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في الفترة من  0202/1/1الي 02/1/12 00
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 :إبريل 0202
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إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر م رس 0202
موزع حسب الكي ن الق نوني
إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر م رس 0202
موزع حسب النش ط
إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر م رس 0202
موزع حسب المح فظة

مؤشرا العمل في العالم
نم ذج للعالم

التج رية خالل شهر م رس 0202

التج رية التي تم تسجيله خالل شهر م رس 0202

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

والنم ذج الصن عية التي تم تسجيله خالل شهر م رس 0202

00

التج رية والنم ذج الصن عية

01

إيرادا اإلدارة المركزية للعالم
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر مارس 0202
(موزع حسب الكيان القانوني)
م

الكيان القانوني

1

منشآت فردية

عدد المنشآت
015,01

اجمالي رؤوس األموال
05054,05/,1

2

شركات تضامن

004

00055055011

3

شركات توصية بسيطة

0,0

0505050105411

4

شركات توصية باألسهم

5

شركات ذات مسئولية محدودة

1
55/

1
/551,55,05511

6

شركات مساهمة

/1/

05105550150,1

7

شركة شخص واحد محدودة المسئولية

/

015111

اإلجمالي العام

123326

6365639513566

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

المنشآت المقيدة في السجل التجاري خالل شهر مارس 0202
طبقا ً للكيان القانوني

5

مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر مارس 0202
(موزع حسب النشاط)
م

قطاع النشاط

0

الزراعه وصيد البر والبحر

عدد
المنشآت
,0

40.51/05511711

/

استغالل المناجم والمحاجر

.

0.,51115111711

0

الصناعات التحويلية

4,

54554545011711

0

الكهرباء والغاز والمياه

4

415/,15111711

,

التشييد والبناء

0

0.1501,5111711

0

التجارة والمطاعم والفنادق

0/.

/50/555055.,1711

.

النقل والتخزين والمواصالت

1

1711

5

التمويل والتامينات والعقار

0,

.00504.5,11711

4

0
الخدمات العامه والشخصية
تم استبعاد المنشآت التي رأس مالها اقل من مليون
*
جنية

اجمالي رؤوس األموال

/15,115111711

المنشآت المقيدة في السجل التجاري خالل شهر مارس 0202
طبقا ً للنشاط
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر مارس 0202
(موزع حسب المحافظة)
المحافظة

عدد المنشآت

اجمالي رؤوس األموال

القاهرة

13597

3351935243256

الجيزة

13461

1322531263251

القليوبية

445

1937913366

االسكندرية

696

9631693466

الشرقية

166

34635423766

الغربية

559

3934163166

المنوفية

514

26133633999

الدقهلية

555

4136163666

البحيرة

716

7239993466

كفر الشيخ

314

2131663166

مرسي مطروح

55

537453666

السويس

141

939513566

االسماعيلية

261

1634963666

بور سعيد

76

1636263566

جنوب سيناء

11

134763666

شمال سيناء
دمياط

166

1439163666

بني سويف

466

1931573666

الفيوم

259

2933613966

المنيا

479

2336463666

اسيوط

495

3432373666

الوادي الجديد

13

436133666

سوهاج

791

14235233466

قنا

544

4636913766

األقصر

296

1639693666

اسوان

275

1536323666

البحر األحمر

229

536913666
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر مارس 0202
(موزع حسب المحافظة)

8

9

مؤشر أداء اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
خالل شهر مارس 0202

أوالً :العالمات التجارية
الطلبات

البيان

عدد طلبات تسجيل العالمات المقدمة

1654

عدد العالمات التي تم تسجيلها محليا

631

عدد العالمات التي أشهر عنها

735

عدد العالمات تم تجديدها

1

عدد عالمات محلية مقدمة للتسجيل الدولي

6

عدد طلبات الواردة لتسجيل عالمات دولية

522

امتداد حماية عالمات واردة من منظمة الوايبو

46

عدد حاالت الشطب محليا
عدد التنازالت محليا

17
6

11

مؤشر أداء اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
خالل شهر مارس 0202

ثانياً :مثال للعالمات التجارية المسجلة خالل الشهر

العالمة رقم 215139
المالك  -:النادي االهلى للرياضة البدنية  -منشأة
رياضية خاضعة للشباب والرياضة .
المنتجات  -:جميع منتجات الفئة . 19

العالمة رقم 254619
المالك أمتنان هيلث شوب لألغذية الصحية والوظيفية
ش م م  -شركة مساهمة مصرية .
المنتجات  -:الفئة  ( 35اليافطة بوصفها من األعمال
التجارية ) .
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مؤشر أداء اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
خالل شهر مارس 0202
ثالثاً :النماذج الصناعية
الطلبات

البيان

عدد طلبات تسجيل نماذج صناعية

117

عدد النماذج الصناعية التي تم تسجيلها محلية

45

عدد النماذج الصناعية التي أشهر عنها

39

عدد النماذج الصناعية تم تجديدها

37

عدد حاالت انتقال الملكية

6

رابعاً :مثال للنماذج الصناعية التي تم تسجيلها خالل الشهر

نموذج صناعي رقم 661539
نموذج صناعي عبارة عن شنطة
المالكككك  :شكككركة شكككاديباو للعبكككوات الدواايكككة والغذاايكككة -
شركة تضامن

نموذج صناعي رقم 2617/661111
تصميم صناعي عبارة عن استيكر
المالك  :العربية الخليجية لعصر و تكرير و تعبئة الزيوت النباتية
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خامساً :إيرادات اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
 إيرادات إدارة العالمات التجارية  1663356 :جنيها . إيرادات إدارة النماذج الصناعية  293566 :جنيها . -إجمالي اإليرادات خالل الشهر  1353916 :جنيها .
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