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في الفترة من  0202/1/1الي 01202/1/1
هذا المؤشر يعطي داللة علي حركة السوق المصري من حيييع عيدد الشيركي
التي تم تسجيله ونوعية النش ط الخ ص به ومن حيع طبيعته الق نيونييية وحيجيم
رؤوس األموال لهذه الشرك  ،ب إلض فة إلى حجم االستيميمي را
هذا وقد تم تقسيم هذه الشرك

الى  9أنشطة اقيتيصي ديية رةيييسييية ذا

فرعية ،إلى ج نب عرض ألهم الشرك
والمؤسس

اليخي ص بيهي ،
أنشيطية

التي ق م بتسجيل عالم ته اليتيجي ريية

التي اعتمد نم ذجه الصن عية

وقد تم إعداد هذا المؤشر ب ستخدام حزمة من العن صر االقتص دية واليميعيليومي
التسجيلية والتي تم توافره لدى الجه ز ب عتب ره الجهة الوحيدة بيميصير اليمينيوط
به التسجيل التج ري للشرك

والمؤسس

التج رية واالستمم ريية ميمي ييعيطيي

لهذا المؤشر السوقي الجديد القدرة على إعط ء صورة واضحة عن نش ط وكفي ءة
السوق من خالل استعراض لألنشطة االقتص دية ذا

الداللة الواقعييية ليميعيدال

حركة السوق المصري من شهر الي اخر.

إصدار :م يو 0202
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إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر إبريل 0202
موزع حسب الكي ن الق نوني
إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر إبريل 0202
موزع حسب النش ط
إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر إبريل 0202
موزع حسب المح فظة

مؤشرا العمل في العالم
نم ذج للعالم

التج رية خالل شهر إبريل 0202

التج رية التي تم تسجيله خالل شهر إبريل 0202

مؤشرا العمل في النم ذج الصن عية خالل شهر إبريل 0202
نم ذج للتصميم
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02
00
00

والنم ذج الصن عية التي تم تسجيله خالل شهر إبريل 0202

00

التج رية والنم ذج الصن عية
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إيرادا اإلدارة المركزية للعالم
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر إبريل 0202
(موزع حسب الكيان القانوني)
م

الكيان القانون

1

منشآت فردية

0

شركات تضامن

3

شركات توصية بسيطة

4

شركات توصية باألسهم

5

شركات ذات مسئولية محدودة

6

شركات مساهمة

7

شركة شخص واحد محدودة المسئولية

عدد المنشآت
04100
00
/3
1
031
01
1

اجمال رؤوس األموال
03043804011
8804/124111
/2240284111
1
0318380301
08041314211
1

,13,1

313,118,,1,,1

اإلجمال العام
* البيان شامل الفروع
** في حالة شركات المساهمة يتم استخدم "رأس المال المدفوع"

المنشآت المقيدة في السجل التجاري خالل شهر ابريل 0202
طبقا ً للكيان القانوني
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر ابريل 0202
(موزع حسب النشاط)
م

قطاع النشاط

عدد المنشآت

اجمالي رؤوس األموال

1

الزراعه وصيد البر والبحر

9

9009090999

2

استغالل المناجم والمحاجر

2

1209990999

3

الصناعات التحويلية

21

01301120219

0

الكهرباء والغاز والمياه

1

19909990999

0

التشييد والبناء

2

0209990999

6

التجارة والمطاعم والفنادق

33

2090003990999

0

النقل والتخزين والمواصالت

9

9

1

التمويل والتامينات والعقار

9

11009990999

9

الخدمات العامه والشخصية

9

9

*

تم استبعاد المنشآت التي رأس مالها اقل من مليون جنية

المنشآت المقيدة في السجل التجاري خالل شهر ابريل 0202
طبقا ً للنشاط
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر إبريل 0202
(موزع حسب المحافظة)
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر إبريل 0202
(موزع حسب المحافظة)
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مؤشر أداء اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
خالل شهر إبريل 0202

أوالً :العالمات التجارية
عدد طلبات تسجيل العالمات المقدمة

909

عدد العالمات التي تم تسجيلها محليا

99

عدد العالمات التي أشهر عنها

039

عدد العالمات تم تجديدها

309

عدد عالمات محلية مقدمة للتسجيل الدولي

9

عدد طلبات الواردة من المنظمة (طلبات تسجيل)

019

امتداد حماية عالمات واردة من منظمة الوايبو

122

عدد حاالت الشطب محليا

6

عدد التنازالت محليا

9
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مؤشر أداء اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
خالل شهر إبريل 0202

ثانياً :مثال للعالمات التجارية المسجلة خالل الشهر

العالمة رقم 201909
المالك  -:ميزة كيو أس تى بى ذ م م  -شركة قطرية ذات
مسئولية محدودة .
المنتجات  -:منتجات الفئة  9وهى
ألجهزززة واألدوات العلميززة ه أجهزززة تززسجيل أو رسززال أو
نززسا الززصوت أو الززصور ه حززامالت بيانززات مغناطيززسية ه
أقزززراس تزززسجيل ه معزززدات وأجهززززة الحواسزززب لمعالجزززة
البيانززات ه أجهزززة تززشغيل األقززراس المدمجززة ه أقززراس
مدمجة ه برامج ألعاب الحاسوب ه لوحزات مفزاتيأل ألجهززة
الحاسوب ه ذاكرات حاسوب ه برامج مسجلة لتشغيل الحاسزوب ه أجهززة ملحقزة بالحاسزوب ه بزرامج حاسزوب
مسجلة ه برامج حاسوب (برمجيات قابلة للتنزيل) ه برمجيات حاسوبية (مسجلة) ه أجهزة حاسزوب ه طابعزات
تستخدم مع أجهززة الحاسزوب ه وسزاتخ تخززين بيانزات مغناطيزسية هوسزاتخ تخززين بيانزات بزصرية ه وسزاتخ
تخزين بيانات مغناطيسية ه وحدات أشرطة مغناطيسية ألجهزة الحاسوب ه شاشات عرض (أجززاء الحاسزوب)
ه بززرامج مراقبززة (بززرامج الحاسززوب) همعززدات معالجززة البيانززات ه أجهزززة ملحقززة بالحاسززوب ه أجهزززة معالجززة
البيانات ه أجهزة زالة التمغنخ لألشزرطة المغناطيزسية ه أجهززة بينيزة (ألجهززة الحاسزوب) ه أجهززة حاسزوب
شخصية صغيرة ه وجميعها بالفئة9

العالمة رقم 329200
المالك :تويتر ه انك  -شركة محدودة المسئولية قاتمة ومنظمة بموجب
القوانين المرعية فى ديالوير ه الواليات المتحدة االمريكية .

المنتجات  -:منتجات الفئة  39وهى خدمات االتصاالت السلكية
والالسلكية ؛ خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية وتحديدا توفير تسهيالت مباشرة (ان الين) وتسهيالت
االتصاالت السلكية والالسلكية لغاية التفاعل بالزمن الحقيقي بين مستخدمي الحواسيب والحواسيب المتنقلة
والمحمولة باليد واالجهزة السلكية والالسلكية لالتصاالت ؛ افساح المجال امام األفراد بإرسال النصوس
والصوتيات والفيديو واستالمها عبر البريد االلكتروني أو خدمة الرساتل القصيرة أو تطبيقات الهواتف النقالة
أو المراسلة اآلنية أو موقع الكتروني؛ توفير غرف محادثة ولوحات النشرات االلكترونية مباشرة (ان الين)
لنقل النصوس والصوتيات والفيديو بين المستخدمين في مجال ذات اهتمام عام؛ توفير منتدى مشترك مباشر
(ان-الين) للمستخدمين لمشاركة المعلومات والصور والصوتيات والفيديو؛ نقل الرساتل؛ اإلرسال واالستقبال
والتحويل اإللكتروني للرساتل؛ غرف المحادثة االفتراضية التي تقام عبر المراسلة اإللكترونية والمراسلة
النصية؛ توفير منتديات مباشرة (ان-الين) لنقل الرساتل بين مستخدمي الحواسيب؛ النقل اإللكتروني للبيانات؛
النقل االلكتروني للملفات الصوتية وملفات الفيديو المتدفقة عبر الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت؛ النقل
االلكتروني للملفات الصوتية وملفات الفيديو القابلة للتنزيل عبر الشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت؛
جميع الخدمات األخرى الواردة فى الفئة . 31
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مؤشر أداء اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
خالل شهر إبريل 0202
ثالثاً :النماذج الصناعية
عدد طلبات تسجيل نماذج صناعية

00

عدد النماذج الصناعية التي تم تسجيلها محلية

1

عدد النماذج الصناعية التي أشهر عنها

19

عدد النماذج الصناعية تم تجديدها

1

عدد حاالت انتقال الملكية

9

رابعاً :مثال للنماذج الصناعية التي تم تسجيلها خالل الشهر
نموذج صناعي رقم 2911/ 991219
تصميم صناعي عبارة عن قاطع داترة كهرباتية
المالززك  :شززركة ايززه بززى بززى اس  .بززى  .ايززه فيززا فيتززور
بيسانى ه  16اى  29120 -ميالنو ه ايطاليا ][IT
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خامساً :إيرادات اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
 يرادات دارة العالمات التجارية  309139 :جنيها . يرادات دارة النماذج الصناعية  16000 :جنيها . -جمالي اإليرادات خالل الشهر  360310 :جنيها .
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