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 المرفقات

: طلبات البراءات الدولية بحسب 1المرفق 
 المنشأ (نظام معاهدة البراءات)

شأ  2018 الم
تقديرات 
2019 

شأ    2018 الم
تقديرات 
2019 

شأ    2018 الم
تقديرات 
2019 

ع ع   252,775 265,800 المجم ع   252,775 265,800 المجم  252,775 265,800 المجم

  ا   53,349 58,990 الص ن   32 42 رومان ح  1 2 ال

ة ك ات المتحدة األم ا   56,252 57,840 الوال ش   39 41 كروات  0 2 بنغالد

ان ا سلندا  49,706 52,660 ال  5 2 والهرسكالبوسنة    49 41 آ

ا ا  19,742 19,353 ألمان  دار السالم   50 41 سلوفا  1 2 برو

ا ا  16,917 19,085 جمهورة كور  1 2 السلفادور   49 38 إستون

 0 2 العراق   43 38 مالطة  7,918 7,934 فرسا

ة المتحدة ستان   20 38 ا  5,634 5,786 الممل غ  0 2 ق

ا    4,576 4,610 س  1 2 أوغندا   42 36 األرجنت

د ا  4,168 4,185 الس ابوي   31 36 التف  1 2 زم

    49 34 المغرب  4,134 4,011 هولندا  0 1 ب

ا طال ت نام  3,330 3,388 إ  0 1 بوركينا فاسو   22 34 في

ا  2,417 2,711 كندا ون   37 32 ليتوان ام  1 1 ال

ا ونغو   18 27 ازاخستان  1,403 2,058 ترك  0 1 ال

و  2,007 2,053 الهند فوار   37 26 ب  0 1 كوت د

ل ائ ا    15 25 قطر  1,898 2,006 إ ةجمهورة كور مقراط ة الد  2 1 الشعب

ا ال    1,826 1,768 أس ا   18 21 الفلب  0 1 إثي

    12 19 األردن  1,834 1,655 فنلندا  1 1 ف

ا ان وادور  1,399 1,513 إس ا   31 18 إ  0 1 جاما

ل األسود   186 17 بنما  1,445 1,452 الدانمرك  8 1 الج

ا  1,484 1,444 النمسا  0 1 موزامبيق   18 17 ي الن

ا الروس  1,299 1,355 لج ا   23 16 ب ج  2 1 ن

  ستان   23 15 برمودا  1,035 1,218 االتحاد الرو  0 1 ا

  935 1,029 سنغافورة

ة  الجمهور
ة ك  1 1 ساموا   4 13 الدومي

ــــج و جان 767 781 ال ل   17 12 أذر ش  2 1 س

ازل ا 616 644 ال ستان   13 12 كوستار  0 1 ترما

و  628 642 آيرلندا  2 1 أوزكستان   23 12 مونا

ة ة السعود ة الع س  663 552 الممل ال (جمهورة    7 11 تو و فارة) ‐ف  0 1 البول

    4 10 مورشيوس  333 364 بولندا  1 0 ل

غ سم ونغو    14 10 عمان  388 348 ل ةجمهورة ال مقراط  1 0 الد

ا ق ماال   8 10 أوروغواي  275 281 جنوب أف  1 0 غوات

شتاين خت انا   16 9 الجزائر  263 265 ل  1 0 غ

ا  275 250 نيوزلندا     7 9 ك  الرسو ر  1 0 ال

ة  ة) ‐إيران (جمهور ا  176 229 اإلسالم ة   8 8 كي ة الشعب مقراط  3 0 جمهورة الو الد

  ا  241 224 ش س ا   7 7 إندون  2 0 لي

ك  1 0 مدغشقر   5 7 مولدوفاجمهورة   273 220 المكس

ا ا  144 202 مال ا   6 6 جورج  2 0 منغول

تغال ت  250 196 ال اراغوا   6 5 ال  1 0 ن

ة ك ش ة ال ة  180 186 الجمهور ا الشمال جر   6 5 مقدون  1 0 الن

ا فس  155 184 أوكران س ون  1 0 رواندا   4 5 سانت كي

ا كستان   3 5 مارنوسان   153 157 هنغار  1 0 طاج

لند ا المتحدة   7 4 أندورا  102 146 تا ان  2 0 جمهورة ت

ا من   4 4 السنغال  159 127 كولومب  1 0 ال

ا  115 123 اليونان ان ا   0 3 أل  2 0 زامب

ة المتحدة ا  100 108 اإلمارات الع  معروف   6 3 أرمي  264 240 غ

ا       6 3 لبنان  116 89 سلوفي
ادوس ا  96 79 ب       3 3 نامي
ا       6 3 السودان  60 49 لغار

ودا غوا و   96 47 أن

ة  ة الع الجمهور
      1 3 السورة

ص اغو  39 44 ق داد وت       6 3 ت
         4 2 جزر البهاما  44 44 م
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معاهدة موجب : أعلى المودعين ب2المرفق 
 البراءات

ة    2019رت
ب العام  ت ال
لمعاهدة 
اءات  ال

شأ اسم المودع  2018 2019 الم

ا 1   كة هوواي المحدودة للتكنولوج  5,405 4,411 الص

ة 2 ائ ه  للصناعة ال س ان كة مي ا  2,812 2,661 ال

اتكة سامسونغ  3 ون ا المحدودة لإلل  1,997 2,334 جمهورة كور

وم 4 ات المتحدة كة كوال  2,404 2,127 الوال

و لالتصاالت  5   كة غوانغ دونغ أو  1,042 1,927 الص

ا 6  للتكنولوج   مجموعة بو  1,813 1,864 الص

د كة إيركسن للهواتف 7  1,645 1,698 الس

ا  8 ن) المحدودة للتكنولوج   كة بيغ أن (شي  336 1,691 الص

رت بوش 9 ا كة رو  1,525 1,687 ألمان

ات 10 ون  لإلل ا كة إل   1,697 1,646 جمهورة كور

ة 11 مائ  للمواد ال ا كة إل   969 1,624 جمهورة كور

ة المحدودة 12 ة الفك ك للمل اناسون ان كة إدارة  ا  1,465 1,567 ال

13   ان كة سو ا  1,342 1,566 ال

ت 14 ر‐كة هيول رد للتط ات المتحدة ا  1,170 1,507 الوال

ا 15 ص التكنولوج خ كروسوفت ل ات المتحدة كة ما  1,476 1,370 الوال

لم 16  ف ان كة فو ا  962 1,158 ال

س 17 م ا كة س  1,211 1,153 ألمان

 إي 18   كة زي   2,080 1,085 الص

سو 19 ان كة دا ا  998 1,026 ال

20   ان كة إن إي  ا  947 1,024 ال

ات 21 ون س لإلل لي  1,033 982 هولندا كة ف

شا 22 ا   ابوش ان كة شارب  ا  1,132 928 ال

ا 23  أي  المحدودة للتكنولوج   كة إس زد دي   722 874 الص

ات المتحدة كة إنتل 24  1,835 849 الوال

ضة المحدودة 25 ا القا ا     مجموعة ع  335 846 الص

ات المتحدة كة غوغل 26  836 777 الوال

بون للتلغراف والهاتف 27 ان كة ن ا  138 703 ال

ان كة موراتا المحدودة 28 ا  889 701 ال

ان كة هوندا موتور 29 ا  504 692 ال

30   رت ات المتحدة كة ثري إم إنوفيتف برو  648 662 الوال

ا 31 كس للتكنولوج ون تو إل   كة شانزهان ستار أو  567 654 الص

 دوكومو 32   ان كة إن  ا  450 624 ال

ارات 33  لقطع الس ان كة هيتا ا  582 612 ال

فو المحدودة لالتصاالت المتنقلة 34   كة ف  179 603 الص

مبوس 35 ان كة أول ا  750 586 ال

ات 36 ا للتكنولوج  551 579 فنلندا نوك

اسف 37 ا كة   557 573 ألمان

 المحدودة 38 ان كة هيتا ا  714 564 ال

اە الموصالت 39  لحلول أش ان كة سو ا  467 517 ال

ارات 40 ليو للس  إم د ا كة   414 516 ألمان

كس المحدودة 41 ون تو إل نا ستار أو   كة ووهان ش  10 506 الص

نغ 42 ات المتحدة كة كورن  336 501 الوال

ن) 43 ا (شي نت للتكنولوج س   كة تي  661 485 الص

 إم  44 ات المتحدة كة آي   227 477 الوال

ن لالتصاالت المحدودة 45   كة شي  2 476 الص

ا  جامعة 46 فورن ات المتحدة ال  501 470 الوال

 المحدودة 47   ش    كة إ  318 467 الص

الز 47 د مات ال ات المتحدة كة إي  407 467 الوال

ا 49 كرون للتكنولوج ات المتحدة كة م  184 451 الوال

ا 50 ا كة شافلر للتكنولوج  613 442 ألمان

ان كة أومرون 50 ا  346 442 ال
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: أكثر المؤسسات التعليمية 3المرفق 
 معاهدة البراءاتموجب يداعا بإ

ة   2019رت
ب  ت  ال
العام 

لمعاهدة 
اءات  ال

شأ المؤسسة المودعة  2018 2019 الم

ا 46 فورن ال ات المتحدة جامعة    470  501 الوال
نغهوا 93 س   جامعة    265  137 الص
ن 105   جامعة شي   247  201 الص
ا 108 س للتكنولوج ات المتحدة معهد ماساشوس   230  216 الوال
ا 164  للتكنولوج   جامعة جنوب الص   164  170 الص
ام، جامعة تكساس 169 ات المتحدة مجلس الح   161  158 الوال
ا 188 ان للتكنولوج   جامعة دال   141  53 الص
ات المتحدة جامعة هارفارد 191   140  169 الوال
ة 200 ا جامعة سيول الوطن   136  113 جمهورة كور
اب 207 الند ستانفورد للش ات المتحدة جامعة ل   132  121 الوال

ة 225 دهللا للعلوم والتقن  جامعة الملك ع
ة  ة الع الممل

ة   123  78 السعود
ان جامعة طوكيو 233 ا   119  92 ال
انجنان 238   جامعة ج   118  74 الص
انغ 253 ا جامعة هان   113  89 جمهورة كور
غن 266 ش ات المتحدة جامعة مي   107  81 الوال
ا 270 ان جامعة أوسا ا   105  105 ال
ا 278  للتعدين والتكنولوج   جامعة الص   100  114 الص
ن  286 س ات المتحدة جامعة نورث   98  70 الوال
وري  290 االمعهد ال ا المتقدم للعلوم والتكنولوج   97  94 جمهورة كور
ار 294 ة المتحدة جامعة أوكسفورد لالبت   96  79 الممل

ات المتحدة جامعة فلوردا 298   94  79 الوال
ا 304 ا جامعة كور   93  72 جمهورة كور
ست 317   جامعة ساوثإ   89  47 الص
325   ك ات  جامعة جونز ه   87  99 المتحدةالوال
ات المتحدة جامعة كولورادو 331   85  44 الوال
ا 335 ات المتحدة جامعة كولومب   84  59 الوال
ل 338 ات المتحدة جامعة كورن   83  76 الوال
ات المتحدة جامعة أرزونا 349   80  79 الوال
ة 355   79  70 سنغافورة جامعة سنغافورة الوطن
ان جامعة كيوتو 367 ا   76  86 ال

كينغ 371   جامعة ب   75  74 الص
ات المتحدة جامعة ديوك 380   73  72 الوال
  جامعة شانغدونغ 393   71  49 الص
انغ 402   جامعة زج   69  41 الص
ن 406 ست   جامعة نورثإ   68  34 الص
ا 406 ل للتكنولوج ائ ل معهد إ ائ   68  47 إ
ان جامعة توهوكو 419 ا   66  87 ال
غ  419 سب   ‐جامعة بي م العا ومنولث للتعل ات المتحدة من نظام ال   66  70 الوال
ا 424 ا للتكنولوج فورن ال ات المتحدة معهد    65  66 الوال
ا 429 سلفان ات المتحدة جامعة ب   64  55 الوال

ا 429   جامعة شانغدونغ للعلوم والتكنولوج   64  13 الص
438   ش ال إنوفا ة المتحدة مؤسسة إم   63  44 الممل
 لوزان 449 ة  ة االتحاد ا مدرسة العلوم التقن   62  58 س
انغسو 453   جامعة ج   61  64 الص
ا 459   جامعة غواندونغ للتكنولوج   60  17 الص
ل 465 ات المتحدة جامعة    59  46 الوال
انغ  465 اجامعة نان   59  68 سنغافورة للتكنولوج
ا 470   58  48 الهند المعهد الهندي للتكنولوج
ارولينا 482 ات المتحدة جامعة شمال    56  43 الوال
ات المتحدة جامعة مارالند 517   53  60 الوال
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: الطلبات الدولية بحسب مجال 4المرفق 
 التكنولوجيا (نظام معاهدة البراءات)

  
امجال   2017 2018 2019 التكنولوج

الحصة 
(%) 

 النمو (%)

I ة ائ ه       الهندسة ال
ة واألجهزة والطاقة 1 ائ ه  15,265 16,593 17,223 7.0 3.8 اآلالت ال
ة 2 ة وال ا السمع  7,534 8,200 8,904 3.6 8.6 التكنولوج
 4.6‐ 5,626 6,103 5,823 2.4 االتصاالت  3
ةاالتصاالت  4  5.8‐ 18,407 20,273 19,090 7.7 الرقم
ة 5 ات االتصال األساس  9.4‐ 1,315 1,709 1,548 0.6 عمل
ا الحاسوب 6  19,154 19,175 21,449 8.7 11.9 تكنولوج
ا المعلومات ألغراض اإلدارة 7 ب تكنولوج  4,690 4,791 5,727 2.3 19.5 أسال
ه المواصالت 8  6,539 7,186 8,047 3.3 12.0 ش

II   األدوات      
ات 9  7,147 7,621 8,006 3.2 5.1 ال
اس 10  10,085 10,802 11,471 4.7 6.2 الق
ة 11 ل المواد البيولوج  1.0‐ 1,904 1,929 1,910 0.8 تحل
م 12  4,290 5,205 5,344 2.2 2.7 التح
ة 13 ا الطب  15,044 15,834 16,954 6.9 7.1 التكنولوج

III اء م       ال
قة 14 ة الدق اء العض م  5,686 5,783 5,874 2.4 1.6 ال
ا 15  6,578 6,641 7,400 3.0 11.4 البيوتكنولوج
ة 16 دالن ات الص  8,742 9,104 9,780 4.0 7.4 المستح
مرات 17 ة والبول اء الجزئ م  3,921 4,241 4,406 1.8 3.9 ال
ة 18 اء األغذ م  1,913 2,102 2,214 0.9 5.3 ك
ة 19 اء المواد األساس م  5,652 5,566 5,588 2.3 0.4 ك
 4,008 4,329 4,401 1.8 1.7 المواد والتعدين 20
ا السطح والطالء 21  3,591 3,702 3,856 1.6 4.2 تكنولوج
ا النانو 22 ة الصغرى وتكنولوج ل ا اله  0.8‐ 406 365 362 0.1 التكنولوج
ةالهندسة  23 ائ م  4,695 4,896 5,079 2.1 3.7 ال
ة 24 ئ ا الب  1.1‐ 2,650 2,736 2,705 1.1 التكنولوج

IV ة ك ان       الهندسة الم
ه  25  5,510 5,882 5,936 2.4 0.9 التوج
ينات 26  3,584 4,080 4,297 1.7 5.3 أدوات الما
نات 27  4.9‐ 5,626 5,657 5,379 2.2 المحرات والمضخات والتور
سيج والورق 28  2,596 2,757 2,785 1.1 1.0 آالت ال
 6,420 6,978 7,269 2.9 4.2 اآلالت الخاصة األخرى 29
ات واألجهزة الحرارة 30  3,619 3,861 4,072 1.7 5.5 العمل
ة 31 ك ان  الم  3.9‐ 6,112 6,181 5,938 2.4 العنا
 9,755 10,876 11,163 4.5 2.6 النقل 32

V مجاالت أخرى      
 0.9‐ 4,400 4,670 4,628 1.9 األثاث واأللعاب 33
ة األخرى 34  4,990 5,398 5,440 2.2 0.8 السلع االستهال
ة 35  6,106 6,116 6,382 2.6 4.3 الهندسة المدن
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: طلبات العالمات التجارية 5المرفق 
 الدولية بحسب المنشأ (نظام مدريد)

شأ  2018 الم
تقديرات 
2019 

شأ    2018 الم
تقديرات 
2019 

ع ع   60,950 64,400 المجم  60,950 64,400 المجم

ة ك ات المتحدة األم ا   8,826 10,087 الوال  20 30 جورج

ا س   7,544 7,700 ألمان  31 29 تو

  ة) ‐إيران (جمهورة    6,268 6,339 الص  19 24 اإلسالم

ة المتحدةاإلمارات    4,520 4,437 فرسا  33 23 الع

ا  19 21 م   3,385 3,729 س

ة المتحدة ا   3,352 3,460 الممل  10 21 مال

ان ا  11 19 برمودا   3,195 3,160 ال

ا طال ا   3,154 2,649 إ  13 18 كي

ا ال ستان   2,044 2,094 أس غ  2 14 ق

ا  9 14 أوزكستان   1,437 1,980 ترك

 االتحاد  ا   1,481 1,712 الرو  11 13 ك

فوار   1,420 1,414 هولندا  0 13 كوت د

ا ا   1,286 1,392 جمهورة كور ان  18 12 أل

ا ان  2 11 لبنان   1,361 1,360 إس

ة   1,070 1,059 النمسا مقراط ة الد ا الشعب  8 10 جمهورة كور

د  12 10 مورشيوس   789 825 الس

ا ل   750 752 لج ش  3 10 س

كستان   659 735 سنغافورة  1 8 طاج

لندا  16 7 كوراساو   485 566 نيوز

 11 7 سان مارنو   592 565 الدانمرك

 0 7 السنغال   401 512 بولندا

ا ا   464 496 أوكران ق  2 7 جنوب أف

 31 6 الجزائر   523 465 فنلندا

 13 6 جزر البهاما   321 460 الهند

غ سم  3 6 جزر مارشال   377 407 ل

ة ك ش جان   327 374 الجمهورة ال  8 5 أذر

    95 359 كندا  17 5 ل

ل ائ ون   379 340 إ ام  0 5 ال

ـــج ـ و  1 5 مدغشقر   329 327 ال

ص ل األسود   213 231 ق  12 5 الج

ا ودا   243 223 لغار غوا و  1 4 أن

تغال ا   250 223 ال  5 4 مبود

ا  1 4 اراغواي   188 208 سلوفي

ا ت مارتن (الجزء الهولندي)   262 199 هنغار  0 4 س

الروس ا   169 194 ب  1 3 غي

ة   223 193 ا ة الشعب مقراط  0 3 جمهورة الو الد

ا   186 192 آيرلندا  9 3 منغول

ت نام  0 3 رواندا   159 187 في

ا     129 172 كروات  1 2 األرجنت

ادوس   106 159 ازاخستان  3 2 ب

ا سوانا   119 137 ليتوان  3 2 بو

لند  دار السالم   142 137 تا  2 2 برو

ا     101 133 التف  0 2 ش

 0 2 العراق   117 129 اليونان

ك  5 2 بنما   104 113 المكس

و ا   118 110 مونا  0 2 زامب

ا  5 1 أندورا   100 103 إستون

ا دي   100 96 سلوفا  0 1 ابو ف

ا ، هونغ كونغ (منطقة    82 95 رومان  6 1 اإلدارة الخاصة) ‐الص

شتاين خت ة   80 90 ل ك  1 1 الجمهورة الدومي

وادور   70 90 المغرب  0 1 إ

  ة   50 87 الفلب ا االستوائ  0 1 غي

ا   58 66 جمهورة مولدوفا  0 1 إثي

ا   46 59 البوسنة والهرسك  1 1 ي الن

 0 1 السودان   67 58 مالطة

ا س ة   47 57 إندون ة السور  10 1 الجمهورة الع

ا ستان   29 55 كولومب  1 1 ترما

ة ا الشمال  1 1 فانواتو   34 35 مقدون

ازل ن   6 31 ال ح  1 0 ال

سلندا ت    65 31 آ  وس اجزر بون  1 0 أوستاشيوس وسا

ا  1 0 موزامبيق   36 30 أرمي

انمار       1 0 م

ا       4 0 نامي

ة      ة السعود ة الع  3 0 الممل

 معروف       14 295 غ
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: أكبر المودعين بموجب نظام 6المرفق 
 مدريد

ب  ترت
2019 

شأ اسم المودع  2018 2019 الم

ال 1  169 189 فرسا كة لور
س 2 ا كة نوفارت  174 135 س
ا 3   كة هوواي المحدودة للتكنولوج  63 131 الص
كت الخاصة المحدودة 4 سان كون  42 124 الهند كة ن
كة مغفلة 5 غ رغو للتجارة،  سم  60 103 ل
ل 6 ات المتحدة أ  87 101 الوال
دو 7 ش ان كة س ا  79 84 ال
ليو  8  إم د اراتكة  ا للس  52 78 ألمان
ل  9 ا كة هن  86 77 ألمان
ت 10 ديون ن  غ ا كة رخ  87 69 هنغار

 60 64 فرسا كة بيوفارما 11
كروسوفت 12 ات المتحدة كة ما  50 63 الوال
ة المتحدة مجموعة غالسكو المحدودة 13  27 59 الممل
لوكس 14 ا كة ب  68 55 ألمان
14   ل سوق لو ز ال ات مرا ة لمش كة التعاون  7 55 فرسا ال
رهاوس المحدودة 16 لندا كة و  0 54 نيوز
ك 17 ف اس ا كة أمور  28 52 جمهورة كور
ا كة أغوست ستورك 18  23 51 ألمان
كة رخات 18  30 51 ازاخستان كة األسهم المش
اتكة سامسونغ المحدودة  20 ون ا لإلل  73 50 جمهورة كور

ناشيونال 21  إن ا    21 49 س
مز 22 ا كة يورو غ  48 48 لغار
ك 22 ا كة م  25 48 ألمان
سدورف 24 ا كة ب  38 46 ألمان
ستله 25 ا كة   45 43 س
الت 26 ا ة المتحدة كة برن ألنظمة إدارة ال  7 41 الممل
ا KT & Gكة  26  4 41 جمهورة كور
ا الروش‐هوفمان 28  16 39 س
اي أي 28 اي أر  ا كة   35 39 سلوفي
لمان 30  غوس ا كة أ دي   38 38 ألمان

اسف 30 ا كة   22 38 ألمان
رت بوش 30 ا كة رو  24 38 ألمان
م 33  أنغلها نج ا بوه  24 37 ألمان
كة 34  0 36 بولندا كة الرف المش
م 34 ات المتحدة كة تري كوستال للتصم  42 36 الوال
ا 36 ش أورو  وفي ا كة أبركروم  37 35 س
ة 36 و لالتصاالت الالسل   غواندونغ أو  9 35 الص
كس 36 ي ناشيونال فروت جي ات المتحدة كة إن  17 35 الوال
36   س ة دي كة العامة لألوراق المال   ال   م  0 35 االتحاد الرو
غ كة سورمارتك 40 سم  31 33 ل

ا 40  كور ج ا كة س  8 33 جمهورة كور
ا كة فولزفاغن 40  38 33 ألمان
ا كة مووز 43 ال  23 32 أس
ا ديرمافارم 44  33 30 ألمان
ة 44  لمنتجات التنق س ات المتحدة كة م  0 30 الوال
اتاتكة  46 ة الن تا لوقا نجي ا س  0 29 س
كو 47  0 28 فرسا كة دج
ب مورس 47 ل ا كة ف  36 28 س
اث أند بودي ووركس 49 ات المتحدة كة   0 27 الوال
 32 27 النمسا كة بيوجينا  49
ة 49 دالن سن للصناعات الص ا ا كة   21 27 لج
د 49 س وورلدوا ا ات المتحدة كة رال  0 27 الوال
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: التصاميم الصناعية الدولية 7المرفق 
بحسب المنشأ (نظام الهاي) (التصاميم 

 الواردة في الطلبات)
شأ  الم

ات م   الطل  التصام

2018 2019   2018 2019 

ع  19,754 21,807   5,449 5,886 المجم

ا  3,964 4,487  713 772 ألمان

ا  1,545 2,736  922 1,176 جمهورة كور

ا  2,453 2,178  648 601 س

ا طال  1,261 1,994  324 412 إ

 1,352 1,376  179 181 هولندا

ة ك ات المتحدة األم  1,665 1,351  369 410 الوال

 1,437 1,298  466 467 فرسا

ان ا  1,259 1,152  401 397 ال

   315 663  139 239 الص

ة المتحدة  372 548   136 182 الممل

د  340 434  107 100 الس

 274 433  86 98 الدانمرك

ص  269 408  19 33 ق

ا  480 402  111 91 ترك

ا ان  180 248  85 81 إس

غ سم  118 170  31 41 ل

 203 165  45 48 النمسا

ة ك ش  202 131  27 19 الجمهورة ال

شتاين خت  45 129  8 19 ل

ا  73 128   41 38 أوكران

ـــج ـ و  170 119  68 43 ال

   107 109  32 36 االتحاد الرو

ا  174 107  80 47 لج

 204 106  106 51 بولندا

س  0 88  0 2 تو

 17 87  11 37 كندا

 44 77  9 8 البوسنة والهرسك

ا  6 71  4 11 هنغار

تغال  105 55  13 24 ال

 0 53   0 4 المغرب

ا  50 51  18 17 كروات

ا  54 51  29 32 سلوفي

 26 25 71 46 فنلندا

ا  14 11 39 45 لغار

ا  14 43  4 3 سلوفا

 64 39  23 19 ا

 33 33  20 16 سنغافورة

 28 21  7 9 آيرلندا

 2 18  2 8 جمهورة مولدوفا

ا  3 16   3 7 ليتوان

ة المتحدة  1 15  1 3 اإلمارات الع

ا ق  2 13  2 3 جنوب أف

ت نام  0 10  0 2 في

 410 9  10 6 اليونان

و  60 8  6 1 مونا

ا  13 8  6 5 رومان

ا  19 7  3 4 أرمي

ة ا الشمال  1 7  1 6 مقدون

ا ال  4 6  4 4 أس

ا  13 6   5 6 إستون

سلندا  0 4  0 4 آ

ل ائ  1 4  1 2 إ

 1 3  1 2 الهند

ا  19 3  6 1 التف

ون ام  0 2  0 1 ال

ة) ‐إيران (جمهورة   0 2  0 1 اإلسالم

لندا  4 2  4 2 نيوز

ة ك  0 1  0 1 الجمهورة الدومي

ا  15 1  3 1 جورج

 0 1   0 1 ازاخستان

 3 1  1 1 لبنان

ف  0 1  0 1 مالد

 1 1  1 1 عمان

ة ة السعود ة الع  0 1  0 1 الممل

ة السورة  0 1  0 1 الجمهورة الع

ا ان  1 0  1 0 أل

 19 0  1 0 جزر البهاما

 1 0  1 0 كوراساو

 2 0  2 0 م

ا  8 0   8 0 مال

 2 0   2 0 مالطة

ل ش  9 0  1 0 س

ستان  1 0  1 0 ترما

 معروف  152 24   51 10 غ
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: أكبر المودعين بموجب نظام 8المرفق 
 الهاي

ب  ترت
2019 

شأ اسم المودع  2018 2019 الم

ات 1 ون ا كة سامسونغ المحدودة لإلل  863 929 جمهورة كور

ت 2 لمارك ل م  408 859 هولندا فون

ات 3 ون  لإلل ا كة إل   715 598 جمهورة كور

ا كة فولزفاغن 4  268 536 ألمان

ل 5  أند غام  U.S. 561 410 كة بروك

ات 6 ون س لإلل لي  164 371 هولندا كة ف

اومر 7 ش  ك ندول ا ج طال  0 322 إ

ت 8 ل  U.S. 75 252 كة ج

ا كة تون  9 طال  38 241 إ

ارات  10 ه لصناعة الس  أس إ  159 221 فرسا مجموعة 

الس 11 ص كة كرون  110 204 ق

ا 12 ا دراي لوك للتكنولوج  0 195 لج

ارات 13  6 192 فرسا كة رونو لصناعة الس

ك 14 ك  إل س ان كة مي ا  127 180 ال

ات جوول 15  U.S. 0 179 مخت

ش 16 ا مجموعة سوا  230 178 س

ا كة توماس سابو 17  195 177 ألمان

ات المتنقلة 18 مج  المحدودة لل او  ش ج   ب  14 171 الص

ملر 18 ا كة دا  88 171 ألمان

20    ابوش انون  شاكة  ان ا ا  29 129 ال

 لصناعة الشوكوالتة 21 ونغ ا كة ليندت أند ش  56 118 س

اري 22 ا ف طال  10 107 إ

اندي للمفروشات 23 ا كة   93 101 ألمان

ا 24 شا توش ا   ابوش ان كة  ا  0 100 ال

ة 25 شمونت الدول ا كة ر  105 99 س

ولوكس 26 د إل  73 96 الس

  لينوفو 27  62 94 الص

ستون 27 ا هاري و  33 94 س

استال 29 ك د ت   كة س  21 92 الص

ا براون 30  14 89 ألمان

نور للمفروشات 31 ا كة ك  0 88 ألمان

ب 32 ل ك ف ا ات  35 85 س

 المحدودة 33 ان كة تو ا  43 81 ال

فور 34 ا كة يون طال  0 80 إ

35   لم اليه له ا كة ف  0 79 ألمان

ة 35  9 79 الدانمرك كة ماسكوت الدول

ون 37 اف ال ا أل  لتكنولوج  إف   0 78 اليونان كة 

38   ارش د  ا كة ألف  79 76 ألمان

ة 39  الدول  آر  ا كة   56 72 س

ة 40 ه الدول ارت ا كة   81 70 س

ل  41 ا كة هن  10 68 ألمان

ا كة إي آي أس 41  105 68 ألمان

ك  43 اراس د  ف ة كة د ك ش  51 64 الجمهورة ال

موندز 43 ة المتحدة كة غراف دا  23 64 الممل

كور 43 ا كة شات د  45 64 ألمان

ب 46 ك ل  U.S. 5 63 ماج

ناشيونال 47  إن غ بوغا سم  0 62 ل

س 47 م ا كة س طال  24 62 إ

ة  49 غراند محدودة المسؤول و   كة س  0 60 االتحاد الرو

ارات 50 ليو للس  إم د ا كة   103 57 ألمان

ل 50 ا كة نيو ب  16 57 ألمان

ارات 50 ة سكودا للس ك ش  38 57 الجمهورة ال

شوارز 50  أند ساو ا كة و  0 57 ألمان

ا كة هيونداي 50  115 57 جمهورة كور
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: عدد قضايا أسماء الحقول 9المرفق 
 أسماء الحقولعدد لويبو والمحالة ل

ا السنة   عدد القضا
عدد أسماء 
 الحقول

2000 1,857 3,760 
2001 1,557 2,465 
2002 1,207 2,042 
2003 1,100 1,774 
2004 1,176 2,599 
2005 1,456 3,312 

2006 1,824 2,806 
2007 2,156 3,545 
2008 2,329 3,958 
2009 2,107 4,685 
2010 2,696 4,367 

2011 2,764 4,780 
2012 2,884 5,080 
2013 2,585 6,191 
2014 2,634 5,603 
2015 2,754 4,364 

2016 3,036 5,354 
2017 3,074 6,371 
2018 3,447 5,655 
2019 3,693 6,298 

 
 

حقل من الحقول  40: أعلى 10المرفق 
العليا المكونة من أسماء عامة (ترتيبا) 

 2019في قضايا الويبو، 
ب ت  ال

أسماء الحقول 
ا المكونة من  العل
 أسماء عامة موروثة

دة    أسماء جد
ا مكونة  لحقول عل
 من أسماء عامة

 عدد أسماء الحقول
ة من  ة المئ س ال
  جميع المنازعات ع
 أسماء الحقول (%)

1 .com    4,287 76.9 

2 .net    332 6.0 

3 .org    170 3.1 

4 .info    107 1.9 

5    .online 64 1.2 

6    .xyz 49 0.9 

7    .win 48 0.9 

8    .club 34 0.6 

9    .top 31 0.6 

10    .app 31 0.6 

11    .site 31 0.6 

12    .website 24 0.4 

13    .store 22 0.4 

14 .biz    20 0.4 

15    .shop 19 0.3 

16    .live 14 0.3 

17 .pro    14 0.3 

18    .company 13 0.2 

19    .tech 12 0.2 

20    .icu 11 0.2 

21    .dev 8 0.1 

22    .vip 7 0.1 

23    .host 7 0.1 

24    .link 7 0.1 

25 .mobi    7 0.1 

26    .world 6 0.1 

27    .best 5 0.1 

28    .email 5 0.1 

29    .fun 5 0.1 

30    .blog 5 0.1 

31    .network 5 0.1 

32 .cat    4 0.1 

33 .asia    4 0.1 

34    .life 4 0.1 

35    .press 4 0.1 

36    .media 3 0.1 

37    .ink 3 0.1 
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38    .digital 3 0.1 

39    .trade 3 0.1 

40    .global 3 0.1 
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: التوزيع الجغرافي لألطراف في 11المرفق 
قضية من قضايا أسماء الحقول  25أعلى 

 المحالة إلى الويبو
 صاحب الشكوى

 عام  ا  عدد القضا
2019 

سنة   مقارنة  التغي
2018 (%)  

ه  عل
َّ
 المد

  ا  عدد القضا
2019 

سنة   مقارنة  التغي
2018 (%) 

ات المتحدة  ةالوال ك ة  1,132 16.0 األم ك ات المتحدة األم  958 14.2 الوال

   637 15.2 فرسا  4.5‐ 445 الص

ة المتحدة ة المتحدة  343 12.5 الممل  12.1‐ 189 الممل

ا  1.7‐ 177 فرسا  250 29.5 س

ا  134 106.2 بنما  216 11.5 ألمان

د  132 4.8 الهند  9.2‐ 119 الس

ا  104 8.3 هولندا  114 1.8 ترك

ا طال    12.4‐ 99 إ  92 4.6 االتحاد الرو

ا  69 13.1 الدانمرك ان  82 2.5 إس

 81 6.6 كندا  53 179.0 آيرلندا

ا ال  17.6‐ 75 هولندا  53 3.9 أس

ا ا  44 22.2 لج  16.3‐ 72 ألمان

ا  43 10.3 كندا ال  66 10.0 أس

غ سم ك  42 2.4 ل  62 14.8 المكس

ا ان ت نام  38.2‐ 42 إس  57 11.8 في

ا ق ا  40 66.7 جنوب أف  51 15.9 جمهورة كور

ك ا  37 5.7 المكس ج  6.5‐ 43 ن

ا  36.0‐ 32 الهند  43 2.4 رومان

ا  31 82.4 النمسا  40 0.0 أوكران

  د  22.2‐ 28 الص  24.5‐ 37 الس

 35 12.9 جزر البهاما  80.0‐ 27 مالطة

ة المتحدة ازل  26 73.3 اإلمارات الع  2.9‐ 34 ال

ا ا  16.7‐ 25 ترك طال  34 17.2 إ

ان ا ان  11.5‐ 23 ال ا  11.4‐ 31 ال

ازل ة المتحدة  36.7‐ 19 ال  31 19.2 اإلمارات الع

  


