 %22.5من براءات االخرتاع املمنوحة للمصريني عــام 2018
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء اليوم املوافق

/

 2019 /النشرة السنوية لرباءات االخرتاع والعالمات

التجارية عام  2018وهي نشرة تهدف اىل نقل املعرفة ومتضمنه براءات االخرتاع من معلومات تكنولوجية ووضعها فى متناول
املشتغلني بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خلدمة أهداف التنمية االقتصادية واألجتماعية0

ومن أهم املؤشرات ما يلي:
 أوال  :بـــــراءات االخرتاع:
 oالطلبات املقدمـــــة:
•  2255طلب ًا مقدم ًا اىل مكتب براءات االخرتاع املصري عام  2018للحصول على براءة االخرتاع ،منهم ( 997طلب للمصرييـن
بنسبـة  1258 ، %44.2طلـب لألجانــب بنسـبـة  ) ٪55.8مقـابـل  2279طلبـ ًا عـام  2017منهم ( 1025للمصريــني
بنسبة  1254 ،%45لألجانب بنسبة )٪ 55باخنفاض بلغت نسبته .%1.1

 oالرباءات املمنـــوحة:
بلغت براءات االخرتاع املمنوحة للمصريني عــام  2018عدد  690براءة اخرتاع منحها مكتب الرباءات املصري عــام 2018
(155براءة ممنوحة للمصريني بنسبة  535 ، %22.5براءة ممنوحة لألجانب بنسبة  )%77.5من اإلمجالي  ،مقابل  581براءة
اخرتاع عام  2017منهم ( 96براءة اخرتاع ممنوحة للمصريني بنسبة  485 ، %16.5براءة ممنوحة لألجانب بنسبة ) %83.4
بزيادة بلغت نسبتها . %18.8

الرباءات املمنوحة وفقاً للتصنيف الدولي:

التوزيع النسبى للرباءات املمنوحة للمصريني واألجانب
وفقاً جملاالت التخصص عام 2018

81.2

 -جمال االحتياجات االنسانية:

73

72.3

80

▪  177براءة اخرتاع مت منحها يف جمال االحتياجات االنسانية بنسبة %25.7

60

( %27.7للمصريني  %72.3 ،لألجانب ) .

▪

جمال الكيمياء والفلزات:

27.7

• 152بـراءة اختـراع تـم منحهـا وفقـاً للتصنيـف الدولي يف جمـال
الكيميـاء والفلـزات بنسبـة  ٪22مـن إمجالي البــراءات املمنـوحـة عــام
 ٪27( 2018للمصـرييـن  %73،لألجانب ) ثـم البـراءات املمنـوحـة يف جمـــال
عمليـــات التشـكيــل والنقـــل بعـدد  112بـراءة اختــراع بنسبــة %16.2
( %18.8للمصريني  %81.2،لألجانب ) .
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 الرباءات املمنوحة وفقأ للدول:• احتلت مصر املرتبة األوىل حيث بلغ عدد الرباءات املمنـوحة هلا مـن مـكتب الرباءات املصري  155بـراءة اختـراع بنسبـة ، %22.5
يليهـا البـراءات املمنـوحة للواليات املتحدة االمريكية بأمجالي  149براءة اخرتاع بنسبة  %21.6ثم اليــابـان بأمجالي عدد
 68براءة اخرتاع بنسبة  %9.9من امجالي الرباءات املمنوحة عام . 2018

العالمات التجارية:
•

بلـغ عـدد الطلبـات املقدمة إىل مكتـب العـالمات التجـاريـة املصـري  34629طلـب للحصـول علـى عـالمـات جتـاريــة
عـام  ،2018مقابل  21859طلباً عام  2017بزيادة بلغت نسبتها .٪ 58.4

•

بلغ عدد الطلبات املقدمة من مصر للحصول على العالمات التجارية 21135عالمة جتارية بنسبة  %61من امجالي الطلبات
املقدمة عام  2018مقابل  14417طلباً عام  2017بنسبة زيادة قدرها .%46.6

•

منح مكتب العالمات التجارية املصري عدد  8729عالمة جتارية عام  ،2018مقابل  4085عالمة جتارية عام 2017
بزيادة بلغت نسبتها .%113.7

•

تصدرت مصر قائمة العالمات التجارية املمنوحة بأمجالي  6284عالمة جتارية بنسبة  %72ثم الواليات املتحدة األمريكية
بعدد  810عالمة جتارية بنسبة  %9.3ثم الصني بعدد  210عالمة جتارية بنسبة  %2.4من أمجالي العالمات التجارية
املمنوحة عام .2018
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