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 ٪ 1.31نسبة الرباءات املمنوحة للمصريني من مكتب الرباءات املصرى عام 0202
أصدر اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء اليوم املوافق  0201 / 6 / 7النشرة السنوية لرباءات االخرتاع والعالمات
التجارية عام  0202وهي تهدف الي نقل املعرفة و تتضمن براءات االخرتاع من معلومات تكنولوجية ووضعها يف متناول
املشتغلني بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي خلدمة أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
من أهم املؤشرات ما يلي:
براءات االخرتاع:
الطلبات املقدمة
 0027 طلبـــاً مقدمــاً إىل مكتب براءات االخرتاع املصري عـــام  0202للحـصول على بـراءة االخــرتاع ،منهــم
(  879طلـب للمصريني بنسبة  1008 ، ٪ 443.لألجـانب بنسبة  ، ) ٪8837مقـابـل  019.طلبـاً عام  0218منــهـم
(  1207للمصريني بنسبة  1186 ، ٪ 4732لألجانب بنسبة  ) ٪8.32بنسبة زيادة . ٪131
الرباءات املمنوحة:

-

 488براءة اخرتاع منحها مكتب الرباءات املصري عام  68 ( 0202براءة اخرتاع للمـــصريني بنسـبة  4.2 ، ٪1.31براءة اخــرتاع
لألجـــانب بنسبــة  ) ٪ 9638من اإلمجالي  ،مقــابل  782براءة عام  0218منهم  178براءة اخرتاع للمصريني بنسبة ، ٪0.3.
 878براءة اخرتاع لألجانب بنسبة  ) ٪ 7637باخنفاض قدرة .%.4



الرباءات املمنوحة وفقا للتصنيف الدولي:
جمال الكيمياء و الفلزات :

التوزيع النسبى للبراءات الممنوحة للمصريين
واألجانب
وفقا ً ألهم مجاالت التخصص عام 2020

95.3

89,6

 126 براءة اخرتاع مت منحها وفقاً للتصنيف الدولي

71.1

فى جمال الكيميـــاء والفلــزات بنسبة ٪ 0134
من إمجالي الرباءات املـمنوحة عام 0202

28,9

(  ٪1234للمـصريني  ٪9836 ،لألجانب )
 82 براءة اخرتاع مت منحها يف جمال االحتياجات
اإلنسانية بنسبة  %0938( %1930للمصـــريني% 7131 ،
لألجانب ) ثم الرباءات املمنوحة فــى جمــال الكهرباء
و االتصاالت بعـدد  98بـراءة اخرتاع بنسبة ٪1730

( ٪437للمصريني  ٪883. ،لألجانب ) .

10,4

4.7

الكهرباء و االتصاالت االحتياجات االنسانية الكيمياء والفلزات

اهم مجاالت التخصص
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 الرباءات املمنوحة للدول :

 احتلت الواليـات املتحدة األمريكـية املرتبة األوىل بأمجالي  1.7بــراءة اخــرتاع بنسبة ٪ 0737

و

جاءت مصر يف املرتبة الثانية حيث بلغت عدد الرباءات املمنوحة هلا من مكتب الرباءات املصري  68براءة اخرتاع
بنسبة  ، ٪ 1.31و جاءت فرنسا يف املركز الثالث بأمجالي عدد  .8براءة اختــراع بنسبة  ٪738من أمجالي
الرباءات املمنوحة عام .0202
 العالمات التجارية:
 بلغ عدد الطلبات املقدمة من مصر إىل مكتب العالمات التجارية املصري  197.8طلب للحصول على

عالمات جتارية عام  0202مقابل  17762طلباً عام  0218بزيادة بلغت نسبتها .٪838


منـــح مكتب العالمـــات التــجارية املصـــري العديد من الدول عدد  9.04عالمة جتـــارية

عــام

( 0202مصـــر  ،8074باقي الدول  ، ).282مقابل  8212عالمة جتارية عام  0218باخنفاض بلغت نسبته736
.٪
 تصدرت مصر قائمة العالمات التجارية املمنوحة بإمجالي  8074عالمة جتارية بنسبة  ٪6.34ثم
الواليات املتحدة األمريكية بعدد  991عالمة جتارية بنسبة  ٪1138ثم االمارات بعدد  088عالمة
جتارية بنسبة  ٪.36من إمجالي العالمات التجارية املمنوحة عام .0202
مصدر البيان :
 اكادميية البحث العلمى من خالل:
 مكتب براءات االخرتاع املصرى جهاز تنمية االبتكار واالخرتاع وزارة الصناعة والتجارة اخلارجية .

