
يداعا بناء عىل معاهدة التعاون9املرفق   بشأ ن الرباءات )الطلبات املنشورة( : أ كرث اجلهات ا 

 

 

بلد المنشأاسم المودعالرتبة

طلبات البراءات بناء 

على معاهدة 

البراءات، 2014

التغيير مقارنة 

بسنة 2013

332'4421'3 الصينشركة هواوي المحدودة للتكنولوجيا1

409351'2 الواليات المتحدة األمريكيةشركة كوالكوم2

130-179'2 الصينشركة زي تي إي3

157'1-682'1 اليابانشركة باناسونيك4

593280'1 اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعة الكهربائية5

332-539'1 الواليات المتحدة األمريكيةشركة إنتل6

51244'1 السويدشركة إيركسن للهواتف7

460652'1 الواليات المتحدة األمريكيةشركة مايكروسوفت8

39951'1 ألمانياشركة سيمنس9

32-391'1 هولنداشركة فيليبس لإللكترونيات10

381183'1 جمهورية كورياشركة سامسونغ المحدودة لإللكترونيات11

320-378'1 اليابانشركة تويوتا جيدوشا12

438-371'1 ألمانياشركة روبرت بوش13

612-227'1 اليابانشركة شارب14

21526'1 اليابانشركة إن إي سي15

40-138'1 جمهورية كورياشركة إل جي لإللكترونيات16

086727'1 الصينشركة تنست تكنولوجي )شانزهان( المحدودة17

07269'1 اليابانشركة فوجيفيلم18

013643'1 الواليات المتحدة األمريكيةالشركة المتحدة للتكنولوجيات19

996141 اليابانشركة هيتاشي المحدودة20

98266 اليابانشركة سوني21

914284 الواليات المتحدة األمريكيةشركة غوغل22

12-904 الصينشركة شانزهان ستار أوبتوإلكترونيكس للتكنولوجيا23

856412 اليابانشركة توشيبا24

82652 الواليات المتحدة األمريكيةشركة هيوليت- باكرد للتطوير25

800347 الواليات المتحدة األمريكيةشركة هاليبورتن لخدمات الطاقة26

78082 ألمانياشركة باسف27

69691 الواليات المتحدة األمريكيةشركة ثري إم إنوفيتف بروبرتيز28

665369 اليابانشركة دانسو29

176-630 فنلنداشركة نوكيا30

24-620 اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعات الكيمائية31

60486 الواليات المتحدة األمريكيةشركة جنرال إلكتريك32

58875 اليابانشركة موراتا المحدودة33

553104 جمهورية كورياشركة إل جي للمواد الكيمائية34

553200 الصينمجموعة بويي للتكنولوجيا34

85-552 اليابانشركة فوجيتسو المحدودة36

51952 اليابانشركة كونيكا مينولتا37

71-514 الواليات المتحدة األمريكيةشركة أبل للحواسيب38

179-511 الواليات المتحدة األمريكيةشركة إنترناشنل بزنس ماشينز39

48744 اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة40

47499 الواليات المتحدة األمريكيةشركة بروكتر أند غامبل41

47248 اليابانشركة كيوسيرا42

47069 الواليات المتحدة األمريكيةشركة دو غلوبل للتكنولوجيا43

448103 اليابانشركة يازاكي44

43415 فرنساوكالة الطاقة الذرية والطاقات البديلة45

420144 الصينشركة هواوي ديفايس46

41315 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كاليفورنيا47

411120 الواليات المتحدة األمريكيةشركة إمباير لتطوير التكنولوجيا48

405113 اليابانشركة تيرومو كابوشيكي كايشا49

39567 الواليات المتحدة األمريكيةشركة أباليد ماتريالز50



 : الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات حبسب بدل املنشأ  2املرفق 

 

 

2013بلد المنشأ
2014  

(تقديرات)
2013بلدان المنشأ

2014  

(تقديرات)

500'272214'205المجموع500'205214'272المجموع

190231 ليختنشتاين11 ألبانيا

4049 ليتوانيا87 الجزائر

372392 لكسمبرغ41 أندورا

12 مدغشقر32 أنغوال

308314 ماليزيا2633 األرجنتين

7358 مالطة84 أرمينيا

01جزر مارشال726'11'604 أستراليا

62 موريشيوس387'11'262 النمسا

233284 المكسيك61ثانيا

1933 موناكو1020 جزر البهاما

21 الجبل األسود22 البحرين

5445 المغرب32 بنغالديش

43 ناميبيا149175 بربادوس

218'1884'4 هولندا1813 بيالروس

320346 نيوزيلندا197'11'103ثالثا

20 نيكاراغوا34 بليز

74 نيجيريا01 بنن

708690 النرويج10 بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(

30 عمان65 البوسنة والهرسك

11 باكستان657581 البرازيل

1216 بنما5851 بلغاريا

1312 بيرو10 بوروندي

3235 الفلبين10 الكاميرون

332349 بولندا089'23'845 كندا

144158 البرتغال142144 شيلي

2818 قطر539'2125'514 الصين

151'38113'12 جمهورية كوريا82102رابعا

13 جمهورية مولدوفا119 كوستاريكا

2926 رومانيا23 كوت ديفوار

191890'1 االتحاد الروسي4454 كرواتيا

10 رواندا94 كوبا

22 سانت كيتس ونيفس3438 قبرص

21 سانت فنسنت وجزر غرينادين197189 الجمهورية التشيكية

30 ساموا14 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

42 سان مارينو01 جمهورية الكونغو الديمقراطية

187393 المملكة العربية السعودية301'11'264خامسا

13 السنغال73 الجمهورية الدومينيكية

2614 صربيا177 إكوادور

105 سيشيل5048 مصر

838944 سنغافورة03 السلفادور

4165 سلوفاكيا10 إريتريا

125156 سلوفينيا2129 إستونيا

351297 جنوب أفريقيا815'21'095 فنلندا

705'7051'1 إسبانيا319'78'905 فرنسا

1421 سري النكا101 جورجيا

04 السودان008'1718'913 ألمانيا

925'9463'3 السويد20 غانا

115'3724'4 سويسرا111133 اليونان

13 الجمهورية العربية السورية21 غواتيماال

14جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة163159 هنغاريا

6968 تايلند4343 آيسلندا

10 تونغا394'3201'1 الهند

01 ترينيداد وتوباغو1517 إندونيسيا

28 تونس435 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

805802 تركيا432440 آيرلندا

34 أوغندا596'6071'1 إسرائيل

152136 أوكرانيا061'8683'2 إيطاليا

5798 اإلمارات العربية المتحدة02 جامايكا

282'8475'4 المملكة المتحدة459'77142'43 اليابان

492'44161'57 الواليات المتحدة األمريكية13 األردن

48263غير معروف1819 كازاخستان

46 أوروغواي79 كينيا

26 أوزبكستان03 الكويت

01 فانواتو01 قيرغيزستان

11 فنزويال22 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

187 فييت نام2529 التفيا

10 اليمن54 لبنان

30 زمبابوي01 ليبريا



 : أ كرث املؤسسات التعلميية ايداعا بناء عىل معاهدة الرباءات )الطلبات املنشورة(3املرفق 

 

 

بلد المنشأاسم المودعالرتبة

طلبات البراءات بناء 

على معاهدة 

البراءات، 2014

التغيير مقارنة 

بسنة 2013

15                  413 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كاليفورنيا47

15                  234 الواليات المتحدة األمريكيةمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا83

35                  154 الواليات المتحدة األمريكيةمنظومة جامعة تكساس132

26                  147 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة هارفارد145

19                  135 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة جونز هوبكنز163

12                  113 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ليالند ستانفورد للشباب201

21-                  112 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كولومبيا206

12                  103 الواليات المتحدة األمريكيةمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا225

22                     94 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة بنسلفانيا249

12                     92 جمهورية كورياجامعة سيول الوطنية253

8-                     87 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كورنل275

7                     82 سنغافورةجامعة نانيانغ للتكنولوجيا290

8-                     81 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة فلوريدا293

23                     81 اليابانجامعة كيوتو293

33                     81 الدانمركجامعة الدانمرك التقنية293

3                     79 اليابانجامعة طوكيو304

7                     78 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ميتشيغن305

20                     77 جمهورية كورياجامعة كوريا312

1-                     76 الصينجامعة بيكينغ314

21                     74 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة واشنطن325

2-                     74 المملكة المتحدةشركة إيزيس المحدودة لالبتكار325

20                     72 اليابانجامعة كيوشو332

10                     70 الصينجامعة تسينغوا336

37-                     67 جمهورية كورياالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا347

10                     62 اليابانجامعة أوساكا378

21                     59 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة شمال كاروالينا395

26-                     57 جمهورية كوريامؤسسة بوستيك411

25                     57 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة إلينوا411

13-                     56 سنغافورةجامعة سنغافورة الوطنية418

2-                     56 جمهورية كورياجامعة يونسي418

4-                     55 اليابانجامعة توهوكو422

17                     54 جمهورية كورياجامعة هانيانغ431

15                     51 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ديوك452

5-                     51 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة نيويورك452

19                     50 سويسراالمعهد الفدرالي للتكنولوجيا بزيورخ465

17                     48 جمهورية كورياجامعة كيونغبوك الوطنية488

15                     45 سويسراالمعهد الفدرالي للتكنولوجيا بلوزان521

7                     44 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة نورثئسترن526

33                     44 الصينجامعة الصين للصناعات المعدنية والتكنولوجيا526

12                     44 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة إموري526

6-                     44 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة يوتاه526

1-                     43 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة مينيسوتا538

2-                     41 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة جنوب كاليفورنيا558

3-                     41 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة بتسبرغ558

13                     41 المملكة المتحدةشركة إمبلاير إنوفايشنز558

1-                     41 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة والية نيويورك558

14                     40 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة روشستر571

2                     39 إسرائيلمؤسسة ييدا للبحث والتنمية المحدودة584

24                     38 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة هوستن608

0                     38 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة نورثئسترن608

5-                     37 الواليات المتحدة األمريكيةجامعة فاندربلت624



يداعات الرباءات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات حسب اجملاالت التكنولوجية 4املرفق   املنشورة(الطلبات ): ا 

 

 

المجال التكنولوجي

طلبات البراءات بناء 

على معاهدة 

البراءات، 2014

الحصة )%(، 

2014

النمو )%(، 

2013-14

الهندسة الكهربائيةأوال

7.31.1             220'15اآلليات واألجهزة والطاقة الكهربائية1

0.6-3.3               815'6التكنولوجيا السمعية البصرية2

2.62.9               420'5االتصاالت3

7.714.5             165'16االتصال الرقمي4

0.60.0               292'1عمليات االتصال األساسية5

8.419.4             653'17التكنولوجيا الحاسوبية6

2.09.2               114'4مناهج اإلدارة المعلوماتية7

2.0-3.4               186'7شبه الموصالت8

األدواتثانيا

5.2-2.9               976'5البصريات9

4.312.6               000'9القياس10

0.8-0.9               839'1تحليل المواد البيولوجية11

1.521.4               126'3المراقبة12

6.717.1             996'13التكنولوجيا الطبية13

الكيمياءثالثا

2.87.4               971'5الكيمياء العضوية الدقيقة14

2.86.3               874'5البيوتكنولوجيا15

4.110.8               568'8الصناعة الدوائية16

1.86.5               778'3الكيمياء ضخمة الجزئيات، المركبات17

0.96.4               872'1الكيمياء الغذائية18

2.711.3               698'5كيميائيات المواد األساسية 19

1.97.8               054'4المواد، علم المعادن20

1.77.5               493'3تكنولوجيا السطحيات، التغليف والطلي21

0.22.2                  411التكنولوجيا الهيكلية الدقيقة وتكنولوجيا النانو22

2.26.7               580'4الهندسة الكيميائية23

1.31.8               765'2التكنولوجيا البيئية24

الهندسة الميكانيكيةرابعا

2.312.1               779'4التعبئة25

1.87.2               762'3األدوات اآللية26

3.311.6               884'6المحركات والمضخات والتربينات27

1.11.6               286'2آالت النسيج والورق28

2.610.4               367'5آالت خاصة أخرى29

1.40.0               991'2العمليات واألجهزة الحرارية30

2.813.7               854'5العناصر الميكانيكية31

4.18.4               630'8النقل32

مجاالت أخرىخامسا

1.86.4               798'3األثاث، اللعب33

1.917.0               990'3سلع استهالكية أخرى34

3.115.8               420'6الهندسة المدنية35



 5192: الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل نظام مدريد حبسب بدل املنشأ  وأ عضاء مدريد املعّينة، 5املرفق 

 

 

التعييناتالطلباتبلدان المنشأ/أعضاء مدريد المعينونالتعييناتالطلباتبلدان المنشأ/أعضاء مدريد المعينون

604'885342'47المجموع604'47342'885المجموع

4779 ليبريا414'62 ألبانيا

307'1182 ليختنشتاين709'01 الجزائر

644'1171 ليتوانيا-1 أندورا

-350 لكسمبرغ-1 أنغوال

2890 مدغشقر3608 أنتيغوا وبربودا

-8 ماليزيا-1 األرجنتين

-75 مالطة874'272 أرمينيا

-1جزر مارشال533'111'556 أستراليا

-5 موريشيوس559'12'000ثانيا

533'808 المكسيك795'353 أذربيجان

203'702 موناكو-4 جزر البهاما

817'11 منغوليا484'02 البحرين

962'142 الجبل األسود-9 بربادوس

923'803 المغرب506'1935 بيالروس

151'21 موزامبيق-778ثالثا

0937 ناميبيا-13 بليز

-402'1 هولندا561'02بنيلوكس

01جزر األنتيل الهولندية-7برمودا

930'3405 نيوزيلندا0578 بوتان

482'3278 النرويج0494بونير وسان يوستاتيوس وسابا

370'02 عمان244'203 البوسنة والهرسك

-18 بنما0808 بوتسوانا

954'473 الفلبين-3 البرازيل

438'4022 بولندا570'2801 بلغاريا

537'2511 البرتغال-73 كندا

-2 قطر309'220'225 الصين

402'69210 جمهورية كوريا-6رابعا

403'753 جمهورية مولدوفا075'464 كولومبيا

779'741 رومانيا-2 كوستاريكا

573'27616'1 االتحاد الروسي-1 كوت ديفوار

1610 رواندا956'1601 كرواتيا

-3 سانت لوسيا349'71 كوبا

0566سانت مارتن22624كوراساو

006'101 سان مارينو207871 قبرص

0484 سان تومي وبرينسيبي799'3161 الجمهورية التشيكية

-1 المملكة العربية السعودية6899خامسا

310'1704 صربيا308'5551 الدانمرك

-5 سيشيل221'234 مصر

1738 سيراليون314'821 إستونيا

532'2398 سنغافورة-1 إثيوبيا

463'1241 سلوفاكيا270'017االتحاد األوروبي

400'1911 سلوفينيا-3 فيجي

642'2762'1 إسبانيا209'3631 فنلندا

-1 سري النكا129'33'802 فرنسا

164'81 السودان127'203 جورجيا

0678 سوازيلند928'63'506 ألمانيا

437'6991 السويد362'21 غانا

759'14412'3 سويسرا349'1101 اليونان

346'01 الجمهورية العربية السورية-1 غينيا

923'172جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة551'2911 هنغاريا

238'12 طاجيكستان443'1222 آيسلندا

-6 تايلند138'1538 الهند

272'112 تونس-1 إندونيسيا

513'2949'1 تركيا019'273 إيران )جمهورية - اإلسالمية(

281'02 تركمانستان009'1871 آيرلندا

430'4328 أوكرانيا675'2764 إسرائيل

-27 اإلمارات العربية المتحدة026'7423'2 إيطاليا

482'9463'2 المملكة المتحدة814'08112'2 اليابان

268'59517'6 الواليات المتحدة األمريكية-2 األردن

-3 أوروغواي814'505 كازاخستان

587'32 أوزبكستان805'31 كينيا

670'685 فييت نام499'32 قيرغيزستان

0952 زامبيا586'1131 التفيا

-248غير معروف-1 لبنان

0623 ليسوتو

مالحظة: التعيينات بما يشمل التعيينات الالحقة



يداعا بناء عىل نظام مدريد6املرفق   : أ كرث اجلهات ا 

 

 

بلد المنشأاسم المودعالرتبة
طلبات مدريد، 

2014

التغيير مقارنة 

بسنة 2013

28143 سويسراشركة نوفارتيس1

234174 المملكة المتحدةشركة غالكسو غروب2

13220 هنغارياشركة إيجيس جيوجيزرجيار3

12858 ألمانياشركة ليدل4

11223 سويسراشركة نيسلي5

26-94 فرنساشركة لولاير6

20-92 ألمانياشركة بورنغر إنغلهايم فارما7

909 ألمانياشركة هنكل8

1-85 هولنداشركة فيليبس لإللكترونيات9

13-76 تركياشركة وورلد ميدسين10

7119 االتحاد الروسيشركة غازبروم11

4-67 آيسلنداشركة أكتافيس غروب12

6222 سويسراشركة فيليب موريس13

6118 ألمانياشركة دايملر14

5424 اليابانشركة يونيفرسال إنترتينمنت15

4-50 الواليات المتحدة األمريكيةشركة أبل16

4617 ألمانياشركة بي إم دابليو17

4629 سويسراشركة سانجينتا17

3-41 سلوفينياشركة كاي أر كاي أي19

4136 الواليات المتحدة األمريكيةمؤسسة وكيميديا19

4012 ألمانياشركة بايير21

25-40 فرنساشركة بيوفارما21

3930 بولنداشركة فالون23

20-38 ألمانياشركة سيمنس24

5-37 ألمانياشركة بييرسدورف25

374 آيرلنداشركة جيليد ساينس25

353 مالطةشركة كينغ دوت كوم المحدودة27

3-34 سويسراشركة دي إيتش آر للترخيص واإلدارة28

10-33 ألمانياشركة بوش أند سيمانس هوسغيرات29

7-33 اليابانشركة جاّبان تباكو29

1-33 ألمانياشركة كوفالند ويرنهاندل29

3313 هولنداشركة يونيليفر29

18-31 أوكرانياشركة روشن كونفيكشيوناري33

21-31 الواليات المتحدة األمريكيةشركة مايكروسوفت33

3131 الواليات المتحدة األمريكيةشركة بايليس شوزرس العالمية33

2928 ألمانياشركة كايزر كومبرسورن36

2929 ألمانياشركة ستيفنس فيرتريبز36

29-28 بلغارياشركة بولغارتابا38

2826 ليختنشتاينشركة نيميروف38

289 اليابانشركة شيمانو38

7-27 الواليات المتحدة األمريكيةشركة أفون بروداكتس41

278 هولنداشركة لوفي فارما41

2616 ألمانياشركة أغوست ستورك43

28-26 أوكرانياشركة كونتي43

2626 أذربيجانشركة نوفاتور فارما43

261 بلغارياشركة فيليب موريس بلغاريا43

2622 الواليات المتحدة األمريكيةمجموعة تريدنت43

25-26 ألمانياشركة فولزفاغن43

2525 تركياشركة بي أي إم بورليسيك ماغازاالر49

2514 الواليات المتحدة األمريكيةشركة أي بي إم49

250 بلجيكاشركة جانسن فارماسوتيكا49

2511 جمهورية كورياشركة سامسونغ لإللكترونيات49



 5192: الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل نظام الهاي حبسب بدل املنشأ  وأ عضاء الهاي املعّينة، 7املرفق 

 

 

عدد التصاميمعدد الطلباتعدد التصاميمعدد الطلباتعدد التصاميمعدد الطلباتعدد التصاميمعدد الطلبات

479'37665'44114'92414'2المجموع479'37665'44114'214'924المجموع

31263365 ليتوانيا00114456المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

--28132 لكسمبرغ431231847 ألبانيا

00939 مالي--12 أندورا

--28 مالطة00217759 أرمينيا

717'183921 موناكو--22 أستراليا

00198707 منغوليا--38344 النمسا

191'113041 الجبل األسود00251927 أذربيجان

832'464101 المغرب--35106 بلجيكا

0034141 ناميبيا00167600 بليز

--121340 هولندا0086528بنيلوكس

00827 النيجر111117 بنن

996'511047502 النرويج145'232961 البوسنة والهرسك

11252950 عمان002990 بوتسوانا

311202566 بولندا0028109 بروني دار السالم

--1234 البرتغال562342 بلغاريا

--19 قطر--431 الكاميرون

61125276984 جمهورية كوريا--33 كندا

23233805 جمهورية مولدوفا--33141 الصين

32943192 رومانيا001571 كوت ديفوار

--11 االتحاد الروسي1873111710 كرواتيا

002782 رواندا--1186 الجمهورية التشيكية

002681 سان تومي وبرينسيبي0045207 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

001639 السنغال4115547241 الدانمرك

1314219955 صربيا004'112241 مصر

996'16607312 سنغافورة5161222 إستونيا

--832 سلوفاكيا489'20311'002االتحاد األوروبي

81786540 سلوفينيا492112357 فنلندا

3717273422 إسبانيا559169986'3341 فرنسا

002069 سورينام00939 غابون

--46162 السويد00250902 جورجيا

254'85710'1891'6563 سويسرا057'8681751'6563 ألمانيا

0046141 الجمهورية العربية السورية0047177 غانا

309'353401جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة--14جبل طارق

00146505 طاجيكستان3555339 اليونان

316'003401 تونس342060 هنغاريا

368'2686'1104271 تركيا4577229 آيسلندا

587'17446062 أوكرانيا--22 آيرلندا

--11 اإلمارات العربية المتحدة--11 إسرائيل

--53199 المملكة المتحدة19790663387 إيطاليا

--128765 الواليات المتحدة األمريكية--220 اليابان

--22124غير معروف00203724 قيرغيزستان

--16 فييت نام4435118 التفيا

--14جزر فرجن )البريطانية(464'216973421 ليختنشتاين

التعييناتبلد المنشأ
بلد المنشأ/ أعضاء الهاي المعينة

التعييناتبلد المنشأ
بلد المنشأ/ أعضاء الهاي المعينة



يداعا بناء عىل نظام الهاي: أ كرث 8املرفق   اجلهات ا 

 

 

طلبات الهاي، 2014بلد المنشأاسم المودعالرتبة

98 سويسراشركة سواتش1

95 الواليات المتحدة األمريكيةشركة بروكتر أند غامبل 2

62 هولنداشركة فيليبس لإللكترونيات3

59 ألمانياشركة دايملر 4

46 ألمانياشركة فولزفاغن5

40 جمهورية كورياشركة سامسونغ لإللكترونيات6

32 الصينشركة لينوفو )بيجين(7

27 الواليات المتحدة األمريكيةشركة جيليت 8

25 سويسراشركة نيسلي9

24 ألمانياشركة ألفريد كارشر10

23 فرنساشركة هورمز سيليي11

21 سويسراشركة هاري وينستون  12

16 ألمانياشركة أودي 13

15 ألمانياشركة كونتيننتل رايفن ألمانيا14

15 ألمانياشركة ليدل14

15 فرنساشركة رونو14

14 ألمانياشركة بي إم دابليو17

13 سويسراشركة أوميغا18

13 سويسراشركة بي أي- ديزاين  18

13 ليختنشتاينشركة إفوكالر فيفيدانت 18

12 ألمانياشركة باستيي لوبي  21

12 ألمانياشركة فانكو-فانسيالر21

12 تركياشركة استقبال موبيليا 21

12 تركياشركة فيستل بياز إزيا 21

11 ألمانياشركة هانزغوف 25

11 فنلنداشركة ماكروسوفت موبايل25

11 فنلنداشركة نوكيا 25

11 فرنساشركة مابت 25

10 سويسراشركة بوتيغا فينيتا 29

10 سويسراشركة ساعات جاكي درو29

10 ألمانياشركة هنكل29

9 سويسراشركة ريشمونت انترناشيونال32

9 سويسراشركة تورلن هولدينغ 32

9 فنلنداشركة سينيتويوت 32

9 تركياشركة كوليكسيون موبيليا 32

8 سويسراشركة كارتيي كرياسيون ستوديو36

8 سويسراشركة جيغبغيت انترناشيونال36

8 الجمهورية التشيكيةشركة راديك هيغمون 36

8 فرنساشركة ليبي ال كلوتور 36

8 إيطالياشركة فالونتينو36

7 بلجيكاشركة إن إم سي 41

7 سويسراشركة فرانكي للتكنولوجيا والعالمات التجارية 41

7 سويسراشركة نوفارتيس41

7 سويسراشركة فيترا للبراءات 41

7 ألمانياشركة كاندي بولسترموبيل  41

7 ألمانياشركة غيتزي 41

7 إيطالياشركة بولغاري 41

7 إيطالياشركة تون 41
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 الويبو وأ سامء احلقول حبسب الس نة املعروضة عىلالعدد اال جاميل لقضااي أ سامء احلقول 
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 عدد أسماء الحقول عدد القضايا 

 عدد أ سامء احلقول عدد القضااي 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 5591 
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طراف يف قضااي الويبو: البدلان امخلسة والعرشون ال وىل املعروضة عىل  أ سامء احلقول التوزيع اجلغرايف لل 

(5192) 

 

 

 عدد القضااي املدعي

التغيري مقارنة بس نة 

 عدد القضااي املدعى عليه )%( 5193

التغيري مقارنة بس نة 

5193 )%( 

 3.1 669 املتحدة ال مريكية الوالايت  14.3 849 الوالايت املتحدة

 9.0- 406 الصني  1.9 325 فرنسا 

 2.6 201 اململكة املتحدة  16.1- 188 املتحدةاململكة  

 14.0- 98 أ سرتاليا  1.1 183 أ ملانيا 

 8.0 81 تركيا  18.8- 130 سويرسا 

يطاليا  س بانيا  0.0 98 ا   14.1 73 ا 

 6.6- 71 هولندا  10.5 95 هولندا 

 16.7 70 فرنسا  34.8 93 الربازيل 

 24.5 66 الربازيل  9.6- 75 السويد 

 24.4 56 الهند  40.0- 66 اثنيا

س بانيا   19.1 54 كندا  35.0 54 ا 

 2.2 46 بامن  43.0- 45 ليختنش تاين 

 11.5- 46 مجهورية كوراي  8.3- 44 أ سرتاليا 

 34.4 43 املكس يك  15.7- 43 تركيا 

 95.5 43 فييت انم  27.6 37 الهند 

 24.2 41 سويرسا  21.7 28 اثلثا

يطاليا  26.1- 23 الياابن   61.9 34 ا 

 3.2 32 الياابن  22.2 22 الرنوجي 

 37.0- 29 أ ملانيا  18.8 19 املكس يك 

 45.8- 26 الاحتاد الرويس  21.4 17 الصني 

 50.0 18 املتحدة اال مارات العربية  13.3 17 بلجياك 

 12.5 18 رومانيا  31.8- 15 لكسمربغ 

ندونيس يا  31.6- 13 المنسا   28.6 18 ا 

يران )مجهورية  1100.0 12 ال رجنتني   88.9 17 (اال سالمية - ا 

 19.0- 17 سانت كيتس ونيفس  7.7- 12 مالطة 



 99املرفق 
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 )2014(من مضن أ�طراف يف قضا� ٔأسامء احلقول احملا� ٕاىل الويبو قضا� كرث عرضا للا�ٔ  اجلهات العرش

 �دد القضا� امس الرشكة الرتبة

 81 رشكة فيليب مور�س، الوال�ت املت�دة 1

 46 رشكة �نكو �رادسكو 2

 46 سفاروفسيكرشكة  3

 38 رشكة ليغو جور�س 4

 35 رشكة ٕالكرتولو�س 5

 28 رشكة ٕانرت ٕا�ييا سيس�متز 6

 28 رشكة �ومري�اك �نك 7

 22 رشكة هومفان الغوش 8

 20 رشكة بيرتوليو �رازيليريو 9

 19 رشكة ٕانتيسا سان �ولو 10

 

 )2014(الويبو املعروضة �ىل  أٔسامء احلقولعينة من قضا� 

 عينة من القضا� ا�ال

 ميشالن، �نتيل موتورز، ٔأودي، فولزفاغن الس�يارات

 زيونز �نكوبورا�شن، ذو رو�ل �نك ٔأوف سكوتلند، اخلدمات املالية لس�تاندارد أٓند بورز اخلدمات املرصفية واملالية

 ، �يريرشكة منت�ات نيسيل، سانويف، فيزتر، نوفارتيس البيو�كنولوجيا والصنا�ة ا�وائية

 �امعة ٔأو�ر� دو اك�لونيا، �امعة ٔأو�سفورد، بريلزت انفس�متنت التعلمي

 سامسونغ، ٔأورسام، ٔأبل إاللكرتونيات

 الرتفيه
سوين اكمبيو�ر ٕانرتتيمننت، بالي بوي، ميداس�بال�ر دوت �وم، درميوور�س، �ينغ دوت 

 �وم

 سرتاوستيريي ما�لز، س�توارت ويزيمان، بوما، ميسوين، ليفي  املوضة

 �واك�وال، ريد بول، اكرفور، ٔأوشون أ��ذية واملرشو�ت واملطامع
 س�تاتويل، ساكنيا، اك�ربيالر، ٕاي يب يب ٕا�ز� �راون بوفريي الصنا�ات وا�ٓالت الثقي�

 فندق و�سنت، �ريفاغو، س�تاروودز هوتيلز، س�يكس اكنتيننت هوتيلز، شرياتون الفنادق والسفر

 ٔأوتومو�يل، سو�س ري، سوفا، هارتفورد فا�رٔأمري�كن  التأٔمني

 �هو، تويرت، ٔأو ٕال ٕا�س، انرت�ش�يو�ل بزي�س ماش�يزن، غو�ل إالنرتنت و�كنولوجيا املعلومات

 سفاروفسيك، فالونينو، ر�شموند، لكويي املنت�ات الفاخرة

 �ة سو�رساس�تار ٕاند�، ساكي انرت�ش�يو�ل، أٓر يت ٕال تليفيجن، ٕاذا وسائل إال�الم والنرش

 �ريفي، فيليب مور�س، لور�ل، ليغو سيس�مت -وول مارت، فونت  البيع �لتجزئة

 رابطة �رة القدم للم�رتفني، د�اكتلون، �دي ر�ل مدريد الر�ضة

 فودافون، فري�زون خلدمات العالمات الت�ارية االتصاالت

 النقل
اكنيون ل�را�ات، اخلطوط الرشكة الوطنية للسكك احلديدية الفر�س�ية، �ومبانيول، 

 اجلوية أ�سرتالية

 جماالت ٔأخرى
�ك ٔأورو�، ترتا الفال هو�ينغز أٓند فاينا�س، -يف يك أٓر هو�ينغ، و�رهاوس غودز، يف

 �� صانز

 


