
  املرفقات

ة 1املرفق  ولیة املود شأ  مبوجب: الطلبات ا  معاهدة الرباءات حسب ب امل

  
   

أ د المنش ديرات 20172018بل أتق د المنش ديرات 20172018بل أتق د المنش ديرات 20172018بل تق

اال اال243,511253,000إجم اال243,511253,000إجم 243,511253,000إجم

ا اال70ألباني ن11غواتيم 1818الفلبي
زائر دا10غينيا1217الج 330335بولن
دورا ا57أن ال01غويان 201250البرتغ

ربودا وا وب 2615قطر147153هنغاريا5796أنتيغ
ن لندا3642األرجنتي ا3949آيس 15,75117,014جمهورية كوري

د56أرمينيا دوفا1,5832,013الهن ة مل 85جمهوري
تراليا يا1,8521,825أس 3128رومانيا87إندونس
ا المية)1,3971,475النمس ة -  اإلس ران (جمهوري ي88176إي اد الروس 1,058963االتح

ان راق1015أرذربيج دا20الع 01رون
ا دا54جزر البهام انت كيتس ونيفس486620آيرلن 14س

رين  رائيل11البح اموا1,8161,899إس 11س
ادوس ا6796برب ارينو3,2253,337إيطالي ان م 53س
الروس عودية10جمايكا2823بي ة الس ة العربي 378661المملك

ا ان1,3541,295بلجيك نغال48,20549,702الياب 44الس
1920صربيا613األردن21بليز

ك نة والهرس تان54البوس ل2718كازاخس 42سيش
وانا نغافورة88كينيا10بوتس 867930س
ل ت589619البرازي لوفكيا46الكوي 5250س

الم روني دار الس عبية21ب ة الش ة الو الديموقراطي لوفينيا03جمهوري 99116س

ا2631التيفا5060بلغاريا وب أفريقي 295274جن
ان10كمبوديا بانيا56لبن 1,4181,409إس

امرون 1918سري النكا10ليبيريا11الك
ودان32ليبيا2,4002,422كندا 116الس
تاين10تشاد ويد263263ليخش 3,9754,162الس

يلي ا167245ش را3037ليتواني 4,4884,568سويس
ين مبرغ48,90553,345الص ورية499392لكس ة الس ة العربي 11المجمهوري

ا 156105تايلند01مدغشقر143163كولومبي
تاريكا و141143ماليزيا1013كوس 10توغ

وار ة20كوت ديف اغو9745مالط داد وتوب 35تريني
ا يوس3540كرواتي ونس34موريش 97ت

يك87كوبا 1,2511,578تركيا270274المكس
اكو5140قبرص دا1521مون 01أوغن

يكية ة التش ا184180الجمهوري ا02منغلوي 141156أوكراني
عبية ة الش ا الديموقراطي ة كوري ود22جمهوري ل األس دة18الجب ة المتح ارات العربي 9592اإلم

ة و الديموقراطي ة الكونغ دة4749المغرب01جمهوري ة المتح 5,5685,641المملك
دانمارك ة23ناميبيا1,4301,443ال ا االتحادي ة تنزاني 02جمهوري

ة ة الدومينيكي دا134الجمهوري ة4,4304,138هولن دة األمريكي ات المتح 56,67656,142الوالي
وادور دا531إك 244289غير معروف273278نيوزيلن

اراغوا3644مصر واي01نيك 148أوروغ
لفادور ر11الس تان01النيج 42أوزباكس

تونيا انواتو62نيجيريا4748إس 10ف
مالية01فيجي دونيا الش ة)26مق ة -  البوليفاري نزويال (جمهوري 20ف
دا نرويج1,6011,836فنلن 2322فييت نام820766ال
ان8,0147,914فرنسا ن314عم 01اليم

ا تان106جورجي 02زامبيا30باكس
ا ابوي9185بنما18,95119,883ألماني 211زمب

ان 3338بيرو110115اليون
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ة للطلبات 2املرفق    معاهدة الرباءاتمبوجب : ٔاكرث اجلهات املود

  
   

ي  ة 2018 ف رتب
دة  ام لمعاه ب الع الترتي

براءات ال

ي  ة ف ير الرتب تغ
دة  ام لمعاه ب الع الترتي

براءات ال
ب ودع الطل أاسم م د المنش 20172018بل

ا10 دودة للتكنولوجي وواي المح ركة ه ينش 4,0245,405الص
ة22 ناعة الكهربائي ي للص ركة ميتسوبيش انش 2,5212,812الياب
ل30 ةشركة إنت دة األمريكي ات المتح 2,6372,499الوالي
وم41 ركة كوالك ةش دة األمريكي ات المتح 2,1632,404الوالي
ي إي5-3 ركة زي ت ينش 2,9652,080الص
ات62 دودة لإللكتروني ونغ المح ركة سامس اش 1,7571,997جمهورية كوري
ا70 ي للتكنولوجي ة بوي ينمجموع 1,8181,813الص
ات8-2 ي لإللكتروني ركة إل ج اش 1,9451,697جمهورية كوري
ف91 ن للهوات ركة إيركس ويدش 1,5641,645الس

وش104 رت ب اشركة روب 1,3541,524ألماني
ا110 ترخيص التكنولوجي وفت ل ركة مايكروس ةش دة األمريكي ات المتح 1,5361,476الوالي
دودة123 ة المح ة الفكري ونيك للملكي ركة إدارة باناس انش 1,2801,465الياب
وني13-4 ركة س انش 1,7351,342الياب
يمنس143 اشركة س 1,0631,211ألماني
ر15-3 اكرد للتطوي ت-ب ركة هيولي ةش دة األمريكي ات المتح 1,5191,170الوالي
ا165 يكي كايش ارب كابوش انشركة ش 9631,132الياب
دون 1723 ركة قوانغ ينش 4741,042الص
ات18-2 س لإللكتروني ركة فيليب داش 1,0771,033هولن
و191 ركة دانس انش 968998الياب
م205 ي كي ركة أل ج اش 850969جمهورية كوري
م21-2 ي فيل انشركة فوج 970962الياب
ي222 ركة إن إي س انش 899947الياب
دودة236 ا المح ركة مورات انش 684889الياب
ل243 ركة غوغ ةش دة األمريكي ات المتح 789836الوالي
وس25-3 ركة أوليمب انش 934750الياب
ك2619 نرال إلكتري ركة ج ةش دة األمريكي ات المتح 407729الوالي
دودة27-4 ي المح ركة هيتاش انش 923714الياب
نزن)284 ا (ش دودة للتكنولوجي نت المح ركة تنس انش 560661الياب
ا2956 دودة للتنكولوجي ي إي المح ركة دي ج ينش 238656الص
يز300 ف بروبرت ري إم إنوفيت ةشركة ث دة األمريكي ات المتح 678648الوالي
ة31-5 دمات الطاق اليبورتن لخ ركة ه ةش دة األمريكي ات المتح 798634الوالي
ا325 افلر للتكنولوجي ركة ش اش 489613ألماني
ة332 ة اآللي دودة لألنظم ي المح ركة هيتاش انش 503582الياب
اشركة باسف34-1 556557ألماني
ا3524 ا للتكنولوجي ركة نوكي داش 315551فنلن
ل36-5 د غامب تر أن ةشركة بروك دة األمريكي ات المتح 566513الوالي
يارات3719 دودة للس دا المح ركة هون انش 323504الياب
ا381 ةجامعة كاليفورني دة األمريكي ات المتح 482501الوالي
الت39304 باه المواص وني ألش ركة س انش 69467الياب
ا40-22 ترونيكس للتكنولوجي و إلك تار أوبت ينزن س ركة ش ينش 972463الص
و4116 ي دوكوم ي ت ركة إن ت انش 317450الياب
ة42-4 ا العالمي ابك للتكنولوجي ركة س داش 488446هولن
دودة438 و المح ركة فوجيتس انش 338442الياب
رية4410 ي السويس ي ب ركة إي ب راش 328419سويس
ة45-3 ات العالمي ركة داو للتقني ةش دة األمريكي ات المتح 421417الوالي
يارات46-3 و للس ي إم دبلي ركة ب اش 414414ألماني
يرا470 ركة كيوس انش 377413الياب
الز480 د ماتيري ةشركة إيبالي دة األمريكي ات المتح 359407الوالي
لن49-5 ركة ميش 411406فرنساش
ريات 5019 ا البص دودة لتكنولوجي ينية المح تار الص ان س ركة ووه ينش 290395الص
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ة للطلبات: ٔاكرث املؤسسات التعلميیة 3املرفق    معاهدة الرباءات مبوجب املود

  
   

ب  ي الترتي ة 2018 ف رتب
براءات دة ال ام لمعاه الع

ام  ب الع ي الترتي ة ف ير الرتب تغ
براءات دة ال لمعاه

ب ودع الطل أاسم م د المنش 20172018بل

ا381 ة كاليفورني ةجامع دة األمركي ات المتح       501       482الوالي
ا108-32 تس للتكنولوجي د ماساشوس ةمعه دة األمركي ات المتح       216       278الوالي
ينزن119103 ة ش ينجامع       201       108الص
ا145192 ين للتكنولوجي وب الص ة جن ينجامع       170         70الص
ارد147-26 ة هارف ةجامع دة األمركي ات المتح       169       179الوالي
اس158-22 ة تكس ة جامع ةمنظوم دة األمركي ات المتح       158       161الوالي
ينغهوا18191 ة تس ينجامع       137         90الص
ة18120 يول الوطني ة س اجامع ة كوري       137       119جمهوري
باب2110 تانفورد للش د س ة ليالن ةجامع دة األمركي ات المتح       121       113الوالي
ا21925 دين والتكنولوجي ين للتع ة الص ينجامع       114         99الص
اكا24278 ة أوس انجامع       105         75الياب
نز259-77 ز هوبك ة جون ةجامع دة األمركي ات المتح         99       129الوالي
ا273-53 وم والتكنولوجي دم للعل وري المتق د الك االمعه ة كوري         94       109جمهوري
و280-49 ة طوكي انجامع         92       104الياب
انغ294-84 ة هاني اجامع ة كوري         89       114جمهوري
و300-20 ة توهوك انجامع         87         88الياب
و3040 ة كيوت انجامع         86         80الياب
يغن324-80 ة ميتش ةجامع دة األمركي ات المتح         81         99الوالي
ا332-35 ة أريزون ةجامع دة األمركي ات المتح         79         81الوالي
دا332-143 ة فلوري ةجامع دة األمركي ات المتح         79       126الوالي
ار332-12 فورد لالبتك ة أوكس دةجامع ة المتح         79         75المملك
ة338-86 وم والتقني دهللا للعل ك عب ة المل عوديةجامع ة الس ة العربي         78         97المملك
ل34867 ة كورني ةجامع دة األمركي ات المتح         76         55الوالي
ن3510 ينجامعة بكي         75         67الص
ان3557 ة جيانجن ينجامع         74         65الص
ا365-93 ة كوري اجامع ة كوري         72         90جمهوري
وك365-77 ة دي ةجامع دة األمركي ات المتح         72         84الوالي
ة379268 نغافورة الوطني ة س نغافورة جامع         70         37س
ة3799 مالية الغربي ة الش ةالجامع دة األمركي ات المتح         70         59الوالي
برغ379-46 ةجامعة بتس دة األمركي ات المتح         70         71الوالي
ا390-39 انغ للتكنولوجي ة ناني نغافورةجامع         68         67س
ا400-5 ا للتكنولوجي د كاليفورني دةمعه ات المتح         66         58الوالي
و41049 ة جيانغس ينجامع         64         50الص
ي41388 ة يونس اجامع ة كوري         63         46جمهوري
دربيلت425455 ة فان ةجامع دة األمركي ات المتح         62         27الوالي
و431148 ة كيوش انجامع         61         41الياب
ا440-214 ة كولومبي ةجامع دة األمركي ات المتح         59       107الوالي
ا440-13 ة أريزون ة والي ةجامع دة األمركي ات المتح         59         53الوالي
د44923 ة ماريالن ةجامع دة األمركي ات المتح         58         49الوالي
ا44938 تس للتكنولوجي د ماساشوس ةمعه دة األمركي ات المتح         58         47الوالي
ة449-5 وم التطبيقي ة للعل وزان االتحادي ة ل رامدرس         58         51سويس
رف465306 ترن ريس س وس ةجامعة كي دة األمركي ات المتح         56         31الوالي
يلفانيا480-212 ة بنس ةجامع دة األمركي ات المتح         55         91الوالي
ا494836 ان للتكنولوجي ة دالي ينجامع         53         17الص
ا494303 مال كارولين ة ش ة والي ةجامع دة األمركي ات المتح         53         30الوالي
وان505292 ونج كيونك ة س ال جامع اث واألعم ة األبح امؤسس ة كوري         52         30جمهوري
ورك50537 ة نيوي ة والي ةجامع دة األمركي ات المتح         52         43الوالي
اندونغ535893 ة ش ينجامع         49         16الص
ا55278 دي للتكنولوجي د الهن دالمعه         48         38الهن
ن552778 ينجامعة صن يات ص         48         17الص
ا56961 رائيلي للتكنولوجي د اإلس رائيلالمهع         47         38إس
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ة 4املرفق  ولیة املود ةمبوجب : الطلبات ا ولوج االت التك   معاهدة الرباءات حسب ا

  
   

ي ال التكنولوج ة (%)201620172018المج و (%)الحص النم

ةأوال ة الكهربائي الهندس
ة1 ة الكهربائي زة والطاق ات واألجه 14,47415,24516,5777.08.7اآللي
رية2 معية البص ا الس 7,0697,5348,2033.58.9التكنولوجي
5,2035,6266,0972.68.4االتصاالت3
رقمي4 ال ال 17,77918,41620,2718.610.1االتص
ية5 ال األساس ات االتص 1,3801,3151,7030.729.5عملي
وبية6 ا الحاس 17,16419,13719,1528.10.1التكنولوجي
ة7 اهج اإلدارة المعلوماتي 4,3424,7054,7892.01.8من
الت8 باه الموص 6,5456,5377,1803.09.8أش

ا األدواتثاني
ريات9 6,6097,1447,6063.26.5البص

اس10 9,34010,08710,7984.67.0القي
ة11 واد البيولوجي ل الم 1,7421,8911,9140.81.2تحلي
ة12 3,6684,2835,1902.221.2الرقاب
ة13 ا الطبي 14,27215,03115,8266.75.3التكنولوجي
ا اءثالث الكيمي
ة14 وية الدقيق اء العض 5,7135,6835,7732.41.6الكيمي
ا15 5,9726,5506,6082.80.9البيوتكنولوجي
ة16 ناعة الدوائي 8,2168,7599,1143.84.1الص
ات17 ات، المركب خمة الجزئي اء ض 3,8063,9174,2381.88.2الكيمي
ة18 اء الغذائي 1,9471,9572,1000.97.3الكيمي
ية19 واد األساس ات الم 1.3-5,4755,6405,5652.3كيميائي
ادن20 م المع واد، عل 3,8944,0904,3271.85.8الم
ي21 ف والطل طحيات، التغلي ا الس 3,2803,5763,7031.63.6تكنولوجي
انو22 ا الن ة وتكنولوجي ة الدقيق ا الهيكلي 7.0-3693873600.2التكنولوجي
ة23 ة الكيميائي 4,3574,6744,8732.14.3الهندس
ة24 ا البيئي 2,5872,6462,7291.23.1التكنولوجي

ا ةرابع ة الميكانيكي الهندس
ة25 5,0465,4995,8682.56.7المعالج
ة26 3,6333,5864,0841.713.9األدوات اآللي
ات27 خات والتربين ات والمض 5,6075,6235,6512.40.5المحرك
ورق28 يج وال 2,5322,6012,7501.25.7آالت النس
رى29 ة أخ 5,7546,4176,9692.98.6آالت خاص
ة30 زة الحراري ات واألجه 3,1463,6163,8641.66.9العملي
ة31 ر الميكانيكي 5,7596,1106,1742.61.0العناص
ل32 8,7259,76010,8674.611.3النق

ا رىخامس االت أخ مج
ب33 اث، اللع 4,0324,4064,6562.05.7األث
رى34 تهالكية أخ لع اس 4,7434,9925,3862.37.9س
ة35 ة المدني 6,2606,1046,1082.60.1الهندس
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ة : 5املرفق  ولیة املود شأ  مبوجبللطلبات الطلبات ا   نظام مدرید حسب ب امل

  
   

د المنشأ ديرات 2017بل تق
2018

د المنشأ ديرات 2016بل تق
2018

اال اال57,50561,200إجم 57,50561,200إجم
ا تاين1213ألباني 8779ليخشتنش

ا205الجزائر 120120ليتواني
مبرغ05أندورا 386379لكس

ربودا وا وب قر02أنتيغ 21مدغش
ن ا30األرجنتي 139ماليزي

ا ة3735أرميني 7268مالط
تراليا 01جزر مارشال2,1242,074أس
ا يوس1,0501,049النمس 1412موريش

ان يك125أذربيج 10798المكس
اكو1213جزر البهاما 52115مون

رين ا01البح 19منغولي
ادوس 169الجبل األسود43برب
الروس رب142157بي 11171المغ

ا ق775756بلجيك 41موزامبي
ار3717بليز 01ميانم

رمودا ا811ب 04ناميبي
ابا يوس وس نت أوستاش دا11جزر بونير وس 1,4191,441هولن

ك نة والهرس دا3529البوس 419495نيوزيلن
وانا مالية03بوتس دونيا الش 4229مق
ل نرويج36البرازي 376333ال

روني دار السالم ا22ب 35بنم
ا راغواي190245بلغاري 01ب
ا ن05كمبودي 5449الفلبي

دا دا6095كن 417395بولن
ين ال6,3976,900الص 265253البرتغ

اص غ اإلداري الخ غ كون م هون 10قطر06الصين، إقلي
ا دوفا3229كولومبي ة مول 1,0341,305جمهوري
و دوفا10الكونغ ة مول 4958جمهوري
ا ا110129كرواتي 10680روماني

ا 1,4621,502االتحاد الروسي911كوب
س1116جزر كوراساو س ونفي انت كيت 30س

ارينو204208قبرص 1011سان م
يكية ة التش عودية301280الجمهوري ة الس ة العربي 33المملك

ة عبية الديمقراطي ا الش ة كوري ربيا68جمهوري 180207ص
دانمرك يل598594ال 103سيش

ــــة نیك وم ـة ا ــ نغافورة01امجلهورـی 517667س
دي) 2013مصر ارتن ( الجزء الهولن انت م 10س

تونيا لوفاكيا73102إس 12390س
دا لوفينيا542528فنلن 208188س
ا ا4,2604,490فرنس وب أفريقي 32جن

ا بانيا3019جورجي 1,3171,356إس
ا 21سري النكا7,3197,495ألماني

ان ورينام141118اليون 10س
اال 863787السويد10غواتيم
ا را239256هنغاري 3,2693,364سويس
لندا ورية4359آيس ة الس ة العربي 010الجمهوري

د تان234308الهن 01طاجيكس
يا ايالن147إندونيس 25140ت

المية)  ة – اإلس ران ( جمهوري ونس3714إي 2430ت
دا ا165188آيرلن 1,3041,437تركي

رائيل تان323385إس 71تركمانس
ا ا2,8773,140إيطالي 389401أوكراني
ان دة2,5433,124الياب ة المتح ارات العربي 2032اإلم
دة10األردن ة المتح 3,2973,347المملك

تان دة11174كازاخس ا المتح ة تنزاني 10جمهوري
ا ة29كيني دة األمريكي ات المتح 7,8898,825الوالي

تان روف52قيرغيسزس 2418غير مع
عبية ة الش ة الو الديموقراطي تان20جمهوري 168أوزبكس

ا انواتو109101التيفي 01ف
ان ام12لبن 91159فييت ن

ا 10ليبيري
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ةٔاكرث اجلهات : 6املرفق    نظام مدرید مبوجبللطلبات  املود

   

ب  ترتي
2018

ة ير الرتب تغ
ب ودع الطل أاسم م د المنش 20172018بل

ارتيس14 ركة نوف راش 96174سويس

ولایر2-1 ركة ل 198169فرنساش

ر333 اشركة دايمل 37129ألماني

ةأبل43 دة األمريكي ات المتح 7487الوالي

ل525 اشركة هنك 4386ألماني

يرت6-3 ديون ني اشركة ريتشارد ج 11784هنغاري

دودة737 يدو المح ركة سيش انش 3379الياب

دودة8116 دو المح ركة نيتين انش 1775الياب

ات94 دودة لاللكتروني ونغ المح ركة سامس اش ة كوري 6173جمهوري

ريلوكس10-2 ركة ب اش 7368ألماني

ا112 ركة بيوفارم 6160فرنساش

ارة125 و للتج ركة ريغ مبرغش 5759لكس

يارات13-3 و للس ي إم دبلي ركة ب اش 7052ألماني

ا1425 دودة للتكنولوجي وواي المح ركة ه ينش 3651الص

وفت157 ركة مايكروس ةش دة األمريكي ات المتح 5350الوالي

ديوغير متاح16 اب الفي دودة أللع ايمز المح ك ج ركة إيبي ةش دة األمريكي ات المتح 148الوالي

ا16587 دودة للتكنولوجي ايمز المح ورو ج ركة ي اش 748بلغاري

ينجيتا1828 ركة س راش 3247سويس

تله19-6 ركة نس راش 6145سويس

ات20-3 س لإللكتروني ركة فيليب داش 5743هولن

دودة2143 ة المح ت الخاص ان كونيك ركة نيرس دش 2442الهن

يغير متاح21 ركة لوت اش ة كوري 042جمهوري

زاين2136 ل دي ري كوس ة ت ةمجموع دة األمريكي ات المتح 2742الوالي

اهمة24172 ازبروم المس ركة ج يش اد الروس 1341االتح

دورف25-2 اشركة بيرس 5038ألماني

يلمان25-21 ي غوس ركة أ دي ب اش 10438ألماني

اغن256 ركة فولزف اش 4138ألماني

ا28-22 ش أوروب بي وفيت ركة أبركروم راش 8237سويس

اءة29-5 ة لإلض س القابض دافيليب 4836هولن

ة2960 ات التجاري دودة إلدارة العالم ي المح ركة كوت اش 2036ألماني

وريس29-13 ب م راشركة فيلي 5936سويس

يدلة32-24 ا للص ركة كرك لوفينياش 7335س

ارة غير متاح33 ناعة والتج دودة للص و المح والي جينغ انغ ب ركة دونغي ينش 033الص

ارم33105 اشركة ديرماف 1633ألماني

ة3576 ات الطبيعي دودة للمنتج ا المح ركة بيوجين اش 1832النمس

دودة35266 تيك المح ركة روش دياغنوس اش 1032ألماني

دودة377 وريمارتيك المح ركة ص مبرغش 3331لكس

دودةغير متاح37 رك المح لي فورف ركة ليس داش 031هولن

نيل3921 2530فرنساش

حيةغير متاح39 ة والص ة المنزلي دودة للرعاي ي المح ركة إل ج اش ة كوري 130جمهوري

ت3972 راشركة كالرين 1830سويس

حية39429 ة الص س للرعاي ركة إيج اش 830هنغاري

ة43258 ناعة الكهربائي ي للص ركة ميتسوبيش انش 1029الياب

43n/aار دودة لالبتك ريري المح ركة ت اش 029إيطالي

دل45-25 اشركة لي 5628ألماني

ا45222 ينو فارم ركة أس راش 1128سويس

حية4593 ة الص يمانس للرعاي ركة س اش 1628ألماني

انغغير متاح45 ركة كوب اش ة كوري 228جمهوري

يفيك45423 ركة أموريباس اش ة كوري 828جمهوري

دودة50-30 كو المح ة غالس ةمجموع دة األمريكي ات المتح 5627الوالي

ايزونو5047 ركة م انش 1927الياب

ر50-19 د روف اغوار والن ركة ج دةش ة المتح 4127المملك

ديزافن50327 د أف فري اشركة زي 927ألماني

الز5061 د ماتيري ركة أبالي ةش دة األمريكي ات المتح 1827الوالي

ي إم5039 ركة آي ب ةش دة األمريكي ات المتح 2027الوالي

ويق50715 دودة للتس تيفنس المح ركة س اش 627ألماني

دودةغير متاح50 تري المح ركة تيم اش ة كوري 027جمهوري
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ة  :7املرفق  ولیة املود شأ  مبوجبالطلبات ا   نظام الهاي حسب ب امل

  
 

2017201820172018

اال 5,2135,40419,42919,296إجم

ا 0101ألباني

13319أرمينيا

تراليا 4545أس

ا 5247241210النمس

ا 01019جزر البهام

ا 7279457172بلجيك

ك نة والهرس 210856البوس

15134138بلغاريا

411416كندا

ين 57138161314الص

اص غ اإلداري الخ غ كون م هون ين، إقلي 1010الص

ا 14173429كرواتي

او زر كوراس 0101ج

1719395269قبرص

يكية ة التش 2327151202الجمهوري

دانمرك  8587251276ال

0202مصر

تونيا 951313إس

دا 37268171فنلن

4044701,3961,454فرنسا

ا 03015جورجي

ا 7197134,2613,964ألماني

ان 910371410اليون

84306هنغاريا

لندا 1010آيس

د 1141الهن

يا 1010إندونيس

المية) ة –  اإلس ران (جمهوري 0101إي

دا 562027آيرلن

رائيل 1111إس

ا 3353221,0651,261إيطالي

ان 3484018311,268الياب

تان 1010قيرغيسزس

16119التيفيا

ان 0103لبن

تاين 1088745ليخشتنش

ا 73133ليتواني

مبرغ 183297119لكس

0808ماليزيا

ة 2222مالط

اكو 26460مون

ود ل األس 1010الجب

3030المغرب

دا 1731848071,382هولن

دا 0404نيوزيلن

مالية ة الش 0101مقدوني

نرويج  6051169112ال

ان  0101عم

دا 72105142203بولن

ال 231380105البرتغ

1050قطر

ا 1,0119271,7421,547جمهورية كوري

دوفا ة مول 1121جمهوري

764512رومانيا

ي  اد الروس 0280100االتح

18225763صربيا

يل 0109سيش

نغافورة 9201333س

لوفاكيا 1145910س

لوفينيا 292912052س

ا 0202جنوب أفريقي

بانيا 4489219193إس

ويد 91107276321الس

را 6806522,9352,510سويس

128110421478تركيا

ا 274117969أوكراني

دة ة المتح ارات العربي 1121اإلم

دة ة المتح 129136355373المملك

ة دة األمريكي ات المتح 3933531,6611,293الوالي

352610541غير معروف

ات اميمالطلب التص
أ د المنش بل


