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 اتاملرفق

 معاهدة البراءات بحسب بلد المنشأ: الطلبات الدولية المودعة بناء على 1المرفق 

 
 
  

2016بلد المنشأ
تقديرات
2016بلد المنشأ 2017

تقديرات 
2016بلد المنشأ2017

تقديرات
2017

232,913243,500إجماال232,913243,500إجماال232,913243,500إجماال
83عمان1310جورجيا07ألبانيا

03باكستان18,30718,982ألمانيا1312الجزائر
609بنما20غانا85أندورا

2415بيرو111109اليونان057أنتيغوا وبربودا
2918الفلبين21غواتيماال4636األرجنتين

344330بولندا01غينيا95أرمينيا
184201البرتغال10هندوراس1,8351,850أستراليا
1426قطر177147هنغاريا1,4221,397النمسا

15,55515,763جمهورية كوريا5638آيسلندا411أذربيجان
108جمهورية مولدوفا1,5281,603الهند56جزر البهاما

4422رومانيا88إندونيسيا61البحرين
8941,097االتحاد الروسي6288إيران (جمهورية – اإلسالمية)11467بربادوس
01سانت كيتس ونيفس12العراق1428بيالروس

11ساموا441477آيرلندا1,2191,349بلجيكا
85سان مارينو1,8381,820إسرائيل82بليز

294378المملكة العربية السعودية3,3623,212إيطاليا46البوسنة والهرسك
74السنغال01جمايكا11بوتسوانا
1519صربيا45,20948,208اليابان567593البرازيل

34سيشيل16األردن52بروني دار السالم
864867سنغافورة2124كازاخستان5850بلغاريا

5552سلوفاكيا48كينيا20بوروندي
6999سلوفينيا34الكويت01كمبوديا

287301جنوب إفريقيا20جمهورية الو الديمقراطية الشعبية21الكاميرون

1,5071,399إسبانيا2427التفيا2,3362,382كندا
1619سري النكا65لبنان01تشاد
010السودان01ليبيريا197168شيلي

3,7203,981السويد03دولة ليبيا43,09148,882الصين
4,3674,491سويسرا249263ليختنشتاين100142كولومبيا
21الجمهورية العربية السورية2830ليتوانيا10الكونغو

155157تايلند431498لكسمبرغ410كوستاريكا

32جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا10مالوي22كوت ديفوار

01توغو189141ماليزيا3935كرواتيا
383ترينيداد وتوباغو8797مالطة28كوبا

69تونس43موريشيوس3751قبرص
1,0651,235تركيا289269المكسيك199184الجمهورية التشيكية

162141أوكرانيا20ميكرونيزيا (واليات - الموحدة)40جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

8194اإلمارات العربية المتحدة1316موناكو10جمهورية الكونغو الديمقراطية
5,5025,567المملكة المتحدة10منغوليا1,3561,431الدانمرك

56,59456,624الواليات المتحدة األمريكية31الجبل األسود613الجمهورية الدومينيكية
211301غير معروف3548المغرب94إكوادور

1413أوروغواي10موزامبيق4436مصر
24أوزبكستان22ناميبيا11السلفادور

01فانواتو4,6764,431هولندا2447إستونيا
12فنزويال (جمهورية – البوليفارية)307274نيوزيلندا1,5251,595فنلندا
1022فييت نام46نيجيريا8,2108,012فرنسا
10اليمنت653821النرويج10غابون

221زمبابوي
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 : أكثر الجهات المودعة للطلبات بناء على معاهدة البراءات 2المرفق 

 
 
  

رتبة 2017 في 
الترتيب العام 

لمعاهدة البراءات

تغير الرتبة في 
الترتيب العام لمعاهدة 

البراءات
20162017بلد المنشأاسم مودع الطلب

    4,024    3,692الصينشركة هوواي المحدودة للتكنولوجيا11
    2,965    4,123الصينشركة زي تي إي2-1
    2,637    1,692الواليات المتحدة شركة إنتل34
    2,521    2,053اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعة الكهربائية40
    2,163    2,466الواليات المتحدة شركة كوالكوم5-2
    1,945    1,888جمهورية كورياشركة إل جي لإللكترونيات6-1
    1,818    1,673الصينمجموعة بويي للتكنولوجيا71
    1,757    1,672جمهورية كورياشركة سامسونغ المحدودة لإللكترونيات81
    1,735    1,665اليابانشركة سوني91
    1,564    1,608السويدشركة إيركسن للهواتف101
    1,536    1,528الواليات المتحدة شركة مايكروسوفت لترخيص التكنولوجيا111
    1,519    1,742الواليات المتحدة شركة هيوليت-باكرد للتطوير12-6
    1,397           9الصينشركة لو هولدينغز المحدودة  (بكين)132257
    1,354    1,274ألمانياشركة روبرت بوش14-1
    1,280    1,175اليابانشركة إدارة باناسونيك للملكية الفكرية المحدودة150
    1,077    1,137هولنداشركة فيليبس لإللكترونيات162
    1,063    1,138ألمانياشركة سيمنس170
       972    1,163الصينشركة شانزهان ستار أوبتو إلكترونيكس للتكنولوجيا18-2
       970       968اليابانشركة فوجي فيلم195
       968       986اليابانشركة دانسو203
       963    1,205اليابانشركة شارب كابوشيكي كايشا21-7
       934    1,077اليابانشركة أوليمبوس22-2
       923    1,047اليابانشركة هيتاشي المحدودة23-1
       899    1,056اليابانشركة إن إي سي24-3
       850       671جمهورية كورياشركة أل جي كيم251
       798    1,097الواليات المتحدة شركة هاليبورتن لخدمات الطاقة26-7
       789       584الواليات المتحدة شركة غوغل273
       707       452الصينمجموعة علي بابا القابضة المحدودة284
       684       681اليابانشركة موراتا المحدودة29-4
       678       653الواليات المتحدة شركة ثري إم إنوفيتف بروبرتيز30-3
       566       624الواليات المتحدة شركة بركتر وغمبل31-3
       560       172الصينشركة تنسنت للتكنولوجيا3277
       556       598ألمانياشركة باسف33-4
       517       256الصينشركة يولنغ لتكنولوجيات االتصال3445
       503       396اليابانشركة هيتاشي المحدودة354
       492       449اليابانشركة كونيكا مينولتا36-2
       489       406ألمانياشركة شافلر للتكنولوجيا371
       488       359هولنداشركة سابك للتكنولوجيا العالمية388
       482       434الواليات المتحدة جامعة كاليفورنيا39-4
       474         80الصينشركة غوانغ دونغ40240
       452       320اليابانشركة أوتونتووركس للتكنولوجيات4115
       421       415الواليات المتحدة شركة دو غلوبل للتكنولوجيا42-5
       414       383ألمانياشركة بي إم دبليو للسيارات43-3
       411       343فرنساشركة ميشلن446
       407       364الواليات المتحدة شركة جينرال إلكتريك45-1
       398       318اليابانشركة أن تي أن4611
       377       427اليابانشركة كيوسيرا47-11
       359       336الواليات المتحدة شركة إيباليد ماتيريالز483
       354       298الصينشركة كسياأومي4915
       340       379الواليات المتحدة شركة كورنينغ50-9
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 : أكثر المؤسسات التعليمية ايداعا بناء على معاهدة البراءات 3المرفق 

 
 
  

رتبة 2017 في 
الترتيب العام لمعاهدة 

البراءات

تغير الرتبة في 
الترتيب العام لمعاهدة 

البراءات
20162017بلد المنشأاسم مودع الطلب

434482الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كاليفورنيا39-4
236278الواليات المتحدة األمريكيةمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا767
162179الواليات المتحدة األمريكيةجامعة هارفارد121-2
154161الواليات المتحدة األمريكيةمنظومة جامعة تكساس136-7
158129الواليات المتحدة األمريكيةجامعة جونز هوبكنز182-57
97126الواليات المتحدة األمريكيةجامعة فلوريدا18943
122119جمهورية كورياجامعة سيول الوطنية201-28
101114جمهورية كورياجامعة هانيانغ21010
104113الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ليالند ستانفورد للشباب211-4
87109جمهورية كورياالمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا22042
87108الصينجامعة شينزن22240
67107الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كولومبيا226104
108104اليابانجامعة طوكيو231-33
9499الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ميتشيغن244-1
8499الصينجامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا24426
7297المملكة العربية السعوديةجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية25262
9691الواليات المتحدة األمريكيةجامعة بنسلفانيا268-33
8790جمهورية كورياجامعة كوريا272-10
8490الصينجامعة تسينغهوا272-2
5688اليابانجامعة توهوكو280116
6284الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ديوك28863
4581الواليات المتحدة األمريكيةجامعة أريزونا297189
7280اليابانجامعة كيوتو30410
3275المملكة المتحدةجامعة أوكسفورد لالبتكار320369
6575اليابانجامعة أوساكا32023
4971الواليات المتحدة األمريكيةجامعة بتسبرغ333116
5070الصينجامعة جنوب الصين للتكنولوجيا33798
5467الصينجامعة بيكينغ35160
6467سنغافورةجامعة نانيانغ للتكنولوجيا351-7
3765الصينجامعة جيانجنان362224
6759الواليات المتحدة األمريكيةالجامعة الشمالية الغربية388-58
7358الواليات المتحدة األمريكيةمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا395-88
4255الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كورنيل415103
6254الدانمركجامعة الدنمارك الفنية424-73
4153المملكة المتحدةشركة إمبلایر إنوفايشنز427103
3753الصينجامعة زيجيانغ427159
052بنماجامعة بنما التكنولوجيةغير متاح433
5251الواليات المتحدة األمريكيةجامعة كولورادو444-24
6051سويسرامدرسة لوزان االتحادية للعلوم التطبيقية444-82

1851الصينمعهد التكنولوجيات الصناعية التابع لجامعة زانغجياجانج444761

3050الصينجامعة جيانغسو459269
4749الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ماريالند472-4
4749الواليات المتحدة األمريكيةجامعة إنديانا472-4
2549الواليات المتحدة األمريكيةجامعة مينيسوتا472402
3048الصينجامعة شانغهاي جياوتونغ481247
6048الواليات المتحدة األمريكيةجامعة شمال كاروالينا481-119
3847الواليات المتحدة األمريكيةجامعة بورديو48785
3747الواليات المتحدة األمريكيةجامعة ماساشوستس48799
6947اليابانجامعة ناغويا487-166
4446الواليات المتحدة األمريكيةجامعة يل501-6
5646جمهورية كورياجامعة يونسي501-105
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 المجاالت التكنولوجية: إيداعات البراءات الدولية بناء على معاهدة البراءات حسب 4المرفق 

 
 
  

النمو (%)الحصة (%)20162017المجال التكنولوجي
الهندسة الكهربائيةأوال

6.85.2     15,223      14,474 اآلليات واألجهزة والطاقة الكهربائية1
3.46.4       7,520        7,069 التكنولوجيا السمعية البصرية2
2.57.8       5,610        5,203 االتصاالت3
8.23.5     18,400      17,779 االتصال الرقمي4
4.7-0.6       1,315        1,380 عمليات االتصال األساسية5
8.611.4     19,122      17,162 التكنولوجيا الحاسوبية6
2.18.3       4,701        4,342 مناهج اإلدارة المعلوماتية7
0.2-2.9       6,534        6,545 شبه الموصالت8

األدواتثانيا
3.28.1       7,141        6,608 البصريات9

4.58.0     10,082        9,339 القياس10
0.88.3       1,886        1,742 تحليل المواد البيولوجية11
1.916.7       4,279        3,668 الرقابة12
6.75.3     15,024      14,271 التكنولوجيا الطبية13
الكيمياءثالثا
0.6-2.5       5,678        5,711 الكيمياء العضوية الدقيقة14
2.99.6       6,545        5,972 البيوتكنولوجيا15
3.96.5       8,750        8,216 الصناعة الدوائية16
1.82.9       3,915        3,805 الكيمياء ضخمة الجزئيات، المركبات17
0.90.4       1,954        1,947 الكيمياء الغذائية18
2.53.0       5,637        5,475 كيميائيات المواد األساسية19
1.85.0       4,088        3,894 المواد، علم المعادن20
1.69.0       3,574        3,279 تكنولوجيا السطحيات، التغليف والطلي21
0.24.6          386           369 التكنولوجيا الهيكلية الدقيقة وتكنولوجيا النانو22
2.17.3       4,672        4,356 الهندسة الكيميائية23
1.22.3       2,645        2,586 التكنولوجيا البيئية24

الهندسة الميكانيكيةرابعا
2.58.9       5,495        5,044 المعالجة25
1.3-1.6       3,585        3,633 األدوات اآللية26
2.50.2       5,620        5,606 المحركات والمضخات والتربينات27
1.22.8       2,601        2,531 آالت النسيج والورق28
2.911.4       6,411        5,754 آالت خاصة أخرى29
1.614.9       3,615        3,146 العمليات واألجهزة الحرارية30
2.76.1       6,109        5,759 العناصر الميكانيكية31
4.411.8       9,753        8,724 النقل32

مجاالت أخرىخامسا
2.09.1       4,397        4,031 األثاث، اللعب33
2.25.2       4,989        4,743 سلع استهالكية أخرى34
2.5-2.7       6,102        6,259 الهندسة المدنية35
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 : الطلبات الدولية المودعة بناء على نظام مدريد بحسب بلد المنشأ5المرفق 

 
 

2016بلد المنشأ
تقديرات 

2016بلد المنشأ2017
تقديرات 

2017
53,53756,200إجماال53,53756,200إجماال
02جمهورية الو الديمقراطية الشعبية16ألبانيا

98111التفيا36الجزائر
11لبنان40أندورا

01ليبيريا10أنتيغوا وبربودا
9088ليختنشتاين23األرجنتين

114122ليتوانيا1836أرمينيا
466389لكسمبرغ2,0602,115أستراليا
32مدغشقر1,0971,043النمسا

413ماليزيا812أذربيجان
5373مالطة1512جزر البهاما

20جزر مارشال10البحرين
98موريشيوس34بربادوس
74108المكسيك143138بيالروس

7452موناكو696772بلجيكا
21منغوليا2036بليز

217الجبل األسود58برمودا
111112المغرب01جزر بونير وسنت أوستاشيوس وسابا

14موزامبيق2232البوسنة والهرسك
1,4921,405هولندا13البرازيل

409426نيوزيلندا02بروني دار السالم
300381النرويج248193بلغاريا
83بنما10كمبوديا

2855الفلبين20الكاميرون
448418بولندا6561كندا

220269البرتغال20شيلي
01قطر3,8385,230الصين

9401,032جمهورية كوريا02الصين، إقليم هونغ كونغ اإلداري الخاص
4949جمهورية مولدوفا3932كولومبيا
97107رومانيا01الكونغو

1,1781,460االتحاد الروسي10كوستاريكا
03سانت كيتس ونيفس139111كرواتيا

10سانت فنسنت وجزر غرينادين39كوبا
910سان مارينو1111سانت فنسنت وجزر غرينادين

03المملكة العربية السعودية162207قبرص
242166صربيا322304الجمهورية التشيكية

1210سيشيل75جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
491517سنغافورة600595الدانمرك
01سانت مارتن (الجزء الهولندي)10دومينيكا

121123سلوفاكيا30الجمهورية الدومينيكية
169207سلوفينيا2120مصر

43جنوب إفريقيا5074إستونيا
1,3271,290إسبانيا50فيجي
12سري النكا537542فنلندا
11سورينام4,1244,261فرنسا

695863السويد3029جورجيا
3,0693,272سويسرا7,5457,316ألمانيا

90الجمهورية العربية السورية113142اليونان
625تايلند01غواتيماال

6440جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا10غيانا
2821تونس138242هنغاريا
1,2821,304تركيا3843آيسلندا

06تركمانستان175230الهند
409383أوكرانيا11إندونيسيا

1920اإلمارات العربية المتحدة3935إيران (جمهورية – اإلسالمية)
3,0123,292المملكة المتحدة181165آيرلندا

01جمهورية تنزانيا المتحدة281327إسرائيل
7,7307,884الواليات المتحدة األمريكية3,0822,878إيطاليا
1546غير معروف2,4122,495اليابان
414أوزبكستان01األردن

20فنزويال (جمهورية – البوليفارية)90106كازاخستان
10090فييت نام110كينيا

55قيرغيزستان
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 : أكثر الجهات إيداعا بناء على نظام مدريد6المرفق 

 
 
  

ترتيب 
2017

تغير الرتبة
20162017بلد المنشأاسم مودع الطلب

150198فرنساشركة لولایر10
11117هنغارياشركة ريتشارد جديون نييرت2216
29104ألمانياشركة أ دي بي غوسيلمان336
9396سويسراشركة نوفارتيس41
5782سويسراشركة أبركرومبي وفيتش أوروبا511
6074الواليات المتحدة األمريكيةأبل67
6173ألمانياشركة بريلوكس75
3473سلوفينياشركة كاي أر كاي أي727
11770ألمانياشركة بي إم دبليو للسيارات9-6
062الصينشركة أوكماغير متاح10
2362بلجيكاشركة يانسن للصناعات الصيدالنية1051
7561فرنساشركة بيوفارما12-4
4361جمهورية كورياشركة سامسونغ المحدودة لإللكترونيات1212
6761سويسراشركة نستله12-2
2759سويسراشركة فيليب موريس1531
8557هولنداشركة فيليبس لإللكترونيات16-10
4157لكسمبرغشركة ريغو للتجارة1612
14156المملكة المتحدةمجموعة غالسكو المحدودة18-16
11256ألمانياشركة ليدل18-14
055الصينمجموعة تشينغداو الوس هان السياحيةغير متاح20
4253الواليات المتحدة األمريكيةشركة مايكروسوفت214
2750ألمانياشركة بيرسدورف2224
2648هولندافيليبس القابضة لإلضاءة2326
2447تركياشركة بي أي أم سيركاتي2433
4246ألمانياشركة بي إس إتش لألجهزة المنزلية250
5445تركياشركة إيلكو إيالك للصناعة  والتجارة26-9
4045ألمانياشركة ميرك263
5343ألمانياشركة هنكل28-10
1441المملكة المتحدةشركة جاغوار والند روفر29112
3041ألمانياشركة فولزفاغن299
2140المملكة المتحدةشركة جاي و بي للمعاطف3136
539الصينشركة توباغو جيانغسو الصينية32861
2138ألمانياشركة روبرت بوش3334
7137ألمانياشركة دايملر34-25
137الصينمركز تشينغداوغير متاح34
2136آيرلنداشركة جي ليد للعلوم3631
136ألمانياتلفزيون أر تي ألغير متاح36
5935الصينشركة هوواي المحدودة للتكنولوجيا38-24
035الصينشركة تشينغداوغير متاح38
135ألمانياتلفزيون فوكسغير متاح38
1934جمهورية كورياشركة أوستام إمبالنت4144
2833اليابانشركة سيشيدو421
2033لكسمبرغشركة سورومارتك4235
4432سويسراشركة سينجانت بارتيسيبايشنز44-21
031الواليات المتحدة األمريكيةشركة يانغ ليفينغ للزيوت األساسيةغير متاح45
2630أسترالياشركة مووز463
029االتحاد الروسيشركة آغروفيتريشيتاغير متاح47
2429ألمانياشركة أوسرام4710
1629ألمانياشركة سيمانس للرعاية الصحية4769
1729المملكة المتحدةشركة فييف للرعاية الصحية4762
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 : الطلبات الدولية المودعة بناء على نظام الهاي بحسب بلد المنشأ7المرفق 

 

2016201720162017
5,5625,21318,71619,429إجماال
2020ألبانيا

1113أرمينيا
6464أستراليا
4252371241النمسا
5472158457بلجيكا

1010بنن
3238البوسنة والهرسك
1010بروني دار السالم

12153841بلغاريا
1020الكاميرون

2454كندا
455796161الصين

0101الصين، إقليم هونغ كونغ اإلداري الخاص
1010كوت ديفوار

20146434كرواتيا
1717298395قبرص

1623143151الجمهورية التشيكية
8485344251الدانمرك
1392613إستونيا

20374281فنلندا
4174041,2121,396فرنسا

1020جورجيا
7337193,9174,261ألمانيا
1010غانا

1060جبل طارق
7921371اليونان
28330هنغاريا
1111آيسلندا

0104الهند
0101إندونيسيا

35420آيرلندا
4181إسرائيل
2763351,1251,065إيطاليا
341348860831اليابان

0101قيرغيزستان
3131التفيا

14106187ليختنشتاين
77913ليتوانيا

401815197لكسمبرغ
1010ماليزيا
3232مالطة
22304موناكو

0101الجبل األسود
53153المغرب
2491731,317807هولندا

1030نيوزيلندا
5560143169النرويج

1010عمان
4372173142بولندا

12233580البرتغال
0105قطر

1,2901,0111,8821,742جمهورية كوريا
2172جمهورية مولدوفا

57845رومانيا
1050االتحاد الروسي

24187657صربيا
1392213سنغافورة
3111259سلوفاكيا
252985120سلوفينيا

1010جنوب إفريقيا
5644238219إسبانيا
14591492276السويد

7056802,5552,935سويسرا
1010تايوان، مقاطعة صينية

2030جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
113128577421تركيا

282797179أوكرانيا
0102اإلمارات العربية المتحدة

115129330355المملكة المتحدة
4053931,4101,661الواليات المتحدة األمريكية

10150فييت نام
1030جزر فيرجين البريطانية

6235190105غير معروف

التصاميمالطلبات بلد المنشأ
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 إيداعا بناء على نظام الهاي : أكثر الجهات8المرفق 

 

 

20162017
862762جمهورية كورياشركة سامسونغ المحدودة لإللكترونيات1
720668جمهورية كورياشركة إل جي لإللكترونيات2
953490هولنداشركة فونكل موبلماركيت3
348488الواليات المتحدة األمريكيةشركة بركتر وغمبل4
337369ألمانياشركة فولزفاغن5
8357اليونانشركة باليوهورينوس6
57315بلجيكادراي لوك للتكنولوجيا7
169294قبرصشركة كرونوبالس8
383285سويسراشركة شواتش (سواتش المساهمة) (شواتش المحدودة)9
211250ألمانياشركة فانكو-فانسيالر10
129188اليابانشركة ميتسوبيشي للصناعة الكهربائية11
152171ألمانياشركة توماس شنيدير12
39170الواليات المتحدة األمريكيةشركوة جيالت13
103147هولنداشركة فيليبس لإللكترونيات14
256144الواليات المتحدة األمريكيةشركة مايكروسوفت15
166143ألمانياشركة دايملر16
152138فرنساشركة هرمز سيليي17
0133إيطالياشركة فلوس18
71131ألمانياشركة برون19
137123سويسراشركة ريشمونت الدولية20
25117سويسراشركة ليندت لصناعة الشوكوالتة21
26116فرنساشركة بيجو وسيتروان للسيارات22
83111سويسراجيبيريت الدولية أودي23
66107جمهورية كورياشركة هيونداي24
40103ألمانياشركة بي إم دبليو للسيارات25
16102سويسراشركة نستله26
0100أوكرانياشركة ليبيدنكو27
6699السويدإلكترولوكس28
3198ألمانياشركة إي آي أس29
7992قبرصشركة إمبرس تك المحدودة30
1592ألمانياشركة نيو بيرل30
3690تركياشركة كوليكسييون32
088فرنساشركة آي أر سي33
6787سويسراشركة كارتييه الدولية34
4281ألمانياشركة كاندي35
779ألمانياشركة بيركينستوك36
8478ألمانياألفريد كارشير37
2578ألمانياشركة ليدل37
878الجمهورية التشيكيةشركة سكودا للسيارات37
075إسبانياشركة سيت للسيارات40
072سويسراشركة بيليكون41
072ألمانياشركة كوادراتو41
4569ألمانياشركة مونت بلون-سيبلو43
3367ألمانياشركة شات ديكور44
067سويسراشركة سيمانس سويسرا44
2565النمساشركة أف أم للتسويق46
3565الواليات المتحدة األمريكيةشركة غوغل46
3864ألمانياشركة إيوالد شيليغ48
2964سويسرامجموعة زاهندر الدولية48
5962الصينلينوفو50

التصاميم الواردة في طلبات نظام 
الهاي الدولية بلد المنشأ اسم مودع الطلب ترتيب 

2017
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