400

948

804
917

%15

%2

عة
ود

م
 ال
ت
لبا
ط
 ال
دد

ع

فئة األفراد          فئة المؤسسات

شكل 9: طلبات تسجيل النماذج الصناعية المودعة حسب فئة مقدم الطلب  

 2.1 طلبات التصاميم الصناعية المودعة 

808
إجمالي الطلبات لفئة 

المؤسسات

700
إجمالي الطلبات لفئة 

األفراد
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 لƠطلبات تƠسجيل 
ً
وبƠاسƠتعراض قƠائƠمة الƠمؤسƠسات األعƠلى إيƠداعƠا

الƠتصامƠيم الƠصناعƠية أدنƠاه، ُيƠالحƠظ أن إجƠمالƠي طƠلباتƠها تƠشكل مƠا 
نسبته 13.99% من إجمالي الطلبات المودعة لهذه الفئة. 

بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد طƠلبات تƠسجيل الƠتصامƠيم الƠصناعƠية الƠمودعƠة لƠفئة الƠƠمؤسƠƠسات خƠالل عƠام 2022 م مƠا 
مجموعه 808 طلب، بنسبة زيادة بلغت 2% فقط مقارنة بالعام السابق.

%2
نسبة النمو مقارنة بعام 2021م

808
إجمالي الطلبات لفئة 

المؤسسات

%2.97%2.97%2.72

%2.72%2.60

2.1.2 طلبات التصاميم الصناعية المودعة لفئة المؤسسات

 2.1 طلبات التصاميم الصناعية المودعة

Cartier International A.G.

Pierre Balmain S.A.S

Philips Domestic Appliances Holding B.V Hansgrohe SE

Toyota Shatai Kabushiki Kaisha

شكل 10: طلبات تسجيل التصاميم الصناعية المودعة ألبرز المؤسسات  
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906602
إجƠƠمالƠƠي الƠƠطلبات مƠƠن 

خارج المملكة
إجƠƠمالƠƠي الƠƠطلبات مƠƠن 

داخل المملكة

681
طƠلب تƠصميم صƠناعƠي 

لفئة األفراد

225
طƠلب تƠصميم صƠناعƠي 

لفئة المؤسسات

ويƠتضمن الجƠدول أدنƠاه تƠوزيƠع طƠلبات الƠتصامƠيم الƠصناعƠية حسƠب 
دولƠƠة مƠƠقدمƠƠيها حƠƠيث تشƠƠير الƠƠبيانƠƠات إلƠƠى أن طƠƠلبات الƠƠتصامƠƠيم 
الƠصناعƠية الƠمودعƠة مƠن مƠقدمƠي الƠطلبات فƠي الƠمملكة الƠعربƠية 
الƠƠƠسعوديƠƠƠة هƠƠƠي األعƠƠƠلى بنسƠƠƠبة 60.08%، تƠƠƠليها الƠƠƠطلبات مƠƠƠن 
الƠƠواليƠƠات المتحƠƠدة األمƠƠريƠƠكية بنسƠبة 8.69% مƠن اإلجƠمالƠي خƠالل 
العام. وتجدر اإلشارة إلى نمو عدد طلبات التصاميم الصناعيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

خƠƠالل عƠƠام 2022 م، مƠƠثلت طƠƠلبات تƠƠسجيل الƠƠتصامƠƠيم الƠƠصناعƠƠية الƠƠمودعƠƠة مƠƠن مƠƠقدمƠƠي الƠƠطلبات مƠƠن داخƠƠل 
المملكة ما نسبته 60.08% من إجمالي الطلبات المودعة خالل العام، مقابل 39.92% مودعة من خارجها.

%6
نسƠƠبة نƠƠمو الƠƠطلبات مƠƠن داخƠƠل الƠƠدولƠƠة 

مقارنة بعام 2021م

2.1.3 طلبات التصاميم الصناعية حسب دولة مقدم الطلب

 2.1 طلبات التصاميم الصناعية المودعة 

الƠمودعƠة مƠن داخƠل الƠمملكة خƠالل عƠام 2022 م بنسƠبة 6.21% والƠطلبات الƠمودعƠة مƠن خƠارج الƠمملكة بنسƠبة 
10.05% مƠقارنƠة بƠالƠعام الƠسابƠق. . وبƠالƠنظر لƠتوزيƠع طƠلبات الƠتصامƠيم الƠصناعƠية الƠمودعƠة مƠن داخƠل الƠمملكة نƠالحƠظ 

أن ما نسبته 75.17% كانت مودعة من فئة األفراد بنمو 19.47% مقارنة بالعام الماضي.

8.89%محل قلعة الذوق لألحذية

5.78%شركة ريف العطور للتجارة

4.89%شركة جرير للتسويق

4.00%شركة الفنار

3.56%مصنع علب الرياض للكرتون والتغليف

3.56%شركة شموع الماضي

65.78%مؤسسات أخرى

%21.76%10.47%9.14%58.64
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وبƠالƠنظر لƠتوزيƠع شƠهادات الƠتصامƠيم الƠصناعƠية الƠصادرة حسƠب 
فƠئات مƠقدمƠي الƠطلبات، ُيƠالحƠظ أن عƠدد الƠشهادات الƠصادرة 
لƠفئة الƠمؤسƠسات بƠلغت 682 شƠهادة بنسƠبة 61.33% بƠينما 
أصƠدرت الهƠيئة 430 شƠهادة لƠفئة مƠقدمƠي الƠطلبات األفƠراد 

بما نسبته 38.67% من اإلجمالي. 

وبƠالƠمقارنƠة مƠع اإلحƠصائƠيات الƠصادرة لƠعام 2021م، نلحƠظ نƠمو 
عƠدد شƠهادات تƠسجيل الƠتصامƠيم الƠصناعƠية لƠفئة األفƠƠراد 
بنسبة 19% مقابل نسبة نمو بلغت 8% لفئة المؤسسات.

أصƠدرت الهƠيئة خƠالل عƠام 2022 م مƠا مجƠموعƠه 1,112 شƠهادة تƠسجيل تƠصميم صƠناعƠي بنسƠبة نƠمو تƠصل إلƠى 
11.65% مقارنة بالعام الماضي.

682
إجمالي الطلبات لفئة 

المؤسسات

430
إجمالي الطلبات لفئة 

األفراد

2.2.1 نظرة شاملة

 2.2 شهادات التصاميم الصناعية الصادرة

2018م 2019م 2020م 2021م 2022م

430
362

264

116

170

682634
514448

616

1,112
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صن
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د 
عد

فئة األفراد          فئة المؤسسات

شكل 11: شهادات التصاميم الصناعية الصادرة حسب فئة مقدمي الطلبات  
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وبƠاسƠتعراض قƠائƠمة الƠمؤسƠسات الخƠمسة األولƠى مƠن حƠيث 
عƠدد شƠهادات الƠتصامƠيم الƠصناعƠية الƠصادرة، نƠالحƠظ تƠصدر 
شƠƠركƠƠة يƠƠونƠƠيليفر جƠƠلوبƠƠال أي بƠƠي لƠƠيمتد الƠقائƠمة بنسƠبة 

3.67% من اإلجمالي لهذه الفئة. 

كƠما تجƠدر اإلشƠارة إلƠى أن قƠائƠمة الƠمؤسƠسات أدنƠاه تƠضمنت 
مؤسسة وطنية واحدة.

بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد شƠهادات الƠتصامƠيم الƠصناعƠية الƠصادرة لƠفئة الƠمؤسƠسات خƠالل عƠام 2022 م 682 شƠهادة 
تصميم صناعي، بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالعام السابق.

شكل 12: وثائق براءات االختراع الصادرة لفئة المؤسسات

%8
نسبة النمو مقارنة بعام 2021 م

682
إجمالي الشهادات الصادرة  

لفئة المؤسسات

%3.67%2.93%2.79

%2.79%2.64

2.2.2 شهادات التصاميم الصناعية لفئة المؤسسات

 2.2 شهادات التصاميم الصناعية الصادرة

Unilever Global IP LimitedFerrari S.P.A.Pierre Balmain S.A.S

Toyota Jidosha Kabushiki Kaishaمحل قلعة الذوق لالحذية
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576536
إجƠƠمالƠƠي الƠƠشهادات الƠƠصادرة لƠƠمقدمƠƠي 

الطلبات من خارج المملكة

إجƠƠمالƠƠي الƠƠشهادات الƠƠصادرة لƠƠمقدمƠƠي 

الطلبات من داخل المملكة

408
شهادة تصميم صناعي 

لفئة األفراد

168
شهادة تصميم صناعي 

لفئة المؤسسات

ويƠتضمن الجƠدول أدنƠاه تƠوزيƠع شƠهادات الƠتصامƠيم الƠصناعƠية حسƠب 
دولƠة مƠقدمƠي الƠطلبات، حƠيث شƠكلت الƠشهادات الƠصادرة لƠمقدمƠي 
الƠطلبات مƠن الƠمملكة الƠعربƠية الƠسعوديƠة مƠا نسƠبته  51.80% مƠن 
اإلجƠƠمالƠƠي خƠƠالل الƠƠعام بƠƠنمو بƠƠلغ 8.68% مƠƠقارنƠƠة بƠƠالƠƠعام الƠƠماضƠƠي، 

يتبعهم من حيث العدد مقدمي الطلبات من الواليات المتحدة.

خƠƠالل عƠƠام 2022 م، مƠƠثلت طƠƠلبات تƠƠسجيل الƠƠتصامƠƠيم الƠƠصناعƠƠية الƠƠمودعƠƠة مƠƠن مƠƠقدمƠƠي الƠƠطلبات مƠƠن داخƠƠل 
المملكة ما نسبته 60.08% من إجمالي الطلبات المودعة خالل العام، مقابل 39.92% مودعة من خارجها.

%52
نسبة شهادات التصاميم الصناعية الصادرة 

لمقدمي الطلبات من داخل المملكة

وبƠالƠمقارنƠة مƠع إحƠصائƠيات شƠهادات الƠتصامƠيم الƠصناعƠية الƠصادرة لƠمقدمƠي الƠطلبات مƠن داخƠل الƠمملكة  خƠالل عƠام 
2021م، نلحƠظ نƠمو عƠدد الƠشهادات الƠممنوحƠة لƠمقدمƠي الƠطلبات األفƠراد بنسƠبة 21.79% مƠقابƠل انƠخفاض عƠدد تƠلك 

الممنوحة لفئة المؤسسات بنسبة %13.85 .

2.2.3 شهادات التصاميم الصناعية حسب دولة مقدم الطلب

 2.2 شهادات التصاميم الصناعية الصادرة

%17.91%11.19%9.33%8.77%52.80

10.71%محل قلعة الذوق لألحذية

7.74%شركة ريف العطور للتجارة

6.55%شركة جرير للتسويق

5.36%شركة المشروبات النقية للصناعة

4.76%شركة الفنار

4.76%شركة شموع الماضي

60.12%مؤسسات أخرى
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72%
5%
5%
6%

6%6%

%53
نسƠبة نƠمو الƠتصامƠيم الƠصناعƠية المسجƠلة فƠي 

تƠƠƠصنيف لƠƠƠوكƠƠƠارنƠƠƠو للسƠƠƠƠيارات والƠƠƠƠحافƠƠƠƠالت 

والƠشاحƠنات خƠالل عƠام 2022م مƠقارنƠة بƠالƠعام 

السابق.

وبƠƠالƠƠمقارنƠƠة مƠƠع الƠƠتوجƠƠهات الƠƠفنية لƠƠلتصامƠƠيم الƠƠصناعƠƠية 
المسجƠلة خƠالل الƠعام الƠماضƠي، يƠالحƠظ نƠمو عƠدد الƠتصامƠيم 
الƠصناعƠية المسجƠلة والƠمصنفة فƠي كƠل مƠن مƠجال مƠعدات 
الƠƠƠƠتهويƠƠƠƠة وتƠƠƠƠكييف الƠƠƠƠهواء بنسƠƠƠƠبة 337.50% ومƠƠƠƠجال 
الƠƠمجوهƠƠرات بنسƠƠبة 66.67% ومƠƠجال السƠƠيارات والƠƠحافƠƠالت 
والƠƠشاحƠƠنات بنسƠƠبة 52.94%. وفƠƠي الƠƠوقƠƠت ذاتƠƠه شهƠƠدت 
أعƠداد الƠتصامƠيم الƠصناعƠية المسجƠلة تƠحت تƠصنيف الƠصناديƠق 
والƠƠƠعلب والƠƠƠحاويƠƠƠات وعƠƠƠلب الƠƠƠحفظ وتƠƠƠصنيف الƠƠƠقواريƠƠƠر 
 
ً
والƠطوارق واألوانƠي والƠحاويƠات ذات وسƠائƠل الƠرش انƠخفاضƠا

بنسبة 43.55% و 22.47% على التوالي. 

2.2.4 المجاالت الفنية للتصاميم الصناعية المسجلة

يƠتم تƠصنيف الƠتصامƠيم الƠصناعƠية بƠاسƠتخدام تƠصنيف لƠوكƠارنƠو وهƠو تƠصنيف دولƠي مƠن 32 صƠنف يسƠتخدم 
ألغƠƠراض تƠƠسجيل الƠƠتصامƠƠيم الƠƠصناعƠƠية بƠƠموجƠƠب اتƠƠفاق لƠƠوكƠƠارنƠƠو (1968). وبƠƠاالسƠƠتناد لƠƠلتصنيف فƠƠقد شƠƠكلت 
الƠتصامƠيم الƠصناعƠية المسجƠلة والƠمصنفة فƠي مƠجالƠي مƠعدات الƠتهويƠة وتƠكييف الƠهواء والƠصناديƠق والƠعلب 

والحاويات النسبة األعلى بما يقارب 6.29% من اإلجمالي لكل منهما.

شكل 13: المجاالت الفنية لشهادات التصاميم الصناعية الصادرة

1,112
شهادة تصميم صناعي

الصناديق والعلب والحاويات

السيارات والحافالت والشاحنات

المجوهرات

أخرى

معدات التهوية وتكييف الهواء

 2.2 شهادات التصاميم الصناعية الصادرة

القوارير والدوارق واألواني والحاويات ذات 
وسائل الرش
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25,30314,984
إجƠمالƠي الƠطلبات الƠمودعƠة  

من داخل المملكة

، بƠزيƠادة بƠلغت 
ً
بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد طƠلبات تƠسجيل الƠعالمƠات الƠتجاريƠة الƠمودعƠة خƠالل عƠام 2022م 40,287 طƠƠلبا

نسبتها 5.66% مقارنة بالعام السابق.

3.1.1 نظرة شاملة

 3.1 طلبات تسجيل العالمات التجارية 

وبƠƠƠالƠƠƠنظر لƠƠƠتصنيف الƠƠƠطلبات حسƠƠƠب دولƠƠƠة مƠƠƠقدمƠƠƠي 
الƠطلبات، ُيƠالحƠظ أن 62.81% مƠن الƠطلبات الƠمودعƠة كƠانƠت 
مƠن داخƠل الƠدولƠة، بƠينما شƠكلت الƠطلبات الƠمودعƠة مƠن 
العام. خƠƠارج الƠƠدولƠƠة مƠا نسƠبته 37.19% مƠن اإلجƠمالƠي خƠالل 

وبƠالƠمقارنƠة مƠع اإلحƠصائƠيات الƠصادرة عƠن عƠام 2021م، 
نلحƠظ زيƠادة عƠدد الƠطلبات الƠمودعƠة مƠن داخƠل الƠدولƠة 
بنسƠƠƠƠبة 4% فƠƠƠƠقط بƠƠƠƠينما شهƠƠƠƠدت أعƠƠƠƠداد الƠƠƠƠطلبات 

 بنسبة %9. 
ً
المودعة من خارج الدولة نموا

إجƠمالƠي الƠطلبات الƠمودعƠة 

من خارج المملكة

%22.03%9.98%9.00

%52.87 %6.13

2018م 2019م 2020م 2021م 2022م

14,984
13,721

9,900

14,258

13,329

25,30324,409
20,283

23,411
18,563

طلبات من داخل الدولة          طلبات من خارج الدولة

شكل 14: طلبات تسجيل العالمات التجارية المودعة حسب دولة مقدم الطلب  
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وبƠالƠنظر لƠقائƠمة مƠقدمƠي طƠلبات الƠعالمƠات الƠتجاريƠة فƠقد تƠم إيƠداع مƠا مجƠموعƠه 182 طƠلب تƠسجيل عƠالمƠة تƠجاريƠة 
مƠن شƠركƠة نƠيوم لƠتتصدر الشƠركƠة بƠذلƠك قƠائƠمة أبƠرز مƠقدمƠي الƠطلبات مƠن داخƠل الƠمملكة. وفƠي الƠمقابƠل تƠم 

تقديم ما مجمله 464 طلب عالمة تجارية من جاللة الملك محمد السادس (ملك مملكة المغرب).

خƠالل عƠام 2022م، تƠمثل طƠلبات تƠسجيل الƠعالمƠات الƠتجاريƠة الƠمودعƠة مƠن مƠقدمƠي الƠطلبات مƠن الƠمملكة مƠا 
نسبته 62.81% من إجمالي الطلبات المودعة خالل العام.

25,30314,984
إجƠƠمالƠƠي الƠƠطلبات مƠƠن 

خارج المملكة
إجƠƠمالƠƠي الƠƠطلبات مƠƠن 

داخل المملكة

3.1.2 أبرز مقدمي طلبات تسجيل العالمات التجارية

 3.1 طلبات تسجيل العالمات التجارية 

182شركة نيوم

102شركة البحر األحمر الدولية 

73شركة مصنع الجزيرة للدهانات

68شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)

49شركة بقشان السعودية القابضة

48شركة المراعي

45الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية

24,736أخرى

464جاللة الملك محمد السادس

Amazon Technologies, Inc.260

113شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

.Huawei Technologies Co., Ltd107

.Yuga Labs, Inc104

.Target Brands, Inc104

Louis Vuitton Malletier92

13,740أخرى
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2018م 2019م 2020م 2021م 2022م

13,29711,970

8,587

12,270

10,191

13,10114,174

8,92010,210
6,616

وبƠƠاالسƠƠتناد عƠƠلى دولƠƠة مƠƠقدمƠƠي الƠƠطلبات، ُيƠƠالحƠƠظ أن 
نسƠبة الƠعالمƠات الƠتجاريƠة المسجƠلة لƠمقدمƠي الƠطلبات 
مƠƠƠن داخƠƠƠل الƠƠƠمملكة بƠƠƠلغت 49.63%، بƠƠƠينما شƠƠƠكلت 
المملكة ما نسبته 50.37% من اإلجمالي خالل العام. الƠƠعالمƠƠات الƠƠتجاريƠƠة المسجƠƠلة لƠƠلمقدمƠƠين مƠƠن خƠƠارج 

وبƠƠƠالƠƠƠمقارنƠƠƠة مƠƠƠع عƠƠƠام 2021م، نلحƠƠƠظ انƠƠƠخفاض عƠƠƠدد 
الƠƠعالمƠƠات الƠƠتجاريƠƠة المسجƠƠلة لƠƠلمقدمƠƠين مƠƠن داخƠƠل 
الƠƠدولƠƠة بنسƠبة 8% مƠقابƠل نƠمو نسƠبته 11% لƠمقدمƠي 

الطلبات من خارج المملكة. 

ا، بƠزيƠادة بƠلغت نسƠبتها 0.97% مƠقارنƠة بƠالƠعام 
ً
فƠي عƠام 2022م، بƠلغ عƠدد الƠعالمƠات الƠتجاريƠة المسجƠلة 26,398 طƠلب

السابق.

عالمات مسجلة من داخل الدولة          عالمات مسجلة من خارج الدولة

شكل 15: العالمات التجارية المسجلة حسب دولة مقدم الطلب  

3.2.1 نظرة شاملة

 3.2 العالمات التجارية المسجلة 

26,39826,144

17,507

22,480

16,807

لة
سج

م
 ال
ية
جار

لت
ت ا

ما
ال
ع
 ال
دد

ع

%11

%8

%23.72%11.75%8.50

%50.53 %5.50

13,10113,297
الƠƠعالمƠƠات الƠƠتجاريƠƠة مƠƠن 

داخل المملكة

الƠƠعالمƠƠات الƠƠتجاريƠƠة مƠƠن 

خارج المملكة
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وبƠالƠنظر لƠقائƠمتي أبƠرز مƠالك الƠعالمƠات الƠتجاريƠة مƠن حƠيث الƠعدد فƠقد تƠم تƠسجيل مƠا مجƠموعƠه 133 عƠالمƠة تƠجاريƠة 
لشƠركƠة نƠيوم ضƠمن قƠائƠمة أبƠرز مƠالك الƠعالمƠات مƠن داخƠل الƠمملكة. كƠما تƠم تƠسجيل مƠا مجƠمله 464 عƠالمƠة 
تƠجاريƠة لƠجاللƠة الƠملك محƠمد الƠسادس  (مƠلك مƠملكة الƠمغرب) مƠن الƠعالمƠات الƠتجاريƠة المسجƠلة لƠلمقدمƠين مƠن 

خارج المملكة.

تƠم تƠسجيل مƠا مجƠموعƠه 13,101 عƠالمƠة تƠجاريƠة مƠن مƠقدمƠي الƠطلبات فƠي الƠمملكة بنسƠبة بƠلغت 49.63% مƠن 
إجمالي الطلبات المودعة خالل العام.

13,10113,297
إجƠƠƠمالƠƠƠي الƠƠƠعالمƠƠƠات المسجƠƠƠلة 

للمقدمين من داخل المملكة

3.2.2 أبرز مقدمي الطلبات للعالمات التجارية المسجلة

133شركة نيوم

51شركة مصنع الجزيرة للدهانات

50شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو) 

40الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية

40الشركة السعودية لألبحاث والنشر

38شركة االتصاالت السعودية

28شركة البحر األحمر الدولية

12,721أخرى

464جاللة الملك محمد السادس

.Amazon Technologies, Inc260

113شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

.Huawei Technologies Co., Ltd107

.Yuga Labs, Inc104

.Target Brands, Inc104

Louis Vuitton Malletier92

13,740أخرى

 3.2 العالمات التجارية المسجلة 

إجƠƠƠمالƠƠƠي الƠƠƠعالمƠƠƠات المسجƠƠƠلة 

للمقدمين من خارج المملكة

464جاللة الملك محمد السادس

113شركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت ش.م.ع

64شركة اباريل ذ.م.م

54الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ.م.م

H & M Hennes & Mauritz AB31

Abercrombie & Fitch Europe Sagl29

(sellanycar.com) 22بيع أي سيارة

12,520أخرى
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%11.56
نسƠƠبة الƠƠعالمƠƠات الƠƠتجاريƠƠة المسجƠƠلة فƠƠي 

مƠƠجال خƠƠدمƠƠات تƠƠوفƠƠير الƠƠطعام والشƠƠراب 

واإلقامة المؤقتة.

وبƠƠاالسƠƠتناد لƠƠلتصنيف نلحƠƠظ أن مƠƠا نسƠƠبته 11.56% مƠƠن الƠƠعالمƠƠات 
الƠتجاريƠة المسجƠلة كƠانƠت فƠي الƠƠفئة 43 والƠتي تƠتناول الƠعالمƠات 
الƠƠتجاريƠƠة فƠƠي مƠƠجال خƠƠدمƠƠات تƠƠوفƠƠير الƠƠطعام والشƠƠراب واإلقƠƠامƠƠة 
الƠƠمؤقƠƠتة تƠƠليها فƠƠئة 9 الƠƠمعنية بƠƠمجال الƠƠحواسƠƠيب والƠƠبرمƠƠجيات 

واألجهزة.  

وبƠƠالƠƠمقارنƠƠة مƠƠع بƠƠيانƠƠات عƠƠام 2021م فƠƠقد كƠƠانƠƠت أنƠƠماط تƠƠسجيل 
الƠعالمƠات الƠتجاريƠة عƠلى فƠئات الخƠدمƠات والƠمنتجات لƠلتصنيف مƠتقاربƠة 

من حيث التوزيع مع إحصائيات هذا العام.

تƠصنف الƠعالمƠات الƠتجاريƠة بƠاسƠتخدام تƠصنيف نƠيس الƠدولƠي للسƠلع والخƠدمƠات وهƠو تƠصنيف دولƠي وضƠع بƠموجƠب 
اتفاق نيس ويتألف من 45 فئة تستخدم ألغراض تسجيل العالمات التجارية بموجب اتفاق نيس (1957).

شكل 16: فئات ومجاالت العالمات التجارية المسجلة حسب تصنيف نيس الدولي

3.2.3 تصنيفات وفئات العالمات التجارية المسجلة

 3.2 العالمات التجارية المسجلة 

النسبةعدد العالمات المسجƠƠلةالمجال وفق تصنƠƠيف نيسفئƠة التصنيف

11.56%3,052مجال خدمات توفير الطعام والشراب واإلقامة المؤقتةفئة 43

7.19%1,899الحواسƠƠيب والبرمجيات واألجهزةفئة 9

7.10%1,873اإلعالن وإدارة األعمال والوظائف المكتبيةفئة 35

الƠقهوة والƠشاي والƠكاكƠاو واألرز والƠدقƠيق والƠخبز والƠمعجنات فئة 30
والحƠƠلويƠƠات والƠƠسكر والعسƠƠل والخƠƠميرة والƠƠملح والخƠƠردل 

والخل والصلصات والتوابل 

1,810%6.86

67.29%17,764أخرى
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3.2.4  مجاالت وأنواع العالمات التجارية المسجلة

 3.2 العالمات التجارية المسجلة 

15,963 
عالمة تصويرية لفظية

26,353

8,913
عالمة لفظية

1,521
عالمة تصويرية

1
عالمة صوتية

26,353
عالمة تجارية

27
عالمة هيئات النفع

12
عالمة خدمية

2
عالمة جماعية

الƠƠعالمƠƠات الƠƠتجاريƠƠة المسجƠƠلة 
من حيث نوع العالمة

الƠƠعالمƠƠات الƠƠتجاريƠƠة المسجƠƠلة 
من حيث مجال العالمة

2
عالمة مؤسسة مهنية

2
عالمة مراقبة وفحص

ا لƠقانƠون (نƠظام) الƠعالمƠات الƠتجاريƠة لƠدول مجƠلس الƠتعاون لƠدول الخƠليج الƠعربƠية يƠتم تƠسجيل الƠعالمƠات الƠتجاريƠة  
ً
وفƠق

وفƠق خƠمسة مƠجاالت وهƠي الƠعالمƠات الƠتجاريƠة والƠعالمƠات الجƠماعƠية والƠعالمƠات الخƠدمƠية وعƠالمƠات الƠمراقƠبة 
والفحص وعالمات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية.

شكل 17: أنواع ومجاالت العالمات التجارية المسجلة حسب قانون (نظام) العالمات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
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2020م 2021م 2022م

838
643

409

وبƠالƠنظر ألنƠواع الƠمصنفات الƠحاصƠلة عƠلى شƠهادة تƠسجيل نلحƠظ أن مƠا نسƠبته 40.69% مƠن اإلجƠمالƠي خƠالل الƠعام 

كانت لطلبات التسجيل االختياري للبرمجيات وتطبيقات الحاسب اآللي.

بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد طƠلبات الƠتسجيل االخƠتياري لƠمصنفات حƠق الƠمؤلƠف الƠمقدمƠة للهƠيئة خƠالل عƠام 2022م مƠا 
مجموعه 838 طلب، بزيادة بلغت نسبتها 30% مقارنة بالعام السابق.

شكل 18: طلبات التسجيل االختياري لمصنفات حق المؤلف حسب نوع المصنف

4.1.1 نظرة شاملة

 4.1 طلبات التسجيل االختياري للمصنفات
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%30

838
طلب مودع

برمجيات 
وتطبيقات 

الحاسب اآللي

المصنفات المكتوبة

المصنفات الفنية 
والفنية التطبيقية

األعمال المعمارية

الصور الفوتوغرافية

األعمال التخطيطية

األعمال 
الطبوغرافية 

المجسمة

0.36%

33

2%

3%

5%

16%

34%

41%%40.69

%1.67

%2.63

%4.77

%15.63

%34.25



جميع الحقوق محفوظة للهيئة السعودية للملكية الفكرية © 2023

34%

19%

4%

4%

1%

38%

2020م 2021م 2022م

376

154
76

وبƠالƠنظر ألنƠواع الƠمصنفات الƠحاصƠلة عƠلى شƠهادة تƠسجيل نلحƠظ أن مƠا نسƠبته 38.30% مƠن اإلجƠمالƠي خƠالل الƠعام 

كانت شهادات للمصنفات المكتوبة.

بƠلغ عƠدد شƠهادات الƠتسجيل االخƠتياري لƠمصنفات حƠق الƠمؤلƠف الƠصادرة عƠن الهƠيئة الƠسعوديƠة لƠلملكية الƠفكريƠة 
ما مجموعه 376 شهادة، بزيادة بلغت نسبتها 144% مقارنة بالعام السابق.

شكل 19: شهادات التسجيل االختياري لمصنفات حق المؤلف حسب نوع المصنف

4.2.1 نظرة شاملة

4.2 شهادات التسجيل االختياري للمصنفات
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%144

376
شهادة

األعمال التخطيطية

34

الصور الفوتوغرافية

األعمال المعمارية

المصنفات المكتوبة
برمجيات وتطبيقات 

الحاسب اآللي

المصنفات الفنية والفنية 
التطبيقية

%38.30

%0.53

%3.99

%19.15

%34.4

%19.15
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2019م 2020م 2021م 2022م

4

2

1

2

وبƠالƠنظر لƠتصنيف الƠطلبات حسƠب دولƠة مƠقدمƠيها، ُيƠالحƠظ أنƠه 
تƠم اسƠتقبال 4 طƠلبات مƠودعƠة مƠن خƠارج الƠمملكة، كƠانƠت 3 
طƠلبات مƠنها لƠمقدمƠي طƠلبات مƠن الƠواليƠات المتحƠدة وطƠلب 

واحد لمقدم طلب من هولندا. 

وفي العام ذاته تم منح صنف نباتي واحد فقط.

بلغ إجمالي عدد الطلبات المودعة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتسجيل األصناف النباتية 4 طلبات.

طلبات من داخل الدولة          طلبات من خارج الدولة

شكل 20: طلبات وبراءات األصناف النباتية المودعة حسب دولة مقدم الطلب  

5.1.1 نظرة شاملة

 5.1 طلبات وبراءات األصناف النباتية 

44
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م
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0

4
إجƠƠƠمالƠƠƠي الƠƠƠطلبات مƠƠƠن 

خارج المملكة

36

%75%25



6
الƠƠƠƠƠدارات 

المتكƠƠƠƠƠƠƠامƠƠƠƠƠƠƠلة
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2019م 2020م 2021م 2022م

27

20

16

9

وبƠالƠنظر لƠتصنيف الƠطلبات حسƠب فƠئة مƠقدمƠيها، فƠقد تƠم 
إيƠداع مƠا نسƠبته 85% مƠن فƠئة األفƠراد بƠما يƠعادل 23 طƠلب 
مƠƠقابƠƠل 4 طƠƠلبات مƠƠن فƠƠئة الƠƠمؤسƠƠسات بنسƠƠبة 15% خƠƠالل 

العام.

6.1.1 نظرة شاملة

 
ً
، وهƠو مƠا يƠمثل نƠموا

ً
بƠلغ إجƠمالƠي عƠدد طƠلبات الƠدارات الƠمتكامƠلة الƠمودعƠة لƠدى الهƠيئة خƠالل عƠام الƠتقريƠر 27 طƠلبا

بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.

%35
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شكل 21: طلبات وبراءات األصناف النباتية المودعة حسب دولة مقدم الطلب  

 6.1 الدارات المتكاملة

4
إجمالي الطلبات لفئة 

المؤسسات

23
إجمالي الطلبات لفئة 

األفراد
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