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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 :يوليو 0202
2

إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر يونيو 0202
موزع حسب الكي ن الق نوني
إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر يونيو0202
موزع حسب النش ط
إحص ةية ب لمنشآ المقيدة في السجل التج ري خالل شهر يونيو0202
موزع حسب المح فظة

مؤشرا العمل في العالم
نم ذج للعالم

التج رية خالل شهر يونيو0202

التج رية التي تم تسجيله خالل شهر يونيو0202

مؤشرا العمل في النم ذج الصن عية خالل شهر يونيو0202
نم ذج للتصميم

والنم ذج الصن عية التي تم تسجيله خالل شهر يونيو0202

إيرادا اإلدارة المركزية للعالم

التج رية والنم ذج الصن عية
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر يونيو0202
(موزع حسب الكيان القانوني)
م

الكيان القانون

1

منشآت فردية

0

شركات تضامن

/74

3

شركات توصية بسيطة

/77

0,198,109,/0/

4

شركات توصية باألسهم

/

75,111

5

شركات ذات مسئولية محدودة

0,1/0

0,149,081,411

6

شركات مساهمة

00/

0,005,800,401

7

شركة شخص واحد محدودة المسئولية

1

1

اإلجمال العام

13,932

7,744,261,673

عدد المنشآت
0/,//0

اجمال رؤوس األموال
841,001,71/
0,191,84/,899

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

المنشآت المقيدة في السجل التجاري خالل شهر يونيو0202
طبقا ً للكيان القانوني
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر يونيو 0202
(موزع حسب النشاط)
م

قطاع النشاط

عدد المنشآت

اجمالي رؤوس األموال

1

الزراعه وصيد البر والبحر

08

0,418,059,/11

0

استغالل المناجم والمحاجر

05

/50,111,111

3

الصناعات التحويلية

010

0,407,978,101

4

الكهرباء والغاز والمياه

05

0/,/11,111

5

التشييد والبناء

8

070,511,111

6

التجارة والمطاعم والفنادق

0/0

/,7/0,0/1,911

7

النقل والتخزين والمواصالت

0

0,111,111

8

التمويل والتامينات والعقار

41

848,011,111

9

الخدمات العامه والشخصية

4

45,188,/8/

*

تم استبعاد المنشآت التي رأس مالها اقل من مليون جنية

المنشآت المقيدة في السجل التجاري خالل شهر يونيو0202
طبقا ً للنشاط
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر يونيو 0202
(موزع حسب المحافظة)

المحافظة

عدد المنشآت

اجمال رؤوس األموال

القاهرة

1,739

3,322,010,789

الجيزة

1,591

2,303,236,500

القليوبية

627

227,667,682

االسكندرية

874

130,790,000

الشرقية

264

90,760,500

الغربية

701

73,130,900

المنوفية

713

541,146,000

الدقهلية

726

74,877,200

البحيرة

790

410,319,200

كفر الشيخ

475

52,667,000

مرسي مطروح

51

13,943,000

السويس

149

9,251,000

االسماعيلية

193

14,409,000

بور سعيد

65

19,147,000

جنوب سيناء

11

519,500

شمال سيناء

0

0

دمياط

215

26,737,000

بني سويف

570

30,808,000

الفيوم

239

22,598,500

المنيا

635

77,976,900

اسيوط

551

46,545,001

الوادي الجديد

97

7,295,000

سوهاج

955

68,475,001

قنا

768

61,886,000

األقصر

286

23,733,000

اسوان

404

23,174,000

البحر األحمر

243

71,158,000
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مؤشر القيد في السجل التجاري خالل شهر يونيو 0202
(موزع حسب المحافظة)

8

9

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

أوالً :العالمات التجارية
عدد طلبات تسجيل العالمات المقدمة

1851

عدد العالمات التي تم تسجيلها محليا

715

عدد العالمات التي أشهر عنها

743

عدد العالمات تم تجديدها

401

عدد عالمات محلية مقدمة للتسجيل الدولي

2

عدد طلبات الواردة من المنظمة (طلبات تسجيل)

343

امتداد حماية عالمات واردة من منظمة الوايبو

60

عدد حاالت الشطب محليا

24

عدد التنازالت محليا

0

11

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

ثانياً :مثال للعالمات التجارية المسجلة خالل الشهر

العالمة رقم 339119
م م  -شررركة مررساهمة

المال ك  -:شررركة اللررال وال امررة الشهبيررة
مصرية
المنتجات  -:جميع الم تاات الواردة بالفئة . /1 ، 00
م تاررات الفئررة  /0وهرر : :اودوات الم يليررة ب افررة أ وا لررا  -أدوات
الت ظيف .
جميع الخدمات الواردة بالفئة  35في ماال الفئات ./0 – /1 - 00

العالمة رقم 347809

المال  -:ايايبت فودز جروب

.م.م  -شركة مساهمة مصرية .

جميع الخدمات الواردة بالفئة .43
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مؤشر أداء اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
خالل شهر يونيو 0202
ثالثاً :النماذج الصناعية
عدد طلبات تسجيل نماذج صناعية

163

عدد النماذج الصناعية التي تم تسجيلها محلية

14

عدد النماذج الصناعية التي أشهر عنها

8

عدد النماذج الصناعية تم تجديدها

27

عدد حاالت انتقال الملكية

0

رابعاً :مثال للنماذج الصناعية التي تم تسجيلها خالل الشهر
نموذج صناعي رقم2013/ 001444
نموذج صناعي واحد عبارة عن علبة جبنه مثلثات
المال  :احمد عبد الرحمن السيد احمد أغا .

12

نموذج صناعي رقم 001570/2018
نموذج صناعي واحد عبارة علبة كرتون
المال  :محمد عزت محمد عبد الواحد رزق  -مصنع
الروضة للحلوى الجافة ,الحميدية .
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خامساً :إيرادات اإلدارة المركزية للعالمات التجارية والنماذج الصناعية
 إيرادات إدارة العالمات التجارية  888,480 :جنيها بدون دمغات وبدون القيمة المضافة . إيرادات إدارة النماذج الصناعية  43,549 :جنيها بدون دمغات وبدون القيمة المضافة . -إجمالي اإليرادات خالل الشهر  932,029 :جنيها .
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