
  الرباءات حبسب ب# املنشأ : الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل معاهدة 1املرفق 

  
   

2015 بلد المنشأ
 2016

(تقديرات)
2015 بلد المنشأ

 2016
(تقديرات)

2015 بلد المنشأ
 2016

(تقديرات)
217,235233,000إجما�217,235233,000إجما�217,235233,000إجما�
10باراغواي121111اليونان20ألبانيا

2720بيرو22غواتيما�812الجزائر
2729الفلبين01ھندوراس58أندورا
439343بولندا148178ھنغاريا10أنغو�

161184البرتغال4656آيسلندا2947ا%رجنتين
1914قطر1,4121,529الھند59أرمينيا

14,56415,560جمھورية كوريا615إندونيسيا1,7411,835أستراليا
710جمھورية مولدوفا7163إيران (جمھورية - ا1س0مية)1,3991,422النمسا

3542رومانيا21العراق33أذربيجان
876851ا�تحاد الروسي453439آيرلندا105جزر البھاما

10رواندا1,6851,838إسرائيل56البحرين
10سانت كيتس ونيفس3,0723,358إيطاليا125114بربادوس
10سانت لوسيا10جامايكا1217بي0روس

51ساموا44,05345,239اليابان1,1801,220بلجيكا
38سان مارينو10ا%ردن04بليز
274296المملكة العربية السعودية2424كازاخستان44بنن

167السنغال114كينيا01البوسنة والھرسك
3815صربيا33الكويت548568البرازيل

73سيشل10قيرغيزستان55بروني دار الس0م
908879سنغافوره22جمھورية �و الديمقراطية الشعبية5763بلغاريا

3855سلوفاكيا�2823تفيا02بوروندي
8469سلوفينيا76لبنان12الكاميرون

313287جنوب أفريقيا10ليبيريا2,8212,333كندا
1,5301,504إسبانيا10ليبيا166197شيلي

1416سري �نكا241249لختنشتاين29,83943,168الصين
50السودان3928ليتوانيا8799كولومبيا
30سوازيلند403431لكسمبرغ11الكونغو

3,8423,720السويد01ما�وي64كوستاريكا
4,2654,365سويسرا267190ماليزيا22كوت ديفوار

12الجمھورية العربية السورية6787مالطة2839كرواتيا
23جمھورية مقدونيا اليوغوس0فية السابقة10جزر مارشال22كوبا

133155تايلند04موريشيوس5136قبرص
438ترينيداد وتوباغو317288المكسيك191199الجمھورية التشيكية

جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية
02ميكرونيزيا (و�يات - الموحدة)64

تونس
86

1,0101,068تركيا3513موناكو01جمھورية الكونغو الديمقراطية
139163أوكراتيا11منغوليا1,3271,352الدانمرك
7781ا1مارات العربية المتحدة02الجبل ا%سود10دومينيكا

5,2905,496المملكة المتحدة3439المغرب510الجمھورية الدومينيكية
20جمھورية تنزانيا المتحدة01موزمبيق49إكوادور

57,12356,595الو�يات المتحدة ا%مريكية52ناميبيا5843مصر
614أوروغواي4,3344,679ھولندا11السلفادور

32أوزبكستان358307نيوزيلندا3624إستونيا
01فنزوي0 (جمھورية - البوليفارية)10النيجر1,5841,524فنلندا
2110فييت نام54نيجيريا8,4218,208فرنسا

11اليمن679653النرويج11غابون
22زمبابوي37عمان613جورجيا

162211غير معروف20باكستان18,00418,315ألمانيا
1560بنما12غانا
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  دة الرباءات : ٔاكرث اجلهات املودعة للطلبات بناء عىل معاه2املرفق 

  
   

20152016
 4,123          2,155الصينشركة زي تي إي12
 3,692          3,898الصين شركة ھوواي المحدودة للتكنولوجيا 2-1
 2,466          2,442الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة كوالكوم3-1
 2,053          1,593اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعة الكھربائية41
 1,888          1,457جمھورية كورياشركة إل جي لIلكترونيات52
 1,742          1,310الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة ھيوليت-باكرد للتطوير64
 1,692          1,250الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة إنتل75
 1,673          1,227الصينمجموعة بويي للتكنولوجيا86
 1,672          1,683جمھورية كورياشركة سامسونغ المحدودة لIلكترونيات9-5
 1,665          1,381اليابانشركة سوني10-2
 1,608          1,481السويدشركة إيركسن للھواتف11-5
 1,528            860الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة مايكروسوفت لترخيص التكنولوجيا1211
 1,274          1,247ألمانياشركة روبرت بوش130
 1,205          1,073اليابانشركة شارب كابوشيكي كايشا145
 1,175          1,185اليابانشركة إدارة باناسونيك للملكية الفكرية 151
 1,163            710الصينشركة شانزھان ستار أوبتوإلكترونيكس للتكنولوجيا1611
 1,138          1,292ألمانياشركة سيمنس17-6
 1,137          1,378ھولنداشركة فيليبس لIلكترونيات18-9
 1,097          1,121الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة ھاليبورتن لخدمات الطاقة19-1
 1,077            614اليابانشركة أوليمبوس2012
 1,056            895اليابانشركة إن إي سي211
 1,047          1,165اليابانشركة ھيتاشي المحدودة22-5
 986              704اليابانشركة دانسو235
 968              947اليابانشركة فوجي فيلم24-3
 681              658اليابانشركة موراتا المحدودة256
 671              739جمھورية كورياشركة إل جي للمواد الكيمائية26-2
 653              676الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة ثري إم إنوفيتف بروبرتيز272
 624              546الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة بروكتر أند غامبل287
 598              735ألمانياشركة باسف29-4
 584              721الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة غوغل30-4
 484              595اليابانشركة كابوشيكي كايشا توشيبا313
 450              383الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة أبل للحواسيب3212
 449              516اليابانشركة كونيكا مينولتا333
 448               -الصينمجموعة علي بابا القابضة المحدودةغير متاح34
 434              361الو�يات المتحدة ا%مريكيةجامعة كاليفورنيا3515
 427              459اليابانشركة كيوسيرا362
 415              411الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة دو غلوبل للتكنولوجيا375
 406              608ألمانياشركة شافلر للتكنولوجيا38-5
 396              343اليابانشركة ھيتاشي المحدودة3913
 383              340ألمانياشركة بي إم دبليو للسيارات4013
 379              318الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة كورنينغ4120
 375              368اليابانشركة نيسان المحدودة لصناعة السيارات425
 367              368اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة434
 364              500الو�يات المتحدة ا%مريكيةشركة جينرال إلكتريك44-7
4522O361              285فرنسالو 
 359              196ھولنداشركة سابك للتكنولوجيا العالمية4652
 358            1,214اليابانشركة تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا47-32
 354              325اليابانشركة كانون كابوشيكي كايشا489
 351              259ألمانياشركة ھنكل4924
 343              313فرنساشركة ميشلن5013

  الرتبة 
2016

عدد طلبات البراءات 
المنشورة  بلد المنشأاسم مودع الطلبتغير الرتبة
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  دة الرباءاتيداعا بناء عىل معاهإ : ٔاكرث املؤسسات التعلميية 3رفق امل

  

   

20152016
 434                361الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة كاليفورنيا3515
 236                213الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةمعھد ماساشوستس للتكنولوجيا838

 162                158الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة ھارفارد11910
 158                170الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة جونز ھوبكنز125-11
 152                163الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةمنظومة جامعة تكساس133-12
 122                  95جمھورية كورياجامعة سيول الوطنية17263
 108                101اليابانجامعة طوكيو19825
 104                  99الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة لي0ند ستانفورد للشباب20722
 101                  68جمھورية كورياجامعة ھانيانغ220118
 97                  108الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة فلوريدا232-23
 96                    76الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة بنسلفانيا23562
 94                  116الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة ميتشيغن243-57
 87                    75جمھورية كورياجامعة كوريا26242
 87                    29الصينجامعة شينزن262480
 87                    57جمھورية كورياالمعھد الكوري المتقPدم للعلPوم والتكنولوجيPا262120
 84                  102الصينجامعة تسينغھوا 270-50
 84                    43الصينجامعة الصين  للتعدين والتكنولوجيPPا270228
 73                    74الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةمعھد كاليفورنيا للتكنولوجيPا3073
 72                    40المملكة العربية السPPعوديةجامعة الملك عبدR للعلوم والتقنيPPة314222
 72                    76اليابانجامعة كيوتو314-17
 69                    29اليابانجامعة ناغويا321421
 67                    42الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةالجامعة الشمالية الغربيPPة329181
 67                    80الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة كولومبيا329-43
 65                    72اليابانجامعة أوساكا342-20
 64                    63سنغافورهجامعة نانيانغ للتكنولوجيا3436
 62                    52الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة ديوك35070
 62                    74الدانمركجامعة الدانمرك التقنيPPة350-40
 60                    45الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة شمال كارو�ينا361116
 60                    43سويسرامدرسة لوزان ا�تحادية للعلPوم التطبيقيPة361137
 56                    70جمھورية كورياجامعة يونسي396-64
 56                    57اليابانجامعة كيوشو396-14
 56                    56اليابانجامعة توھوكو396-6
 54                    81الصينجامعة بيكينغ411-127
 52                    37الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة كولورادو420173
 50                    49الصينجامعة جنوب الصين للتكنولوجيPPا4359
 50                    56الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة واشنطن435-45
 49                    43الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة بتسبرغ44949
 48                    78المملكة المتحPPدةشركة إيزيس المحدودة ل0بتكPار459-166
 47                    35الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة ماري0ند 468155
 47                    25الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة إنديانا468375
 46                    37جمھورية كورياجامعة كيونغبوك الوطنية482111
 45                    69سنغافوره جامعة سنغافورة الوطنية486-151
 45                    40الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة أريزونا48650
 44                    51الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة و�ية نيويورك495-64
 44                    42الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة يل49515
 42                    77الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة كورنيل518-222
 41                    40المملكة المتحPPدةشركة إمبO إنوفايشنز5306
 40                      4المملكة العربية السPPعوديةجامعة أم القرىغير متاح546
 39                    42إسرائيلشركة ييدا للبحث والتطويPPر561-51
 38                    41الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة ھيوستن571-49
 38                    32الو�يات المتحدة ا%مريكيPPةجامعة إلينوي571106

 الرتبة 2016
 بلد المنشأاسم مودع الطلبتغير الرتبة

عدد طلبات البراءات 
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  : ٕايداعات الرباءات ا�ولية بناء عىل معاهدة الرباءات حسب ا>االت التكنولوجية 4املرفق 

  

   

النمو (% )الحصة (% )20152016المجال التكنولوجي
الھندسة الكھربائية

1.3-6.9 14,468     14,659    اUليات وا%جھزة والطاقة الكھربائية
3.47.2 7,069       6,595      التكنولوجيا السمعية البصرية

2.56.9 5,201       4,865      ا�تصا�ت 
8.510.7 17,776     16,065    ا�تصال الرقمي

0.79.4 1,379       1,261      عمليات ا�تصال ا%ساسية
8.24.5 17,155     16,416    التكنولوجيا الحاسوبية

2.17.1 4,338       4,051      مناھج ا1دارة المعلوماتية
3.11.6 6,545       6,441      شبه الموص0ت

ا,دوات  
3.112.7 6,608       5,861      البصريات

4.48.5 9,338       8,610      القياس
0.84.8 1,741       1,662      تحليل المواد البيولوجية

1.721.5 3,667       3,017      الرقابة
6.812.8 14,265     12,651    التكنولوجيا الطبية

الكيمياء
2.75.4 5,709       5,415      الكيمياء العضوية الدقيقة

2.86.1 5,969       5,624      البيوتكنولوجيا
3.96.7 8,216       7,702      الصناعة الدوائية

1.82.9 3,805       3,696      الكيمياء ضخمة الجزئيات، المركبات
0.96.8 1,947       1,823      الكيمياء الغذائية

2.60.4 5,473       5,453      كيميائيات المواد ا%ساسية 
1.83.2 3,891       3,769      المواد، علم المعادن

0.5-1.6 3,278       3,295      تكنولوجيا السطحيات، التغليف والطلي
0.22.8 369          359         التكنولوجيا الھيكلية الدقيقة وتكنولوجيا النانو

2.11.0 4,355       4,312      الھندسة الكيميائية
1.21.4 2,584       2,549      التكنولوجيا البيئية

الھندسة الميكانيكية
2.47.2 5,042       4,705      المعالجة

1.70.1 3,631       3,627      ا%دوات اUلية
9.6-2.7 5,606       6,201      المحركات والمضخات والتربينات

1.25.1 2,530       2,408      آ�ت النسيج والورق
2.72.4 5,752       5,615      آ�ت خاصة أخرى

1.54.3 3,145       3,015      العمليات وا%جھزة الحرارية
2.9-2.7 5,755       5,927      العناصر الميكانيكية

4.10.8 8,716       8,651      النقل
مجا0ت أخرى
1.95.6 4,031       3,816      ا%ثاث، اللعب

2.37.9 4,740       4,391      سلع استھ0كية أخرى
1.7-3.0 6,256       6,366      الھندسة المدنية
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  : الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل نظام مدريد حبسب ب# املنشأ ؤاعضاء مدريد املعّينة5املرفق 

  

بلد المنشأ/أعضاء مدريد المعينون
الطلبات حسب بلد 

المنشأ
تعيينات أعضاء 

مدريد
بلد المنشأ/أعضاء مدريد المعينون

الطلبات حسب 
بلد المنشأ

تعيينات أعضاء 
مدريد

52,550347,544إجما52,550347,5440إجما0
610-ليسPوتو12,127ألبانيPPا

735-ليبيريPPا12,552الجPPزائر
872,284ليختنشPPتاين-4أنPدورا

1141,077ليتوانيPPا1638أنتيغPPوا وبPPربودا
-464لكسPPمبرغ-2ا%رجنتيPPن

3872مدغشقر172,210أرمينيPPا
-4ماليزيPPا2,06712,967أسPPتراليا
-52مالطة1,0672,414النمسPPا

-2جزر مارشال52,859أذربيجPان
-9موريشPيوس-15جPزر البھامPا

699,098المكسPPيك12,134البحPPرين
742,212مونPاكو-3بربادوس
21,414منغوليPPا1334,236بي0روس

182,416الجبل ا%سPPود-694بلجيكPPا
1103,770المغPPرب-20بلPيز

01,050موزامبيPPق-5بPرمودا
0964ناميبيPPا609-بوتان

-1,495ھولنPدا2,456-مكتPPب بنيلPPوكس للملكيPPة الفكريPPة
4096,725نيوزيلنPPدا577-بونير وسPانت أوستاشPPيوس وسPPابا

2998,392الPPنرويج222,940البوسPPنة والھرسPPك
1,905-المنظمPPة ا%فريقيPPة للملكيPPة الفكريPPة770-بوتسPPوانا
2,085-عمان-1البرازيPPل

-8بنمPا2471,233بلغاريPPا
284,862الفلبيPPن11,500كمبوديPPا

4461,999بولنPPدا-2الكPPاميرون
2201,296البرتغPPال-65كنPدا

94211,089جمھوريPة كوريPا-2شيلي
472,425جمھوريPة مولPدوفا3,20022,314الصPين

961,472رومانيPا-48الصPين، إقليPم ھونPPغ كونPPغ ا1داري الخPPاص
1,17614,604ا�تحاد الروسPPي373,997كولومبيPPا

0657روانPدا-1كوسPPتاريكا
-1سانت كيتPPس ونيفPPس1391,337كرواتيPPا

-1سانت فنسPنت وجPزر غرينPادين21,670كوبا
91,075سان مPPارينو11658كوراساو

496-سPان تومPي وبرينسPيبي159629قبرص
2323,800صربيا3011,434الجمھوريPPة التشPPيكية

-12سيشل4887جمھوريPPة كوريPPا الشPPعبية الديمقراطيPPة
701-سPPيراليون5961,161الPPدانمرك
4858,671سنغافورة-1دومينيكPPا

637-سانت مPPارتن (الجPPزء الھولنPPدي)-4الجمھوريPPPة الدومينيكيPPPة
1131,155سPلوفاكيا164,081مصر

1671,077سPPلوفينيا50958إسPPتونيا
-4جنوب إفريقيPPا21,526-مكتPPب ا�تحPPاد ا%وروبPPي للملكيPPة الفكريPPة

1,2922,407إسPPبانيا-5فيجي
-1سري �نكPا537954فنلنPPدا
1,083-السPودان4,1322,992فرنسا
-1سورينام441-غامبيPا

690-سPPوازيلند212,392جورجيا
6951,291السPويد7,5513,714ألمانيPPا

3,07413,984سويسرا1,229-غانا
51,128الجمھوريPPة العربيPPة السPPورية1131,036اليونPPان

482,605جمھوريPPة مقPPدونيا اليوغوس0PPفية السPPابقة-1غينيPا
1,762-طاجيكسPتان1331,344ھنغاريPا
-6تايلنPPد372,211آيسPPلندا

262,325تونس17111,105الھنPPد
1,2218,679تركيPا-1إندونيسPPيا

1,797-تركمانسPPتان383,689إيPPران (جمھوريPPة -  ا1س0Pمية)
3806,185أوكرانيPPا180835آيرلنPPدا

-18ا1مPPارات العربيPPة المتحPPدة2814,553إسPPرائيل
3,0145,027المملكPPة المتحPPدة3,0242,879إيطاليPPا
7,74120,979الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPة2,35214,522اليابPPان

41,858أوزبكسPPتان784,411كازاخسPتان
-2فPنزوي0 (جمھوريPPة -  البوليفاريPPة)81,783كينيPPا

875,693فييت نPPام52,072قيرغيزسPتان
919-زامبيPPا629-جمھوريPPة �و الديمقراطيPPة الشPPعبية

741-زمبPابوي�961,101تفيا
-27غير معPPروف-1لبنPان
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  : ٔاكرث اجلهات ٕايداعا بناء عىل نظام مدريد6املرفق 

  
   

20152016
12OوP130150فرنساشركة ل
68141المملكPPة المتحPPدةمجموعة غ0سPPكو المحPPدودة28
40117ألمانيPPاشPركة بPي إم دبليPPو للسPPيارات320
143112ألمانيPPاشركة ليPPدل4-2
19494سويسراشركة نوفPPارتيس5-4
12385ھولنPداشPPركة فيليبPPس لIلكترونيPPات6-1
9083ألمانيPPابوھرينجPPير أنغلھPPايم70
8175فرنساشركة بيوفارمPPا81
10370ألمانيPPاشPركة دايملPر9-3
5267سويسراشركة نسPPتله105
4562ألمانيPPاشركة أغوست سPPتورك119
1661ألمانيPPاشPركة بPريلوكس12106
8660الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPةأبل13-5
3757سويسراشPركة أبركرومPبي وفيتPش أوروبPPا1411
2056اليابPPانشركة دايشPPي سPPانكيو1563
054تركيPاشPركة إيلكPو إي0Pك للصPPناعة والتجPPارةغير متPPاح16
5353ألمانيPPاشركة ھنكPPل17-3
1551الصPينشPركة ھPPواوي المحPPدودة للتكنولوجيPPا18108
3048ألمانيPPاشPPركة بPPاير للملكيPPة الفكريPPة1917
1948الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPةشركة جوجل1967
1946بولنPPداشركة فليPPس 2165
2745ھولنPداأكPزو نوبPل للPدھانات2223
3244سويسراشPركة سPPنجينتا للمشPPاركات2310
3843جمھوريPة كوريPاشPركة سامسPPونغ لIلكترونيPPات240
4642الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPةشركة مايكروسPPوفت25-6
3342ألمانيPPاشPركة بPي إس إتPPش ل]جھPPزة المنزليPPة255
3542ألمانيPPاشركة سPPيمنس252
2841ألمانيPPاشركة مPPيرك2813
3141لكسPPمبرغشركة ريغPPو للتجPPارة286
1137ألمانيPPاھاينريش بPPاور30193
1036الجمھوريPPة التشPPيكيةسانو -  مودرنا31228
036بلغاريPPاشركة يPورو غيمPPز غير متPPاح31
136صربياشPركة بيونPPير دوغير متPPاح31
5434سPPلوفينياشPركة كPاي أر كPاي أي34-21
2932جمھوريPة كوريPاشركة ھيونPPداي353
2731ألمانيPPاشPPركة كونتيننتPPل رايفPPن دويتش0PPند369
5031تركيPاشركة وورلPد ميدسPPين36-19
4130ألمانيPPافولزفاغن38-17
2229فرنساشركة شPPانيل3929
1929ألمانيPPاشركة مPاورر وفPيرتز3947
2629ألمانيPPاشPركة أ دي بPي غوسPPيلمان399
1828ألمانيPPاشPركة داو4251
028المغPPربوزارة الصPPناعة التقليديPPة وا�قتصPPاد ا�جتمPPاعي والتضPPامنيغير متPPاح42
1128اليابPPانشركة سيشPPيدو42181
2328الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPةشيبمان وشPPركاه4221
1427سويسراشركة فيليPPب مPPوريس4697
1327سويسراشPانيل المحPدودة46119
2427ألمانيPPاشركة بيرسPPدورف 4611
026ھولنPدافيليبPس القابضPة لIضPPاءةغير متPPاح49
2326ألمانيPPاشركة تPPي يPPو آي 4914
2026أسPPترالياشركة مPووز4929

 بلد المنشأاسم مودع الطلب تغير الرتبة الرتبة 2016
عدد طلبات مدريد
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  الطلبات ا�ولية املودعة بناء عىل نظام الهاي حبسب ب# املنشأ ؤاعضاء الهاي املعيّنة: 7املرفق 

  

   

التعيينات بلد المنشأ التعيينات بلد المنشأ التعيينات بلد المنشأ التعيينات بلد المنشأ 

5,56221,28018,71675,252إجما5,56221,28018,71675,2520إجما0
-151-40لكسPPمبرغ566-186-المنظمPPة ا%فريقيPPة للملكيPPة الفكريPPة

-1-1ماليزيPPا227621,022ألبانيPPا
42-15-مالي11551485أرمينيPPا

-3-3مالطة-6-6أسPPتراليا
2360301,264مونPاكو-371-42النمسPPا

564-156-منغوليPPا670-214-أذربيجPان
949-261-الجبل ا%سPPود-158-54بلجيكPPا

5411151,879المغPPرب290-93-بلPيز
199-76-ناميبيPPا343-69-بنيلPPوكس

-1,317-249ھولنPدا120154بنن
-3-1نيوزيلنPPدا32623978البوسPPنة والھرسPPك

40-14-النيجPPر175-63-بوتسPPوانا
558431433,324الPPنرويج1661155بPروني دار الس0PPم

12751991عمان128838234بلغاريPPا
4353173217بولنPPدا-2-1الكPPاميرون

-35-12البرتغPPال-5-2كنPدا
1,2909901,8822,566جمھوريPة كوريPا-96-45الصPين

21687500جمھوريPة مولPدوفا128164كوت ديفPPوار
51508593رومانيPا2010764554كرواتيPPا
-5-1ا�تحاد الروسPPي-298-17قبرص

149-55-روانPدا-143-16الجمھوريPPة التشPPيكية
جمھوريPPة كوريPPا الشPPعبية 

الديمقراطيPPة
138-50-سPان تومPي وبرينسPيبي37-85-

60-24-السPPنغال84110344371الPPدانمرك
24282761,338صربيا1,004-264-مصر

13868223,286سنغافورة138526284إسPPتونيا
-12-3سPلوفاكيا14,952-4,088-مكتPب ا�تحPاد ا%وروبPي

2510785596سPPلوفينيا209142276فنلنPPدا
-1-1جنوب إفريقيPPا4172491,2121,001فرنسا
5684238315إسPPبانيا51-23-غابون

57-25-سورينام11912604جورجيا
-492-145السPويد7332233,917862ألمانيPPا

7051,9722,5558,811سويسرا1601161غانا
171-57-الجمھوريPPة العربيPPة السPPورية74521267اليونPPان
22573881جمھوريPPة مقPPدونيا اليوغوس0PPفية السPPابقة2503145ھنغاريPا
185-70-طاجيكسPتان11241315آيسPPلندا
1,481-387-تونس-4-3آيرلنPPدا

1131,3815776,137تركيPا-8-4إسPPرائيل
28648973,005أوكرانيPPا276551,125220إيطاليPPا
-330-115المملكPPة المتحPPدة3411,1228602,433اليابPPان

4052,1981,4104,722الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPة438-137-الكويPPت
-15-1فييت نPPام�3433129تفيا

-200-65غير معPPروف14278611,078ليختنشPPتاين
7989395ليتوانيPPا

التصاميم التصاميمالطلبات

بلد المنشأ/  أعضاء 0ھاي المعين;ةبلد المنشأ/  أعضاء 0ھاي المعين;ة

الطلبات
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  رث اجلهات ٕايداعا بناء عىل نظام الهائاك: 8املرفق 

 

20152016
438953ھولنPداشPPركة فونكPPل موبلماركيPPت 1
1,132862جمھوريPة كوريPاشPركة سامسPPونغ المحPPدودة لIلكترونيPPات2
47728جمھوريPة كوريPاشPركة إل جPPي لIلكترونيPPات3
511383سويسراشركة شPPواتش (سPواتش المسPPاھمة)  (شPواتش المحPدودة)4
369348الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPةشركة بروكPتر أنPPد غامبPPل5
418337ألمانيPPاشركة فولزفPاغن6
87289فرنساشركة رونPو7
100256الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPةشركة مايكروسPPوفت8
143211ألمانيPPاشركة فPPانكو-فانسPي0ر 9
0169قبرصشركة كPPرونوب0س10
100166ألمانيPPاشPركة دايملPر11
109152فرنساشركة ھPرمز سPPيليي12
156152ألمانيPPاشركة تومPاس سPPابو 12
69143سويسراشPركة ريشPمونت الدوليPPة14
75129اليابPPانشPPركة ميتسوبيشPPي للصPPناعة الكھربائيPPة15
20120ألمانيPPاشركة مPان للشPPاحنات والباصPPات16
0113ألمانيPPاشركة مPPيرك17
73109ألمانيPPاشركة ھPانزغروھي18
183105إيطاليPPاشركة ثن سPPبا19
0104اليابPPانشركة بيPغ ويسPت20
1103السPويدشركة سPPكانيا21
108103ھولنPداشPPركة كونينكليكPPي فيليبPPس21
10699النمسPPاشركة بيPير �نPغ أوروبPPا23
1391جمھوريPة كوريPاكيا موتPPورز24
9284ألمانيPPاألفريPد كارشPير25
9083سويسراجيبيريPPت الدوليPPة26
5280ألمانيPPاأودي27
12279قبرصشركة إمPبرس تPPك المحPPدودة28
975اليابPPانھاماماتسPPو للصPPوتيات29
4374سويسرابوتيغPPا فينيتPPا30
074سويسراشركة نوسPاج30
15372النمسPPاشPركة ليغPيرو شPوھفابريك غيزيلشPPافت32
1771ألمانيPPابPراون 33
6967سويسراشPركة كارتييPPه الدوليPPة34
066السPويدإلكPPترولوكس35
2666جمھوريPة كوريPاشركة ھيونPPداي35
1065فرنساشانيل37
4861سويسراايتPPا لتصPPنيع السPPاعات السويسPPرية38
359الو�يPPات المتحPPدة ا%مريكيPPةشركة جوجل39
2059الصPينلينوفPو39
058ألمانيPPاشركة أوشPPمان41
057الPPدانمركشركة أيكPPو42
3157سويسراشركة فيPPترا42
057بلجيكPPادراي لPPوك للتكنولوجيPPا42
056تركيPاشركة EAE للمصPPاعد الكھربائيPPة45
056النمسPPاشركة فراي فيPPل45
1655إسPPبانياشركة سPPيمون47
052تركيPانوفيسPPت للھندسPPة 48
052بولنPPداأميكPPا للتجPPارة والتسPPويق 48
052إيطاليPPاشركة باسPPكوال بPPروني48
052ألمانيPPاشركة تومPPاس شPPنيدير48

 بلد المنشأاسم مودع الطلب الرتبة 2016
التصاميم الواردة في طلبات نظ;;ام 

0ھاي


