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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Year

العدد اإلجمالي لقضايا أسماء الحقول المحالة إلى الويبو بحسب السنة

عدد القضايا

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Year

العدد اإلجمالي ألسماء الحقول بحسب السنة

عدد أسماء الحقول



 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 �دد ٔأسامء احلقول �دد القضا� الس�نة

2000 1857 3760 

2001 1557 2465 

2002 1207 2042 

2003 1100 1774 

2004 1176 2599 

2005 1456 3312 

2006 1824 2806 

2007 2156 3545 

2008 2329 3958 

2009 2107 4685 

2010 2696 4367 

2011 2764 4780 

2012 2884 5080 

2013 2585 6191 

2014 2634 5603 

2015 2754 4364 

2016 3036 5354 

2017 3074 6370 
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 2املرفق 

 )2017الواردة يف القضا� احملا� ٕاىل الويبو (و أٔسامء احلقول امخلسة وأ�ربعني العليا أ�وىل املكّونة من أٔسامء �امة  (�رتيب)

ٔأسامء احلقول العليا  
 السابقة

ٔأسامء احلقول العليا 
 اجلديدة

النس�بة املئوية (%) من  �دد ٔأسامء احلقول
مجموع ٔأسامء احلقول املتنازع 

 �لهيا

1. .com 
 

3997 70.23% 

2. .net  282 4.96% 

3. .org  217 3.81% 

4. .info  141 2.48% 

5.  .store 98 1.72% 

6.  .site 79 1.39% 

7. .asia  79 1.39% 

8.  .online 74 1.30% 

9. .biz  70 1.23% 

10.  .xyz 66 1.16% 

11.  .club 65 1.14% 

12.  .shop 58 1.02% 

13.  .website 26 0.46% 

14.  .top 24 0.42% 

15.  .vip 21 0.37% 

16. .mobi  19 0.33% 

17.  .cloud 18 0.32% 

18. .pro  17 0.30% 

19.  .sale 15 0.26% 

20.  .tech 13 0.23% 

21.  .today 12 0.21% 

22.  .life 11 0.19% 

23.  .space 11 0.19% 

24.  .world 10 0.18% 

25.  .ltd 10 0.18% 

26.  .group 8 0.14% 

27.  .solutions 8 0.14% 

28.  .attorney 8 0.14% 

29.  .email 8 0.14% 

30.  .blog 8 0.14% 

31.  .我爱你 6 0.11% 
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32.  .win 5 0.09% 

33.  .bet 5 0.09% 

34.  .host 5 0.09% 

35.  .ink 5 0.09% 

36.  .market 5 0.09% 

37.  .guru 5 0.09% 

38.  .news 5 0.09% 

39.  .loan 4 0.07% 

40.  .xin 4 0.07% 

41.  .date 4 0.07% 

42.  .link 4 0.07% 

43.  .fun 4 0.07% 

44.  .kim 4 0.07% 

45.  .wang 4 0.07% 
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 3املرفق 

 )2017( التوزيع اجلغرايف لٔ�طراف يف قضا� أٔسامء احلقول امخلس والعرش�ن أ�وىل احملا� ٕاىل الويبو

 

  

�دد القضا� يف  املدعي
 2017�ام 

مقارنة  الفرق
 (%) 2016 بعام

�دد  املدعى �ليه
القضا� يف 

 2017 �ام

مقارنة  الفرق
 (%) 2016 بعام

 %11.5 758 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية %2.9 920 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 %4.0 492 الصني %0.9- 462 فر�سا

 %2.8 184 اململكة املت�دة %16.0 276 اململكة املت�دة

 %6.5- 100 فر�سا %19.0- 222 ٔأملانيا

 %3.2 98 هولندا %20.1- 143 سو�رسا

 %7.9- 93 الهند %45.2 135 السويد

 %5.1- 74 ٕاس�بانيا %9.8- 111 ٕايطاليا

 %44.6- 72 ٔأسرتاليا %9.0 97 هولندا

 %48.6- 71 �ر�يا %30.6 64 ٕاس�بانيا

 %42.9 70 �حتاد الرويس %6.3- 60 ٔأسرتاليا

 %75.0 56 الربازيل %537.5 51 �حتاد الرويس

 %3.4- 56 كندا %44.9- 49 ا�امنرك

 %12.7- 55 ٔأملانيا %26.5 43 الهند

 %27.5 51 املكس�يك %43.3 43 املكس�يك

 %6.0- 47 مجهورية �ور� %21.4 34 كندا

 %11.9 47 فييت �م %100.0 30 اليا�ن

 %8.0- 46 جزر ا�هباما %17.7- 28 ا�منسا

 %583.3 41 السويد %4.0 26 بلجياك

 %105.6 37 ني�ري� %24.2- 25 الرنوجي

 %35.7- 36 إالسالمية) –ٕا�ران (مجهورية  %0.0 24 لكسمربغ

 %16.7 35 سو�رسا %266.7 22 مالطة

 %23.3- 33 ب� %64.4- 21 �ر�يا

 %13.5- 32 ٕايطاليا %50.0 21 الصني

 %27.0- 27 رومانيا %111.1 19 قربص

 %8.0 27 ٔأو�رانيا %137.5 19 فنلندا
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 4املرفق 

 )2017ا�االت اليت ينشط فهيا املدعون يف قضا� أٔسامء احلقول احملا� ٕاىل الويبو (
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 5املرفق 

 *2017يف �ام  قضا� أٔسامء احلقول املتعلقة �ٔ�عامل املرصفية واملالية واحملا� ٕاىل الويبو

 �رتيب جماالت ٔأعامل املد�ني يف القضا� احملا� ٕاىل الويبو

 )4(انظر املرفق  2017و 2016الصدارة يف �ايم  احتلت •
خروج قضا� من قطاع ا�ٔعامل املرصفية واملالية عن  2009�ُسّ�ل سوى مّرة وا�دة منذ �ام مل  – مضن الثالث أ�وائل �س�مترار •

 الثالثة أ�وىل يف القضا� احملا� ٕاىل الويبوجماالت أ�عامل 

 لمد�نياجلغرايف ل �نتشار

 2017ب�ا يف �ام  28 •
 )5)، السويد (7)، هولندا (35)، فر�سا (37)، اململكة املت�دة (78امخلسة أ�وائل: الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ( •
 3مقارنة بني لك جماالت أ�عامل: املرفق  •

 املد�نئأمث� �ىل 

• Allianz  
• Chicago Mercantile Exchange  
• Comerica Bank  
• Crédit Agricole  
• Crédit Industrie et Commercial  
• KPMG 

 
• Mastercard  
• National Westminster Bank 
• Rockefeller  
• Rothschild  
• Zions Bank  

 

 �ىل املنت�ات املعنية �لقضا�ٔأمث� 

تقد�ر در�ة اجلدارة االئ�نية، واست�رات التأٔمني، والقروض/الرهون العقارية، وبطاقات اخلصم، و بطاقات االئ�ن و ٕادارة احلسا�ت،  •
 واخلدمات املهنية، وتداول أ�سهم، والرضائب.

 �نتشار اجلغرايف للمدعى �لهيم

 2017ب�ا يف �ام  44 •
 )8( جزر ا�هباما)، 15( اململكة املت�دة)، 15( )، فر�سا30( الصني)، 61( الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةامخلسة أ�وائل:  •
 3مقارنة بني لك جماالت أ�عامل: املرفق  •

 بيا�ت ٔأخرى عن القضا�

أ�عامل  جمالمضن القطا�ات اليت جسلت ٔأكرب معدالت إال�ا� حبسب  أ�عامل املرصفية واملاليةمن ٔأصل لك القضا�، يندرج قطاع  •
 )وأ�ز�ءوالبيو�كنولوجيا/املس�تحرضات الصيدالنية، والتأٔمني، %) (ٕاىل �انب السلع الفاخرة، 96.6(

%) القضا� املتعلقة �ٔ�عامل املرصفية واملالية ٔأهنا تنطوي �ىل ٔأعامل غش ٔأو انت�ال ٔأو احتيال (ٔأكرب معدل 29حنو ثلث (ُدعي يف ا •
 بني لك قطا�ات أ�عامل)

 %) القضا� املتعلقة �ٔ�عامل املرصفية واملالية37اُدعي وجود ٔأعامل رسقة الهوية يف حنو ُمخيس ( •
ٔأسامء حقول �ليا �ديدة مكّونة من ٔأسامء �امة قضا� قطاع ا�ٔعامل املرصفية واملالية املعنية ب%) ٔأسامء احلقول 23.9حنو ُربع (اكن  •

ديدة املكّونة من ٔأسامء %) ٔأسامء احلقول اجل23.8حنو ُربع (وتعلق د الفنادق وأ�سفار)؛ (�ين ٔأكرب معدل بني لك قطا�ات أ�عامل، بع
 ا�ٔعامل املرصفية واملالية�امة املعنية �لك القضا� بقطاع 

 .2018ينا�ر  12حىت وبُّت فهيا  2017* القضا� اليت ٔأحيلت يف �ام 
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 6املرفق 

 *2017واحملا� ٕاىل الويبو يف �ام علقة �ٔ�ز�ء قضا� أٔسامء احلقول املت

 �رتيب جماالت ٔأعامل املد�ني يف القضا� احملا� ٕاىل الويبو

 )4(انظر املرفق  2017و 2016يف �ايم  املرتبة  الثانية احتلت •
 )2015يف �ام ٕاىل فئة االثنني أ�وائل يف الس�نوات الثالث املاضية (املرتبة أ�وىل  2009تطور مطرد من املرتبة  السابعة يف �ام  •

 �نتشار اجلغرايف للمد�ني

 2017ب�ا يف �ام  21 •
 )23( اململكة املت�دة)، 25( سو�رسا)، 26)، فر�سا (35( )، ٕايطاليا42امخلسة أ�وائل: الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ( •
 3مقارنة بني لك جماالت أ�عامل: املرفق  •

 ٔأمث� �ىل املد�ني

• ASOS 
• Calvin Klein 
• Hugo Boss 
• Moncler 
• Mou Limited 
• Philipp Plein 

 
• Prada 
• Tommy Hilfiger 
• Valentino 
• Victoria’s Secret 
• Yves Saint Laurent 

 

 ٔأمث� �ىل املنت�ات املعنية �لقضا�

 ات، واملال�س، وأ��ذية، وحقائب اليد، وتصاممي أ�ز�ء، واملال�س ا�ا�لية، واملال�س الر�ضية�سسوار االٕ  •

 اجلغرايف للمدعى �لهيم�نتشار 

 2017ب�ا يف �ام  31 •
 )6)، مجهورية �ور� (6)، ٕاس�بانيا (6)، اململكة املت�دة (61)، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية (86امخلسة أ�وائل: الصني ( •
 3مقارنة بني لك جماالت أ�عامل: املرفق  •

 بيا�ت ٔأخرى عن القضا�

%) 97أ�عامل ( جمالمن ٔأصل لك القضا�، يندرج قطاع أ�ز�ء مضن القطا�ات اليت جسلت أٔكرب معدالت إال�ا� حبسب  •
 �انب السلع الفاخرة، والبيو�كنولوجيا/املس�تحرضات الصيدالنية، والتأٔمني، وأ�عامل املرصفية واملالية) (ٕاىل

 ٔأكرب معدل بني لك قطا�ات أ�عامل)�ين ( تقليدٔأهنا تنطوي �ىل ٔأعامل  �ٔ�ز�ء%) القضا� املتعلقة 34حنو ثلث (يف عى ادُ  •
 (�ين ٔأكرب �دد بني لك قطا�ات أ�عامل) امس حقل للك قضية 5.2مشلت القضا� املتعلقة بقطاع أ�ز�ء، يف  املتوسط،  •
ٔأكرب  �لثٔأسامء حقول �ليا �ديدة مكّونة من ٔأسامء �امة ( أ�ز�ء%) ٔأسامء احلقول املعنية بقضا� قطاع 21.4( ٔأكرث من ُمخساكن  •

%) ٔأسامء احلقول اجلديدة 35( ُمخيس)؛ وتعلق حنو ، وا�ٔعامل املرصفية واملاليةمعدل بني لك قطا�ات ا�ٔعامل، بعد الفنادق وأ�سفار
ثالثة أ�وىل من بني ٔأسامء احلقول اجلديدة املكّونة من أ�ز�ء؛ واكنت ٔأسامء احلقول ال املكّونة من ٔأسامء �امة املعنية �لك القضا� بقطاع 

 online.و shop.و store.ن واملتعلقة بقطاع أ�ز�ء أأسامء الب�

 .2018ينا�ر  12وبُّت فهيا حىت  2017* القضا� اليت ٔأحيلت يف �ام 
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 7املرفق 

 )2017أ�وائل من مضن أ�طراف يف قضا� أٔسامء احلقول احملا� ٕاىل الويبو ( ةالعرش 

 �دد القضا� امس الرشكة الرتبة

1 Philip Morris  91 

2 Michelin 56 

3 AB Electrolux 51 

4 Andrey Ternovskiy (Chatroulette) 46 

5 Sanofi 36 

5 Zions Bank 36 

7 Carrefour 32 

8 Virgin Enterprises 31 

9 Accor 29 

10 BASF 21 

10 LEGO  21 

 

 )2017( من قضا� أٔسامء احلقول احملا� ٕاىل الويبو عيّنات

 عيّنات من القضا� ا�ال

 ,Arnold Clark Motors, Aston Martin, BMW, Chevrolet الس�يارات

Firestone, Honda, Jaguar Landrover, Lamborghini, 

Michelin, Rolls-Royce, Toyota 

 ,Boursorama, Chicago Mercantile Exchange, Comerica أ�عامل املرصفية واملالية

Crédit Agricole, HM Revenue and Customs of London, 

KPMG, Mastercard, Rockefeller, Rothschild, Suntrust, 

Worldpay, Zions Bank 

 Abbott, BASF, Bayer, Celgene, Eli Lilly, F. Hoffmann-La واملس�تحرضات الصيدالنية البيو�كنولوجيا

Roche, Neutrogena, Novartis, Pfizer, Regeneron, Sanofi, 

Syngenta, Vertex 

 ,Harvard, Le Cordon Bleu, MIT, New European College التعلمي

Toefl, University of Southern California 
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 عيّنات من القضا� ا�ال

 ,AB Electrolux, Bose, Braun, Dyson, IBM, Osram إاللكرتونيات

Otterbox, Samsung, Seiko Epson, Siemens, Sony, Stanley 

Black & Decker, Xiaomi, Zanussi 

 Facebook, Instagram, LEGO, Panavision, The Tolkien الرتفيه

Estate, Virgin, World Series of Poker 

 ,Bottega Veneta, Calvin Klein, Cartier, Dr. Martens أ�ز�ء

Giorgio Armani, Hugo Boss, Isabel Marant, JanSport, 

L’Oréal, Marie Claire, Moncler, Prada, Revlon, Swatch, 

Valentino, Vans, Yves Saint Laurent 

 ,Blue Apron, Carlsberg, Carrefour, Chivas, Coca-Cola أ��ذية واملرشو�ت واملطامع

Dunkin Donuts, Hershey, Honest Tea, Kraft Heinz, 

Nestlé, Red Bull, Remy Martin (Pernod Ricard), Weber  

 Alstom, Balfour Beatty, BASF, BHP Billiton, DeWalt الصنا�ة وا�ٓالت الثقي�

(Stanley Black & Decker), Occidental Petroleum, Statoil, 

Thyssenkrupp, Tractor Supply Company, Tyco, Valero 

 ,Accor, Airbnb, Ibis, InterContinental Hotels Group الفنادق وأ�سفار

Jumeirah, Mandarin Oriental, Marriott, Sheraton, 

Skyscanner, Sofitel, Trivago 

 ,Allianz, Axa, Caser, Direct Line, John Hancock, Lloyd التأٔمني

Harmonie Mutuelle, Swiss Re 

 ,Accenture, Amazon, Autocad, Dropbox, Facebook إالنرتنت و�كنولوجيا املعلومات

Google, IBM, Instagram, LinkedIn, Oracle, SAP, 

Shopify, Snapchat, Verizon, Wikipedia, Yahoo 

 ,Breitling, Bulgari, Cartier, De Beers, Dior, Gucci السلع الفاخرة

Hermès, Kering, Lanvin, Moncler, Omega, Richemont, 

Rolex, Van Cleef & Arpels 

 ,Al Jazeera, Condé Nast Traveler, Getty, JCDecaux إال�الم والنرش

Panavision International, Sky, Virgin, Wikimedia 
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 عيّنات من القضا� ا�ال

 ,Aldi, Amazon, Argos, Asos, Best Buy, Carrefour, Costco زئةالبيع �لتج

Decathlon, Ebay, IKEA, Leroy Merlin, Lojas Renner, 

Lidl, Migros, Sainsbury 

 FC Barcelona, Fédération Française de Tennis, Movistar الر�ضة

eSports, Nike, Real Madrid, Red Bull, Reebok, Utah Jazz 

 ,Airtel, Eutelsat, Huawei, O2, Sky, Telefónica, Verizon االتصاالت

Vodafone, WhatsApp 

 ,Archer Daniels Midland Company, Bureau Veritas جماالت ٔأخرى

Electronic Frontier Foundation (EFF), Euralis, Expo 2020 

Dubai, Manpower, Tata, Velcro, Victorinox, Yeti Coolers  
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 8املرفق 

 قرارات اخلرباءاس�تصدار الوساطة والتحكمي و ٔ�غراض قضا� احملا� ٕاىل الويبو ال
 )2017-2009وطلبات املساعي امحليدة املو�ة لها (

 

 

  

474041
3136

71
82

114

136

طلبات المساعي الحميدة القضايا المحالة ألغراض الوساطة والتحكيم واستصدار قرارات الخبراء
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 9املرفق 

بل البدي� لتسوية املناز�ات القضا� –املوضوع   اليت �اجلها مركز الويبو �نهتاج الس�ُ

 

بل البدي� لتسوية املناز�ات القضا� -ماكن وجود أ�طراف   اليت �اجلها مركز الويبو �نهتاج الس�ُ

 

  

حق المؤلف
9%

تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

25%

المنازعات التجارية
21%
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28%
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17%
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30%
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13%
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4%
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 10املرفق 

بل البدي� لتسوية املناز�ات (و التعاو�ت اجلديدة القامئة بني ماكتب امللكية الفكرية   )2017مركز الويبو يف جمال الس�ُ

 عيةاملعهد الوطين أ�رجنتيين للملكية الصنا

 مكتب ٔأسرتاليا للملكية الفكرية

 جسل �وس�تار�اك الوطين

 املكتب الكويب للملكية الصناعية

 املكتب الوطين حلق املؤلف يف امجلهورية ا�ومينيكية

 مركز الس�الت الوطين يف السلفادور

 مكتب ٕارسائيل للرباءات

 وزارة الثقافة يف مجهورية ليتوانيا

 للملكية الفكرية يف �راغواياملد�رية الوطنية 

 مكتب الرباءات يف مجهورية بولندا

 الهيئة �حتادية للملكية الفكرية يف �حتاد الرويس

 مكتب امللكية الفكرية يف مجهورية رصبيا
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