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 (2016يف قضااي الويبو ) املكّونة من أ سمء عامة احلقول العليا من أ سمء اسما  50أ ول )ترتيب( 

أ سمء احلقول العليا  

عامه املكّونة من أ سمء 

 موروثة

أ سمء احلقول العليا املكّونة 

 من أ سمء عامة
من مجيع  املئويةالنس بة  عدد أ سمء احلقول

 أ سمء احلقول عىلاملنازعات 

)%( 

1.  .com 

 

3135 66.89 

2.   .xyz 321 6.85 

3.  .net 

 

272 5.80 

4.   .top 153 3.26 

5.  .org 

 

129 2.75 

6.  .info 

 

83 1.77 

7.   .club 55 1.17 

8.   .online 46 0.98 

9.  .biz 

 

29 0.62 

10.   .vip 27 0.58 

11.   .store 21 0.45 

12.   .website 20 0.43 

13.   .cloud 18 0.38 

14.   .site 18 0.38 

15.   .space 16 0.34 

16.   .shop 14 0.30 

17.   .lol 12 0.26 

18.   .date 10 0.21 

19.   .live 9 0.19 

20.   .tech 9 0.19 

21.   .news 8 0.17 

22.   .link 7 0.15 

23.   .wang 6 0.13 

24.  .mobi 

 

6 0.13 

25.   .click 6 0.13 

26.   .work 6 0.13 

27.   .press 5 0.11 

28.   .mom 5 0.11 

29.   .ltd 5 0.11 
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30.   .wine 5 0.11 

31.   .istanbul 5 0.11 

32.  .cat 

 

5 0.11 

33.   .one 5 0.11 

34.   .世界 5 0.11 

35.   .win 5 0.11 

36.   .red 4 0.09 

37.   .exchange 4 0.09 

38.   .xin 4 0.09 

39.   .host 4 0.09 

40.   .design 4 0.09 

41.   .pub 4 0.09 

42.   .racing 3 0.06 

43.   .center 3 0.06 

44.   .boutique 3 0.06 

45.   .help 3 0.06 

46.   .coffee 3 0.06 

47.   .paris 3 0.06 

48.   .ist 3 0.06 

49.   .world 3 0.06 

50.   .london 3 0.06 
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 2املرفق 

طراف يف قضااي أ سمء احلقول املعروضة عىل الويبو   التوزيع اجلغرايف لل 

 (2016البدلان امخلسة والعرشون ال وىل )

 
 

عدد القضااي يف  املدعي

2016 

التغيري مقارنة 

 2015بس نة 

)%( 

عدد  املدعى عليه

 القضااي

2016 

 التغيري مقارنة

 2015بس نة 

)%( 

 11.1 680 الوالايت املتحدة ال مريكية 5.7 895 الوالايت املتحدة ال مريكية

 14.8 473 الصني 38.3 466 فرنسا

 11.8- 179 اململكة املتحدة 0.4 273 أ ملانيا

 68.3 138 تركيا 3.5 237 اململكة املتحدة

 21.5 130 أ سرتاليا 6.5 180 سويرسا

يطاليا  8.1 107 فرنسا 41.4 123 ا 

 16.1 101 الهند 29.2 93 السويد

 4.4 95 هولندا 7.3- 89 ادلامنرك

س بانيا 30.9 89 هولندا  6.0- 78 ا 

 26.0 63 أ ملانيا 36.2 64 أ سرتاليا

 16.0 58 كندا 47.5 59 تركيا

س بانيا يران )مجهورية  35.5- 49 ا   80.7 56 اال سالمية( -ا 

 21.9- 50  جزر الهباما 42.4- 34 المنسا

 163.2 50 مجهورية كوراي 36.0 34 الهند

 8.9 49 الاحتاد الرويس 73.7 33 الرنوجي

 22.9 43 بامن 50.0 30 املكس يك

 27.3 42 فييت انم 17.7- 28 كندا

 2.4- 41 الياابن 27.0- 27 الربازيل

 35.1 40 املكس يك 257.1 25 بلجياك

يطاليا 41.2 24 لكسمربغ  54.2 37  ا 

 76.2 37 رومانيا 171.4 19 س نغافورة

 5.9- 32 الربازيل 11.8- 15 الياابن

 31.8- 30 سويرسا 17.7- 14 الصني

 4.2 25 أ وكرانيا 16.7- 10 أ يرلندا

ندونيس يا 0.0 9 قربص  9.5- 19 ا 
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 (2016قول املعروضة عىل الويبو )احلاملشموةل بقضااي أ سمء  أ برز القطاعات

 

 
 

 اخلدمات املرصفية واملالية

12% 

 جماالت أ خرى

10% 

 ال زايء

9% 

 الصناعات وال الت الثقيةل

9% 
 اال نرتنت وتكنولوجيا املعلومات

 واملس تحرضات الصيدالنيةالبيوتكنولوجيا  8%

7% 

 البيع ابلتجزئة

7% 

 واملطامعال غذية واملرشوابت 

6% 

 اال لكرتونيات

6% 

 الرتفيه

5% 

 الس يارات

4% 

 وسائل اال عالم والنرش

3% 

 الفنادق والسفر

3% 

 النقل

3% 

 التأ مني

3% 

 االتصاالت

2% 

 الرايضة

2% 

 املنتجات الفاخرة

1% 
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 (2016الويبو ) عىلقضااي أ سمء احلقول لاجلهات العرش ال كرث عرضا 

 
 عدد القضااي امس الرشكة املرتبة

 67  فيليب موريس 1

لكرتولوكسأ ي يب  2  51 ا 

 42 هوغو بوس 3

 42 ليغو 4

 42 ميشالن 5

نتيسا سان ابولو 6  35 ا 

 29 سانويف 7

نرتبرايزيز 8  28 فرجن ا 

 24  فولزفاغن 9

 23 ش تات أ ويل 10

 (2016) الويبواملعروضة عىل  عينة من قضااي أ سمء احلقول

 عينة من القضااي اجملال

جاغوار، الند روفر، بريايل، بورش، ، هوندا، يورب اكر أ ودي، يب أ م دبليو، الس يارات

 فولزفاغن رونو، ساكنيا،

، كريدي كومريس يا ابنكمريكنتيل اكستشانغ، ش ياكغو  ابنكو براديسكو، اخلدمات املرصفية واملالية

نتيسا سانباولو، لويدز،أ غريكول،   رايفايزنانسداك، نومورا، ا 

، الروش –ف. هومفان ، ابير، س يلجني، فابس أ بوت، أ كتيليون، واملس تحرضات الصيدالنيةالبيوتكنولوجيا 

جونسون أ ند جونسون، مريك، نوفارتيس، وفايزر، جزنامي، ، جينينتيك

  سانويف

 لو كوردون بلو، توفلهارفارد،  التعلمي

ي يب أ م، مفار،  اال لكرتونيات لكرتولوكس، فويج فيمل، غرمني، هيتايش، ا  أ ي يب ا 

 اكوم، زانويسو ، اترموميكسش نايدر، أ ورسام، ابانسونيك، سامسونغ، 

 ناث، مريماكس فيمل، س يغا، ساكي، فرجاكيف دال املار، كول م الرتفيه
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 عينة من القضااي اجملال

بوتيغا فينيتا، اكلفن الكين، اكرتييه، دايدورا، ادلكتور مارتزن، فرياغامو،  ال زايء

يزابيل  كوم، ، جميي تشو، الكوست، النمارونغوتيش، هوغو بوس، ا 

يف الورايل، ميسوين، اوشكوش، بي ر ابملان، سواتش، فالنتينو، ا 

 لوران سان

نريجند، ميشالن، ل الدوريه، دانون، هاينكن، كرافت هايزن،  ال غذية واملرشوابت واملطامع ، مونسرت ا 

 ، برينو رياكر، ريد بول، رميي مارتنكو نس تهل، بيبيس

يأ رس يلور ميتال، ابسف، يب اتش يب بيليتون، اكتربيلر، دوبونت،  الصناعات وال الت الثقيةل ، يج ا 

جروندفوس، هاليربتون، جون دير، ميتسوبييش، ابلفينغر، برتوبراس، 

 زن، ش تات أ ويل، اتات، فيوليا، ايماهابرتوفاك، ش ندلر، س مي

نرتكونتيننتال، لونيل بالنت،  الفنادق والسفر ، شرياتون، كشرييسوالأ كور، اكسبيداي، فنادق ا 

 هوتلز أ ند ريزورتسس تاروود 

ذو  ،، هارتفورد فاير أ نشورنس، بت بالندايركت الينيزن، أ كسا، أ ال التأ مني

 أ ونياك، مانيفاكترشورس اليف أ نشورنس

انتوورك ، أ وتوديسك، ابيدو أ ون الين أ ي يت غروب أ دويب، أ ماديوس اال نرتنت وتكنولوجيا املعلومات

ي ل،يتكنولويج، د ينس تاجرام، أ  ل، غو غابي، فيس بوك،  ا  م، ا  ي يب ا 

 واتس أ ب، تيندرينكدين، س ناب شات، ل 

وفسيك، أ لفريد دهنيل، بريتلينغ، دي بريز، ريتشمونت، رولكس، سوار  املنتجات الفاخرة

 تيسو، فان لكيف أ ند أ ربلز

يدملان،  وسائل اال عالم والنرش يديتورايلالعرىب، يب يب يس، ا   س تار، ساكيبالنيتا، جود ريدز،  ا 

نداي  ، ويكمييدايا 

، كيكيا، لولكري ا  ، فوت لوكر، هول سايلأ مازون، أ دلي، اكرفور، كوس تكو  البيع ابلتجزئة

 ريرن، ميغرو لوخاسليدل، 

كروس فيت، ابيرن ميوخن، الاحتاد الفرنيس للتنس ) أ ف أ ف يت(، فيفا،  الرايضة

 مدريد أ ن أ يتش أ ل، رايل غرين ابي ابيكرز، نيو ابلنس،

ريكسون،  االتصاالت ، تيليكومونياكس يون، تلسرتا، تورك فون هاوسا 

 فودافون فرييزون،

لل رقام القياس ية، ليغو،  ، غينيسبيكأ نرتانس يوانل، بريليزت، أ منيس يت  جماالت أ خرى

نرتبرايزيز،   فولاكنراندس تاد، تيرتا الفال، اتيكو، فيلوكس، فرجن ا 
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جميل عدد   الويبواملعروضة عىل  قضااي أ سمء احلقولا 

 الس نةحبسب أ سمء احلقول عدد و 
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 عدد أ سمء احلقول عدد القضااي الس نة

2000 1857 3760 

2001 1556 2465 

2002 1208 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 5374 


