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  20142015الشبكة الدولية ألصحاب البيانات الجغرافية
  20142015الشبكة الدولية ألصحاب البيانات الجغرافية(تقديرات)

(تقديرات)
214,314218,000إجماال214,314218,000إجماال
5437ليتوانيا12ألبانيا

390405لكسمبرغ78الجزائر
20مدغشقر25أندورا
313268ماليزيا21أنغوال

5867مالطة3328األرجنتين
11جزر مارشال45أرمينيا

20موريشيوس1,7221,752أستراليا
284320المكسيك1,3871,404النمسا

3335موناكو11أذربيجان
01منغوليا2010جزر البهاما

10الجبل األسود25البحرين
6035المغرب20بنغالديش
34ناميبيا173125بربادوس
4,2064,357هولندا1312بيالروس

348360نيوزيلندا1,1961,185بلجيكا
01النيجر40بليز
45نيجيريا10بنن

687679النرويج54البوسنة والهرسك
03عمان580547البرازيل

12باكستان05بروني دار السالم
1715بنما5255بلغاريا

01باراغواي01الكاميرون
1725بيرو3,0692,848كندا

3527الفلبين141167شيلي
348440بولندا25,54829,846الصين

159161البرتغال10186كولومبيا
1819قطر01الكونغو

13,11714,626جمهورية كوريا126كوستاريكا
37جمهورية مولدوفا22كوت ديفوار

2834رومانيا5428كرواتيا
948792االتحاد الروسي42كوبا

01رواندا4649قبرص
21سانت كيتس ونيفس189191الجمهورية التشيكية

01سانت لوسيا46جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
10سانت فنسنت وجزر غرينادين10جمهورية الكونغو الديمقراطية

05ساموا1,2991,332الدانمرك
23سان مارينو01دومينيكا

381279المملكة العربية السعودية35الجمهورية الدومينيكية
316السنغال75إكوادور

1438صربيا4758مصر
57سيشيل31السلفادور

940910سنغافورة3336إستونيا
6538سلوفاكيا1,8111,592فنلندا
15684سلوفينيا8,2608,476فرنسا

313314جنوب أفريقيا01غابون
1,7061,537إسبانيا16جورجيا

2114سري النكا17,98318,072ألمانيا
45السودان01غانا

03سوازيلند133122اليونان
3,9133,858السويد12غواتيماال

4,1004,280سويسرا158148هنغاريا
21الجمهورية العربية السورية4346آيسلندا

42جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة1,4281,423الهند
68132تايلند176إندونيسيا

14ترينيداد وتوباغو3571إيران (جمهورية - اإلسالمية)
88تونس02العراق
8531,016تركيا438457آيرلندا

40أوغندا1,5811,698إسرائيل
147139أوكرانيا3,0583,083إيطاليا
9877اإلمارات العربية المتحدة21جامايكا
5,2695,313المملكة المتحدة42,38144,235اليابان
02جمهورية تنزانيا المتحدة31األردن

61,47757,385الواليات المتحدة األمريكية2122كازاخستان
197181غير معروف911كينيا

66أوروغواي13الكويت
63أوزبكستان11قيرغيزستان

10فانواتو22جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
10فنزويال (جمهورية - البوليفارية)2928التفيا
721فييت نام47لبنان

01اليمن11ليبيريا
02زمبابوي01ليبيا

231242ليختنشتاين
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 دة الرباءات (الطلبات املنشورة): ٔأكرث اجلهات املود�ة للطلبات بناء �ىل معاه2املرفق 

 

  

 عدد طلبات البراءاتالشبكة الدولية ألصحاب البيانات الجغرافيةاسم مودع الطلب  الرتبة
التغيير 

مقارنة بسنة 
2014

3,898456الصينشركة هوواي المحدودة للتكنولوجيا1
2,44233الواليات المتحدة األمريكيةشركة كوالكوم2
24-2,155الصينشركة زي تي إي3
1,683302جمهورية كورياشركة سامسونغ المحدودة لإللكترونيات4
1,5930اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعة الكهربائية5
31-1,481السويدشركة إيركسن للهواتف6
1,457319جمهورية كورياشركة إل جي لإللكترونيات7
1,381399اليابانشركة سوني8
13-1,378هولنداشركة فيلبس لإللكترونيات9
1,310484الواليات المتحدة األمريكيةشركة هيوليت-باكرد للتطوير10
107-1,292ألمانياشركة سيمنس11
289-1,250الواليات المتحدة األمريكيةشركة إنتل12
124-1,247ألمانياشركة روبرت بوش13
1,227674الصينمجموعة بويي للتكنولوجيا14
164-1,214اليابانشركة تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا15
1,185918اليابانشركة إدارة باناسونيك للملكية الفكرية 16
1,165169اليابانشركة هيتاشي المحدودة17
1,121321الواليات المتحدة األمريكيةشركة هاليبورتن لخدمات الطاقة18
154-1,073اليابانشركة شارب19
105-981الصينشركة تنست تكنولوجي (شانزهان) المحدودة20
125-947اليابانشركة فوجيفيلم21
320-895اليابانشركة نيك22
860860الواليات المتحدة األمريكيةشركة مايكروسوفت لترخيص التكنولوجيا23
739186جمهورية كورياشركة إل جي المحدودة24
45-735ألمانياشركة باسف25
196-721الواليات المتحدة األمريكيةشركة غوغل26
194-710الصينشركة شانزهان ستار أوبتوإلكترونيكس للتكنولوجيا27
70439اليابانشركة دانسو28
20-676الواليات المتحدة األمريكيةشركو ثري إم إنوفيتف بروبرتيز29
352-661الواليات المتحدة األمريكيةالشركة المتحدة للتكنولوجيات30
65870اليابانشركة موراتا المحدودة31
614342اليابانشركة أوليمبوس32
608245ألمانياشركة شافلر للتكنولوجيا ألمانيا33
261-595اليابانشركة كابوشيكي كايشا توشيبا34
54672الواليات المتحدة األمريكيةشركة بروكتر أند غامبل35
3-516اليابانشركة كونيكا مينولتا36
107-500الواليات المتحدة األمريكيةشركة جينرال إلكتريك37
13-459اليابانشركة كيوسيرا38
44222الصينشركة هوواي المحدودة لألدوات39
76-419فرنساشركة الكاتيل لوسانت40
134-418اليابانشركة فوجيتسو المحدودة41
60-411الواليات المتحدة األمريكيةشركة دو غلوبل للتكنولوجيا42
25-409فرنساوكالة الطاقة الذرية والطاقات البديلة43
131-383الواليات المتحدة األمريكيةشركة أبل للحواسيب44
19-376الواليات المتحدة األمريكيةشركة آباليد ماتيريلز45
37412كنداشركة شلومبرغر  المحدودة كندا46
252-368اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعات الكيمائية47
119-368اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة47
26-366اليابانشركة نيتو دنكو49
52-361الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كاليفورنيا50
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 دة الرباءات (الطلبات املنشورة)يدا�ا بناء �ىل معاهإ : ٔأكرث املؤسسات التعلميية 3رفق امل

 

  

 عدد طلبات البراءاتالشبكة الدولية ألصحاب البيانات الجغرافيةاسم مودع الطلب  الرتبة
التغيير 

مقارنة بسنة 
2014

52-361الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كاليفورنيا50
21-213الواليات المتحدة األمريكيةمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا91
17035الواليات المتحدة األمريكيةجامعة جونز هوبكنز114
1639الواليات المتحدة األمريكيةمنظومة جامعة تكساس121
15811الواليات المتحدة األمريكيةجامعة هارفارد129
11638الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ميتشيغن186
10827الواليات المتحدة األمريكيةجامعة فلوريدا209
10232الصينجامعة تسينغوا220
10122اليابانجامعة طوكيو223
14-99الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ليالند ستانفورد للشباب229
953جمهورية كورياجامعة سيول الوطنية235
815الصينجامعة بيكينغ284
32-80الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كولومبيا286
784المملكة المتحدةشركة ايزيس المحدودة لالبتكار293
10-77الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كورنيل296
18-76الواليات المتحدة األمريكيةجامعة بنسلفانيا297
5-76اليابانجامعة كيوتو297
2-75جمهورية كورياجامعة كوريا304
29-74الواليات المتحدة األمريكيةمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا310
7-74الدانمركجامعة الدانمرك التقنية310
7210اليابانجامعة أوساكا322
7014جمهورية كورياجامعة يونسي332
6913سنغافورةجامعة سنغافورة الوطنية335
6814جمهورية كورياجامعة هانيانغ338
19-63سنغافورةجامعة نانيانغ للتكنولوجيا349
15-57اليابانجامعة كيوشو382
10-57جمهورية كورياالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا382
18-56الواليات المتحدة األمريكيةجامعة واشنطن390
561اليابانجامعة توهوكو390
521الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ديوك420
5110الواليات المتحدة األمريكيةجامعة والية نيويورك431
4927الصينجامعة جنوب الصين للتكنولوجيا444
4722إسرائيلجامعة القدس العبرية459
14-45الواليات المتحدة األمريكيةجامعة شمال كاروالينا477
1-43الصينجامعة الصين للصناعات المعدنية والتكنولوجيا498
2-43سويسرامدرسة لوزان االتحادية للعلوم التطبيقية498
432الواليات المتحدة األمريكيةجامعة بتسبرغ498
424الواليات المتحدة األمريكيةالجامعة الشمالية الغربية510
423إسرائيلمؤسسة ييدا للبحث والتنمية المحدودة لونجين – 120 سنة كعالمة510
4214الواليات المتحدة األمريكيةجامعة يل510
6-42الواليات المتحدة األمريكيةجامعة نورثئسترن510
413الواليات المتحدة األمريكيةجامعة هوستن522
1-40المملكة المتحدةشركة إمبلایر إنوفايشنز536
4013الواليات المتحدة األمريكيةجامعة أريزونا536
4016المملكة العربية السعوديةجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية536
3925الصينللملكية الفكرية555
3810الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ماساشوستس 573
3825إسرائيلمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا573
372الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كولورادو593
13-37سويسراالمعهد االتحادي للتكنولوجيا (زيورخ)593
11-37جمهورية كورياجامعة كيونغبوك الوطنية593
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 ورة): ٕايدا�ات الرباءات ا�ولية بناء �ىل معاهدة الرباءات حسب ا�االت التكنولوجية (الطلبات املنش4املرفق 

 

  

الحصة (%)، 201320142015نقل التكنولوجيا
2015

الهندسة الكهربائيةأوال
15,05015,29114,6127.3اآلليات واألجهزة والطاقة الكهربائية1
6,8546,8336,5833.3التكنولوجيا السمعية البصرية2
5,2685,4364,8512.4االتصاالت 3
14,12016,21116,0478.0االتصال الرقمي4
1,2921,2951,2580.6عمليات االتصال األساسية5
14,78617,74216,3858.2التكنولوجيا الحاسوبية6
3,7764,2104,0322.0مناهج اإلدارة المعلوماتية7
7,3327,1976,4353.2شبه الموصالت8

األدوات  ثانيا 
6,3015,9805,8582.9البصريات9

7,9969,0338,5814.3القياس10
1,8561,8431,6610.8تحليل المواد البيولوجية11
2,5783,1403,0051.5الرقابة12
11,95414,03212,6336.3التكنولوجيا الطبية13

الكيمياءثالثا 
5,5616,0035,3982.7الكيمياء العضوية الدقيقة14
5,5265,8985,6132.8البيوتكنولوجيا15
7,7398,5877,6913.8الصناعة الدوائية16
3,5463,7813,6911.8الكيمياء ضخمة الجزئيات، المركبات17
1,7601,8791,8200.9الكيمياء الغذائية18
5,1195,7155,4472.7كيميائيات المواد األساسية 19
3,7634,0703,7671.9المواد، علم المعادن20
3,2483,4963,2921.6تكنولوجيا السطحيات، التغليف والطلي21
4024133580.2التكنولوجيا الهيكلية الدقيقة وتكنولوجيا النانو22
4,2984,6064,3012.1الهندسة الكيميائية23
2,7192,7712,5441.3التكنولوجيا البيئية24

الهندسة الميكانيكيةرابعا
4,2664,7994,6962.3المعالجة25
3,5083,7743,6221.8األدوات اآللية26
6,1726,9036,1863.1المحركات والمضخات والتربينات27
2,2522,2902,4041.2آالت النسيج والورق28
4,8645,3755,6022.8آالت خاصة أخرى29
2,9933,0073,0041.5العمليات واألجهزة الحرارية30
5,1515,8785,9092.9العناصر الميكانيكية31
7,9668,6688,6274.3النقل32

مجاالت أخرىخامسا
3,5693,8093,8071.9األثاث، اللعب33
3,4134,0024,3852.2سلع استهالكية أخرى34
5,5446,4936,3303.2الهندسة المدنية35

192,542210,460200,435100.0 المجموع
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 2015، املعينني: الطلبات ا�ولية املود�ة بناء �ىل نظام مدريد حبسب ب� املنشأٔ ؤأعضاء مدريد 5املرفق 
 ات �شمل التعيينات الالحقةنملحوظة: التعيي 

 

أعضاء مدريد المعينون الطلبات حسب بلد بلد المنشأ/
أعضاء مدريد المعينونتعيينات أعضاء مدريدالمنشأ الطلبات حسب بلد بلد المنشأ/

تعيينات أعضاء مدريدالمنشأ

49,273399,110إجماال49,273399,110إجماال
818-ليسوتو1,128-المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

887-ليبيريا62,555ألبانيا
922,657ليختنشتاين11,987الجزائر
931,464ليتوانيا-5أندورا
-433لكسمبرغ-3أنغوال

11,079مدغشقر833-أنتيغوا وبربودا
-3ماليزيا-2األرجنتين

-38مالطة223,149أرمينيا
-1جزر مارشال2,05814,292أستراليا
-16موريشيوس1,1042,732النمسا

9110,569المكسيك94,044أذربيجان
642,528موناكو-13جزر البهاما

32,098منغوليا22,839البحرين
83,003الجبل األسود-9بربادوس
884,431المغرب1535,510بيالروس

11,346موزامبيق-776بلجيكا
11,113ناميبيا-22بليز

-1,306هولندا2,854-بنيلوكس
4047,696نيوزيلندا-6برمودا
2669,310النرويج756-بوتان

مكتب التنسيق في السوق الداخلية679-بونير وسان يوستاتيوس وسابا  -21,721
2,711-عمان183,531البوسنة والهرسك

-8بنما1,046-بوتسوانا
265,241الفلبين-4البرازيل

4002,573بولندا2321,627بلغاريا
2391,602البرتغال1572كمبوديا

-4قطر-10الكاميرون
85612,997جمهورية كوريا-70كندا

843,349جمهورية مولدوفا-1شيلي
951,909رومانيا2,40124,849الصين

إقليم هونغ كونغ اإلداري الخاص 87617,436االتحاد الروسي-5الصين: 
1925رواندا324,777كولومبيا
-2سانت كيتس ونيفس-4الكونغو
-2سانت لوسيا1531,744كرواتيا

-2سانت فنسنت وجزر غرينادين32,084كوبا
111,261سان مارينو10789كوراساو

675-سان تومي وبرينسيبي180851قبرص
-1السنغال3151,927الجمهورية التشيكية

2324,646صربيا7993جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
-7سيشيل-1جمهورية الكونغو الديمقراطية

891-سيراليون5951,469الدانمرك
46010,102سنغافورة-1دومينيكا

778-سانت مارتن (الجزء الهولندي)-4الجمهورية الدومينيكية
1251,518سلوفاكيا224,868مصر

1461,440سلوفينيا791,225إستونيا
1,2392,819إسبانيا-3فيجي
1,333-السودان4341,237فنلندا
828-سوازيلند4,0213,502فرنسا

7301,548السويد343,407جورجيا
3,05114,584سويسرا6,8314,431ألمانيا
21,467الجمهورية العربية السورية1,634-غانا

133,125جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة821,371اليونان
2,484-طاجيكستان-1غينيا

-3تايلند2961,613هنغاريا
133,106تونس762,765آيسلندا

1,14310,418تركيا15011,391الهند
2,559-تركمانستان-2إندونيسيا

3807,828أوكرانيا393,963إيران (جمهورية - اإلسالمية)
-36اإلمارات العربية المتحدة1751,119آيرلندا

2,7304,250المملكة المتحدة2575,599إسرائيل
7,34021,996الواليات المتحدة األمريكية2,7063,238إيطاليا
-1أوروغواي2,20515,776اليابان

12,809أوزبكستان505,820كازاخستان
656,670فييت نام52,056كينيا

1,154-زامبيا12,862قيرغيزستان
434-زمبابوي881,430التفيا
-241غير معروف-4لبنان
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 : ٔأكرث اجلهات ٕايدا�ا بناء �ىل نظام مدريد6املرفق 

 
  

الشبكة الدولية ألصحاب البيانات اسم مودع الطلب  الرتبة
الجغرافية

اعدد طلبات مدريد، 
2015

التغيير 
مقارنة بسنة 

2014
84-197سويسراشركة نوفارتيس1
15224ألمانياشركة ليدل2
13036فرنساشركة لولایر3
12641هولنداشركة فيليبس لإللكترونيات4
124104هنغارياشركة ريتشر جيديون5
2-90ألمانيابوهرينجير أنغلهايم6
8535الواليات المتحدة األمريكيةأبل7
8322ألمانياشركة دايملر8
8141فرنساشركة بيوفارما9

166-68المملكة المتحدةمجموعة غالسكو المحدودة10
6035بلجيكايانسن فارماسيوتيكا11
34-56ألمانياشركة هنكل12
77-55هنغارياشركة إيجيس جيوجيزرجيار13
22-54تركياشركة وورلد ميدسين14
5241تركياشركة إي تي أي جيدا15
10-52سويسراشركة فيليب موريس15
3-51اليابانشركة يونيفرسال إنترتينمنت17
64-48سويسراشركة نيسلي18
4721ألمانياشركة أغوست ستورك19
4637سويسراشركة  كرونوبلس تكنيكال20
4615الواليات المتحدة األمريكيةشركة مايكروسوفت20
443سلوفينياشركة كاي أر كاي أي22
4319سويسراشركة أبركرومبي وفيتش أوروبا23
436آيرلنداشركة جيليد ساينس23
4116جمهورية كورياشركة سامسونغ لإللكترونيات25
9-37ألمانياشركة بي إم دابليو26
9-37سويسراشركة سنجينتا للمشاركات26
3623ألمانياشركة دويتش تيليكوم28
3-35ألمانياشركة سيمنس29
359ألمانيافولزفاغن29
330ألمانياشركة بي إس إتش لألجهزة المنزلية31
3332سنغافورةشركة يو إس تي غلوبال (سنغافورة)31
9-31ألمانياشركة بايير33
2-31ألمانياشركة كاوفلند33
3131لكسمبرغشركة ريغو للتجارة33
8-31بولنداشركة فالون33
307سويسراشركة ميغرو37
2912ألمانياشركة كونتيننتل رايفن دويتشالند38
39-28آيسلنداشركة أكتافيس غروب39
2825الواليات المتحدة األمريكيةشركة مستحضرات التجميل للمكياج الفني39
287ألمانياشركة ميرك39
2827فرنساالشركة الباريسية للعطور ومستحضرات التجميل39
2727الواليات المتحدة األمريكيةشركة إم دبليو آر القابضة43
2727الهندشركة صن للصناعات الصيدالنية43
2726جمهورية مولدوفاشركة سوبراتين43
279ألمانياشركة زي إي جي43
2626أسترالياشركة سي بي إس إي لالستثمارات47
2624سويسراشركة ديفيليسي47
268فرنساشركة هيرمس الدولية47
7-26اليابانشركة جابّان تباكو47
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4,11116,43518,72174,220إجماال4,11116,43518,72174,220إجماال
41450331ليتوانيا138438--المنظمة األفريقية للملكية الفكرية

--46213لكسمبرغ222931,202ألبانيا
--24ماليزيا266880--أرمينيا

814--مالي--34أستراليا
--11مالطة--42497النمسا

224051,550موناكو3291,141--أذربيجان
246840--منغوليا--54182بلجيكا

3731,519--الجبل األسود212773--بليز
294942,055المغرب69399--بنيلوكس

113187ناميبيا242143بنن
--164765هولندا233391,412البوسنة والهرسك

--11نيوزيلندا3061--بوتسوانا
713--النيجر47103--بروني دار السالم

561598613,509النرويج184730125بلغاريا
3431,212--عمان--23كندا

--11باكستان--2135الصين
331174298بولندا1939--كوت ديفوار

--751البرتغال163795625كرواتيا
5481,2828862,591جمهورية كوريا--19كوراساو

2951,035--جمهورية مولدوفا--6125قبرص
4876228رومانيا--20156الجمهورية التشيكية

2857--رواندا39109--جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
--11سانت مارتين5622872203الدانمرك

2555--سان تومي وبرينسيبي2631,006--مصر
2143--السنغال7112574إستونيا

14272511,137صربيا3,05013,354--االتحاد األوروبي
18297782,852سنغافورة337858159فنلندا
--214سلوفاكيا3911,317156686فرنسا

236376455سلوفينيا713--غابون
7323577393إسبانيا3191,056--جورجيا

2965--سورينام6453,453190830ألمانيا
--92286السويد1142101غانا

7473,3161,8729,525سويسرا71555322اليونان
4091--الجمهورية العربية السورية4273496هنغاريا
264021,570جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة2290295آيسلندا
71150--طاجيكستان--11آيرلندا
1144101,501تونس2971,18668381إيطاليا
942441,3226,207تركيا1254115761,227اليابان

16346583,012أوكرانيا--11الكويت
--109391المملكة المتحدة266881--قيرغيزستان

2101,0399592,459الواليات المتحدة األمريكية122641التفيا
--59150غير معروف141173611,491ليختنشتاين

التعيينات التعييناتالشبكة الدولية ألصحاب البيانات 

بلد المنشأ/ أعضاء الهاي المعينةبلد المنشأ/ أعضاء الهاي المعينة

الشبكة الدولية ألصحاب البيانات 



 
8 
 

 : ٔأكرث اجلهات ٕايدا�ا بناء �ىل نظام الهاي8املرفق 

 

عدد التصاميمعدد الطلباتبلدان المنشأاسم مودع الطلب الرتبة

4351,132جمهورية كورياشركة سامسونغ المحدودة لإللكترونيات1
شواتش المحدودة)2 سواتش المساهمة) ( 150511سويسراشركة شواتش (
18438هولنداشركة فونكل موبلماركيت 3
53418ألمانياشركة فولزفاغن4
46369الواليات المتحدة األمريكيةشركة بروكتر أند غامبل5
8183إيطالياشركة ثن سبا6
26179الواليات المتحدة األمريكيةشركة جيليت7
4156ألمانياشركة توماس سابو ألمانيا8
6153النمساشركة ليغيرو شوهفابريك غيزيلشافت9

12147سويسراشركة كارتيي كرياسيون ستوديو10
9143ألمانياشركة فانكو-فانسيالر ألمانيا11
8128سويسراشركة كرونوبالس تيكنيكال12
3122قبرصشركة إمبرس تك المحدودة13
3120المملكة المتحدةشركة سنتك المحدودة14
6111ألمانياشركة كاندي بولسترموبيل15
38111سويسراشركة هاري وينستون15
4110ألمانياشركة  إيفالد شيليغ ألمانيا17
19109فرنساشركة هورمز سيليي18
77108هولنداشركة كونينكليكي فيليبس19
2106النمساشركة بيير النغ أوروبا20
14101فرنساشركة أريا21
3101سويسراشركة جيمتيك سويس21
41100ألمانياشركة دايملر23
2100سويسراشركة غراف دايموند23
6100الواليات المتحدة األمريكيةشركة مايكروسوفت23
2492ألمانياشركة بوش وسيمنس لألجهزة المنزلية ألمانيا26
890سويسراشركة جيغبغيت انترناشيونال27
3489إيطالياشركة فلوس28
3187فرنساشركة رونو29
1575اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعة الكهربائية30
274فرنساشركة إي أر سي الدولية31
1873ألمانياشركة هانزغوف32
171سويسراشركة شتيفان فولسشليغير33
369إيطالياشركة سايمز34
669سويسراشركة كارتييه الدولية34
1869سويسراشركة ريشمونت الدولية34
1266بلجيكاشركة إن إم سي37
664الدانمركشركة ماسكوت الدولية38
264سويسراشركة تي أر بي الدولية38
1361سويسراشركة منتجات نيسلي.40


