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 2015يف قضااي الويبو: )الرتتيب(  املكّونة من أ سامء عامةاجلديدة أ سامء احلقول العليا مجيع 

 

أسماء الحقول العليا  
الجديدة المكوّنة من 

 أسماء الموروثة

عدد أسماء الحقول العليا 
الجديدة المكوّنة من 

 أسماء عامة

 النسبة )%( عدد أسماء الحقول

1. .com  2732 71.71% 

2. .net  262 6.88% 

3. .org  200 5.25% 

4. .info  81 2.13% 

5.  .xyz 62 1.63% 

6. .biz  45 1.18% 

7.  .club 24 0.63% 

8.  .email 20 0.52% 

9.  .website 15 0.39% 

10.  .online 15 0.39% 

11.  .wang 14 0.37% 

12.  .top 13 0.34% 

13.  .pub 13 0.34% 

14. .mobi  13 0.34% 

15.  .网址 12 0.31% 

16.  .kaufen 11 0.29% 

17.  .moscow 11 0.29% 

18.  .paris 10 0.26% 

19.  .lawyer 7 0.18% 

20.  .site 7 0.18% 

21. .asia  6 0.16% 

22.  .company 6 0.16% 

23.  .space 6 0.16% 

24.  .center 5 0.13% 

25. .pro  5 0.13% 

26.  .trade 5 0.13% 

27.  .rocks 5 0.13% 

28.  .social 4 0.10% 

29.  .services 4 0.10% 

30. .name  4 0.10% 

31.  .global 4 0.10% 

32.  .tokyo 4 0.10% 

33.  .quebec 4 0.10% 

34.  .help 4 0.10% 

35.  .bio 4 0.10% 

36.  .ooo 3 0.08% 

37.  .press 3 0.08% 

38.  .nyc 3 0.08% 

39.  .attorney 3 0.08% 

40.  .immobilien 3 0.08% 

41.  .red 3 0.08% 

42.  .reisen 3 0.08% 

43.  .construction 3 0.08% 

44.  .手机 3 0.08% 

45.  .restaurant 3 0.08% 

46.  .brussels 3 0.08% 
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47.  .parts 3 0.08% 

48.  .black 3 0.08% 

49.  .pink 3 0.08% 

50.  .blue 3 0.08% 
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 2املرفق 

 الويبو:املعروضة عىل  أ سامء احلقولالتوزيع اجلغرايف لل طراف يف قضااي 

 (2015البدلان امخلسة والعرشون ال وىل )

  

 المدعي
 

 عدد القضايا
 2015في 

التغيير مقارنة 
 )%( 2014بسنة 

 المدعى عليه
 

عدد 
القضايا في 

2015 
 التغيير مقارنة

 )%( 2014بسنة 

 8.7- 612 الواليات المتحدة األمريكية 0.2- 847 الواليات المتحدة األمريكية

 1.5 412 الصين 4.0 337 فرنسا

 0.5 203 المملكة المتحدة 48.6 272 ألمانيا

 10.3 107 أستراليا 21.8 229 المملكة المتحدة

 41.4 99 فرنسا 30.0 169 سويسرا

 28.2 91 هولندا 1.1 96 هولندا

 55.4 87 الهند 11.2- 87 إيطاليا

 13.7 83 إسبانيا 40.7 76 إسبانيا

 1.2 82 تركيا 4.0- 72 السويد

 39.1 64 جمهورية كوريا 3.0 68 الدانمرك

 18.5 50 كندا 59.5 59 الهند

 72.4 50 ألمانيا 6.8 47 أستراليا

 73.1 45 االتحاد الروسي 7.0- 40 تركيا

 7.3 44 سويسرا 60.2- 37 البرازيل

 31.3 42 اليابان 21.4 34 كندا

 14.0- 37 المكسيك 92.3 25 النمسا

 23.9- 35 بنما 41.7 22 مالطة

 48.5- 34 البرازيل 5.3 20 المكسيك

 23.3- 33 فييت نام 13.6- 19 النرويج

 82.4 31 اإلسالمية( -إيران )جمهورية  0.0 17 الصين

 71.4 24 أوكرانيا 13.3 17 لكسمبرغ

 33.3 24 رومانيا 26.1- 17 اليابان

 75.0 21 شيلي 50.0 15 جمهورية كوريا

 75.0 21 تايلند 50.0 12 آيرلندا

 50.0- 21 إيطاليا 9.1- 10 فنلندا
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 3املرفق 

 (2015الويبو )املدعني املعروضة عىل قضااي أ سامء حقول ب املشموةلنشاط ال جماالت 
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 4املرفق 

 (2015)كرث عرضا للقضااي من مضن ال طراف يف قضااي أ سامء احلقول احملاةل ا ىل الويبو ال   اجلهات العرش

 عدد القضايا اسم الشركة المرتبة

 62 هوغو بوس 1

 60  فيليب موريس 2

 48 إلكترولوكس أي بي 3

 41 الروش –ف. هوفمان  4

 37 فولزفاغن 5

 36 ليغو 6

 23 ميشالن 7

 22 ويكيميديامؤسسة  8

 22 أكور 9

 22 إنتيسا سان باولو 10

 
 

 (2015)الويبو املعروضة عىل  عينة من قضااي أ سامء احلقول

 عينة من القضايا المجال

أي أي أي، أودي، بانتلي، بي أم دبليو، بوغاتي، فيات كرايسلر، هوندا، لمبرغيني،  السيارات
 نيسان، رولز رويز، تاتا موترز، فولزفاغن

بانكو براديسكو، بانك أف سكوتالند، بلومبرغ فاينانس، كوميرسيا بانك، إنتيسا  الخدمات المصرفية والمالية
 سانباولو، لويدز، ساكو بانك، سيدبانك

الروش ، مليتيني بيوتيك،  –أكتيليون، بوهرينجير أنغلهايم، أندو، ف. هوفمان  البيوتكنولوجيا والصناعة الدوائية
 -فرتكسريجينيرون، 

لو كوردون بلو أنترناسيونال، جامعة أوكسفورد، جامعة ستيلينبوخ، أونيفرسيداد دي  التعليم
 نافارا 

 اإللكترونيات
إلكترولوكس أي بي، إي بي أم، إي آي أي أي، مابلن إلكترونيكس، سامسونغ، 

 شنايدر، سولن تكنولوجيز

 الترفيه
ستار ستيبل أنترتينمنت، يونيفرسال  ليدي غاغا، باريس موتويل أوربين )بي أم يو(،

 سيتي ستوديوس، فيكاوس، ورنر بروز

 الموضة
كولومبيا سبورتس وير، هوغو بوس، جان النفين كومباني، ماريميكو، مونكلير، بيك 

 برفورمانس، فكتوريا بيكهام

 األغذية والمشروبات والمطاعم
تش أو بي، نوتريسيا، فولفيك، أبلبيز، بروكلين برووري، دانون، ديلمونتي، إيفيان، إي إ

 سوبرميركادوس إيكونو

 بي إتش بي إنوفيشن، كاتريبيلر، هاس فود أكويبمنت، جون ديير، شنايدر إلكتريك الصناعات واآلالت الثقيلة

 الفنادق والسفر
آكور أند سولكجيري، كلوب ميد، دلتا، هوتواير، إنتركونتيننتل هوتلز، لوفتهانزا، 

كانتيننت هوتيلز، سوسيتي دي أوتيل ميريديان، ستاروود هوتلز آند ميشالن، سيكس 
 ريزورتس

 أالينز، هارتفورد فاير أنشورنس، نيشونوايد موتوويل، أولد ميوتويل اليف، بت بالن التأمين

 اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات
ل أماديوس أي تي غروب، أي باي، غو دادي، أي بي أم، أنتل، نت أرث غروب، أو إ

 أكس، باي بال، ياندكس

 ألفرد دانهيل، بوشيرير، غراف دياموندز، إيف سان لورون المنتجات الفاخرة

 وسائل اإلعالم والنشر
كوكس ميديا، هايدلبرغر دراكماشينين، هوتن ميفلين هاركورت، جي سي ديكو، 

 ليهرين، نتوركس، ويكيميديا

 البيع بالتجزئة
إيكيا، كاوفالند فارنهاندل، ساكس، ترافيس كارفور، سي في أس،غو سبورت، 

 بركيسنز، والمارت

 الرياضة
أي أس روما، االتحاد الفرنسي للتنس )أف أف تي(، ليونيل ميسي، ميامي هييت، 

 بي جي أي، سالومون، سيدي

 بهارتي أيرتل، بريتيش تيليكومنكوشونز، تلسترا كوربوريشن االتصاالت

هاميلتون، بي أس بي باسيفيك، إنكا، ليغو، أوليمبيكوس، تيترا  أي بي بي، بوز ألن مجاالت أخرى
 الفال، توف نور، في دي إي، فرجن إنتربرايزيز، زيبو
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 الويبواملعروضة عىل  قضااي أ سامء احلقولا جاميل عدد 

 سب العا  ب وأ سامء احلقول 

 

 
 

 
 

 عدد أسماء الحقول  عدد القضايا العام

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 


