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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1أى تى ستور  IT STOREلصاحبها ( حسام ابراهيم عبدالعزيز فتوح ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201011برقم  1669عن انشطة من داخل قانون االستثمار  72لسنة  : 2017اعمال
التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات
وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها-انتاج المحتوي االلكترونى بصوره المختلفه من صوت
وصوره وبيانات ادخال البيانات علي الحسابات بالوسائل االلكترونيه -اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها -
انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب  ،بجهة  :قريه دقلت  -ش البحر  -منزل ابراهيم عبدالعزيز فتوح الشهير بابراهيم
عبدالرسول -
 - 2أى تى ستور  IT STOREلصاحبها ( حسام ابراهيم عبدالعزيز فتوح ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201011برقم  1669عن عليها -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -
تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت -المشروعات التي تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما غى
ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية -اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد
الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيه -اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكية واالقمار
الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيةوال  ،بجهة  :قريه دقلت  -ش البحر  -منزل ابراهيم عبدالعزيز فتوح
الشهير بابراهيم عبدالرسول -
 - 3أى تى ستور  IT STOREلصاحبها ( حسام ابراهيم عبدالعزيز فتوح ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201011برقم  1669عن يشمل ذلك االذاعة والتليفزيون -مشروعات البحث والتطوير العلمى
من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( مع مراعاة قرار وزير
الدفاع واالنتاج الحربي رقم  64لسنه  -) 2003انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -
انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -حاضنات االعمال
التكنولوجيه ودعم ريادة االعمال  -االنشطه المتعلقه  ،بجهة  :قريه دقلت  -ش البحر  -منزل ابراهيم عبدالعزيز فتوح الشهير
بابراهيم عبدالرسول -
 - 4أى تى ستور  IT STOREلصاحبها ( حسام ابراهيم عبدالعزيز فتوح ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201011برقم  1669عن بتحويل المحتوي التقليدى من صوت وصورة وبيانات الي محتوى
رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى و الثقافى والفني .اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع األجهزة االلكترونية والحاسبات
واجزائها انشطة من خارج قانون االستثمار  -توريد وتركيب انظمة المراقبة وشبكات الحاسب االلى وانظمة االستدعاء  -تجارة
وتوزيع الحاسبات االلية واجزائها ومستلزماتها وكاميرات المراقبة واجهزة الحضور واالنصراف وانظمة االستدعاء .مع االلتزام
بافراد حسابات ماليه مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه  ،بجهة  :قريه دقلت  -ش البحر  -منزل ابراهيم عبدالعزيز فتوح الشهير
بابراهيم عبدالرسول -
 - 5أى تى ستور  IT STOREلصاحبها ( حسام ابراهيم عبدالعزيز فتوح ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201011برقم  1669عن الواردة بقانون االستثمار  -وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط
يسقط حقها فى المزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار  72لسنة  2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار
بالضمانات والحوافز الواردة بقانون االستثمار  72لسنة  2017مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :قريه دقلت  -ش البحر  -منزل ابراهيم عبدالعزيز فتوح الشهير
بابراهيم عبدالرسول -
 - 6إنطلق للبرمجيات ( لصاحبها ( عاصم محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الريس ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد
 ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201014برقم  1685عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد
البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه
وتشغيلها والتدريب عليها-انتاج المحتوي االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات ادخال البيانات علي الحسابات
بالوسائل االلكترونيه -اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها -انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب
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عليها -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول  ،بجهة  5 :ش اإليمان  -الدور الثالث علوى  -حوض الزعفران  -حى
الجامعة -
 - 7إنطلق للبرمجيات ( لصاحبها ( عاصم محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الريس ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد
 ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201014برقم  1685عن الي محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى و
الثقافى والفني .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ، .بجهة  5 :ش اإليمان  -الدور الثالث علوى  -حوض الزعفران  -حى الجامعة -
 - 8إنطلق للبرمجيات ( لصاحبها ( عاصم محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الريس ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد
 ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201014برقم  1685عن البيانات -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات
االتصاالت وخدمات االنترنت -المشروعات التي تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما غى ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم
الصناعية -اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات
المعنيه -اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكية واالقمار الصناعية بعد الحصول علي
ترخيص من الجهات المعنيةوال يشمل ذلك االذاعة والتليفزيون -مشروعات البحث  ،بجهة  5 :ش اإليمان  -الدور الثالث علوى -
حوض الزعفران  -حى الجامعة -
 - 9إنطلق للبرمجيات ( لصاحبها ( عاصم محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الريس ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد
 ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى  20201014برقم  1685عن والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم
علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم  64لسنه
 -) 2003انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -انشاء وادارة مراكز االستشارات
والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -حاضنات االعمال التكنولوجيه ودعم ريادة االعمال -
االنشطه المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدى من صوت وصورة وبيانات  ،بجهة  5 :ش اإليمان  -الدور الثالث علوى  -حوض
الزعفران  -حى الجامعة -
 - 10هدير االشياء  Things Talkلصاحبها ( احمد لطفي محمد حموده )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  1681عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها -
اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها-انتاج
المحتوي االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات ادخال البيانات علي الحسابات بالوسائل االلكترونيه -اعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها -انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها -اعمال التوصيف
والتصميم لشبكات نقل وتداول  ،بجهة  :الحي الرابع ـ المجاورة السادسه ـ عماره  46/24ـ مدينه دمياط الجديده ـ
 - 11هدير االشياء  Things Talkلصاحبها ( احمد لطفي محمد حموده )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  1681عن البيانات -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت -المشروعات التي
تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما غى ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية -اقامة شبكات نقل الصوت والصورة
والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيه -اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات
وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكية واالقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيةوال يشمل ذلك االذاعة
والتليفزيون -مشروعات البحث  ،بجهة  :الحي الرابع ـ المجاورة السادسه ـ عماره  46/24ـ مدينه دمياط الجديده ـ
 - 12هدير االشياء  Things Talkلصاحبها ( احمد لطفي محمد حموده )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  1681عن والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم  64لسنه  -) 2003انشاء وادارة مراكز
التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت
المعلومات واالتصاالت وتطويرها -حاضنات االعمال التكنولوجيه ودعم ريادة االعمال  -االنشطه المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدى
من صوت وصورة وبيانات  ،بجهة  :الحي الرابع ـ المجاورة السادسه ـ عماره  46/24ـ مدينه دمياط الجديده ـ
 - 13هدير االشياء  Things Talkلصاحبها ( احمد لطفي محمد حموده )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  1681عن الي محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى و الثقافى والفنى  .مع مراعاة احكام القوانين
واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :الحي الرابع ـ
المجاورة السادسه ـ عماره  46/24ـ مدينه دمياط الجديده ـ
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 - 14ورك هابس للبرمجيات  Work Hupsلصاحبها (احمد محمد عبد الرازق عطوه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201001برقم  1652عن اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات
والتطبيقات بمختلف انواعها -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها
والتدريب عليها-انتاج المحتوي االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات ادخال البيانات علي الحسابات بالوسائل
االلكترونيه -اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها -انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها -
اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول  ،بجهة  :ش االمام عبده -بملك /ناهد محمود رضوان علي -الدور الثاني  -شقه رقم
)( )2طلخا -
 - 15ورك هابس للبرمجيات  Work Hupsلصاحبها (احمد محمد عبد الرازق عطوه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201001برقم  1652عن الي محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى و الثقافى والفنى
0مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،
بجهة  :ش االمام عبده -بملك /ناهد محمود رضوان علي -الدور الثاني  -شقه رقم )( )2طلخا -
 - 16ورك هابس للبرمجيات  Work Hupsلصاحبها (احمد محمد عبد الرازق عطوه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201001برقم  1652عن البيانات -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات االتصاالت وخدمات
االنترنت -المشروعات التي تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما غى ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناغية -اقامة
شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيه -اقامة وادارة
وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكية واالقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات
المعنيةوال يشمل ذلك االذاعة والتليفزيون -مشروعات البحث  ،بجهة  :ش االمام عبده -بملك /ناهد محمود رضوان علي -الدور
الثاني  -شقه رقم )( )2طلخا -
 - 17ورك هابس للبرمجيات  Work Hupsلصاحبها (احمد محمد عبد الرازق عطوه )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 100000.000قيد فى  20201001برقم  1652عن والتطويلر العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء
واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم  64لسنه -) 2003انشاء
وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات
المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -حاضنات االعمال التكنولوجيه ودعم ريادة االعمال  -االنشطه المتعلقه
بتحويل المحتوي التقليدى من صوت وصورة وبيانات  ،بجهة  :ش االمام عبده -بملك /ناهد محمود رضوان علي -الدور الثاني -
شقه رقم )( )2طلخا -
 - 18براعم االيمان للتدريب لصاحبها ( قمر على فرحات دردره ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 20000.000قيد فى  20201012برقم  1674عن نشاط من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنة  - 2017إنشاء وإدارة مراكز
التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -نشاط من خارج قانون االستثمار رقم  72لسنة  : 2017إقامة وتشغيل
مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات األطفال ورعاية الموهوبين مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لألنشطة
الواردة بقانون االستثمار مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص
الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :برج البرلس  -شارع المدارس  -أرض الجونة  -الدور الثانى علوى  -البرلس -
 - 19االتقان لتكنولوجيا المعلومات والتدريب وتنمية المهارات لصاحبها ( سليم بسيونى عبدالتواب محمد سليم ) وفقا ألحكام قانون
 72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201012برقم  1675عن أنشطة من داخل قانون
االستثمار رقم  72لسنة  : 2017اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها -
اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها-انتاج
المحتوي االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  -ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل االلكترونية -اعمال
التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها -انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب  ،بجهة  :الناصرية  -الشارع
الرئيسى بملك  /بسيونى عبدالتواب محمد سليم  -الدور الثانى علوى  -الرياض
 - 20االتقان لتكنولوجيا المعلومات والتدريب وتنمية المهارات لصاحبها ( سليم بسيونى عبدالتواب محمد سليم ) وفقا ألحكام قانون
 72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201012برقم  1675عن عليها -اعمال التوصيف
والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات االتصاالت وخدمات االنترنت -المشروعات التي
تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما غى ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية -اقامة شبكات نقل الصوت والصورة
والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيه -اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات
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وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكية واالقمار الصناعية بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيةوال  ،بجهة  :الناصرية -
الشارع الرئيسى بملك  /بسيونى عبدالتواب محمد سليم  -الدور الثانى علوى  -الرياض
 - 21االتقان لتكنولوجيا المعلومات والتدريب وتنمية المهارات لصاحبها ( سليم بسيونى عبدالتواب محمد سليم ) وفقا ألحكام قانون
 72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201012برقم  1675عن يشمل ذلك االذاعة والتليفزيون
مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعاتالتكنولوجيا الحديثة ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم  64لسنه  -) 2003انشاء وادارة مراكز التدريب العداد
الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات
واالتصاالت وتطويرها -حاضنات االعمال التكنولوجيه ودعم ريادة االعمال  -االنشطه المتعلقه  ،بجهة  :الناصرية  -الشارع
الرئيسى بملك  /بسيونى عبدالتواب محمد سليم  -الدور الثانى علوى  -الرياض
 - 22االتقان لتكنولوجيا المعلومات والتدريب وتنمية المهارات لصاحبها ( سليم بسيونى عبدالتواب محمد سليم ) وفقا ألحكام قانون
 72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى  20201012برقم  1675عن بتحويل المحتوي التقليدى من
صوت وصورة وبيانات الي محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى و الثقافى والفنى .أنشطة من خارج قانون االستثمار
رقم  72لسنة  2017إقامة وتشغيل مركز تدريب وتنمية مهارات وقدرات األطفال ورعاية الموهوبين  -انهاء إجراءات التحاق
الطلبة للدراسة بالجامعات الخاصة واالجنبية .مع االلتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لألنشطة الواردة بقانون
االستثمار .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ، 0بجهة  :الناصرية  -الشارع الرئيسى بملك  /بسيونى عبدالتواب محمد سليم  -الدور الثانى علوى  -الرياض
 - 23اليرموك للتدريب لصاحبها (امينه سالمه ابراهيم عبد المجيد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى
 20201004برقم  1654عن نشاط من قانون االستثمار رقم  72لسنه  : 2017انشاء واداره مراكز التدريب العداد الباحثين
نشاط من خارج قانون االستثمار رقم  72لسنه  : 2017اقامه وتشغيل
ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات
مركز وتدريب وتنميه مهارات وقدرات االطفال ورعايه الموهوبين مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطه
الوارده بقانون االستثمار -مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص
الالزمه امباشره نشاطها  ،بجهة  :ش النخله -متفرع من ش الجندي والترعه -سيدي سالم -
 - 24سبونج بوب للتدريب وتنميه المهارات لصاحبها(نهي محمد صادق مهدي محمد)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله 20000.000 ،
 ،قيد فى  20201027برقم  1725عن نشاط من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنه - :2017انشاء واداره مراكز التدريب
العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -نشاط من خارج قانون االستثمار رقم  72لسنه- 2017اقامه وتشغيل مركز
تدريب وتنميه مهارات وقدرات االطفال ورعايه الموهوبين -مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده
بقانون االستثمار -مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقررات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه
لمباشره نشاطها  ،بجهة  :ش سعد زغلول  -مستجد - 11بملك/احمد محمود زين الدين -الدور االرضي -المطريه-
 - 25الحديدى لالستثمار العقارى لصاحبها ( عبوده فتحى عمر الحديدى ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،رأس
ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201021برقم  1711عن االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق
النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة
 2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة  ، 2014بجهة  :مكتب ادارى  -بالقطعة
رقم (  - ) 13 / 513مجاورة  - 13الحى الثالث  -مدينه دمياط الجديدة -
 - 26منشأه رضا السيد احمد السيد سالم لصاحبها ( رضا السيد احمد السيد سالم )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ، 100000.000 ،
قيد فى  20201026برقم  1720عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع المعدات الثقيله  .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة  :القطعه رقم ( )4ـ بلوك (ج) ـ
بالمرحله الرابعه ـ بالمنطقه الصناعيه بجمصه ـ جمصه ـ
 - 27منشاه كمال جارحي هندي ابو ناصر لصاحبها (كمال جارحي هندي ابو ناصر )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله ،
 ، 500000.000قيد فى  20201025برقم  1714عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الخرسانه الجاهزه والمنتجات الخرسانيه
سابقه الصب والتجهيز  .مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص
الالزمه لمباشره نشاطها  ، .بجهة  :القطعه رقم ( )6بلوك (د) بالمرحله الرابعه بالمنطقه الصناعيه بجمصه ـ جمصه ـ
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 - 28األمل لتصنيع المنتجات البالستيكية لصاحبها ( حنان على عبدالفتاح رمان ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد
 ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201019برقم  1702عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكية مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ، .بجهة :
القطعة رقم (  - ) 157المنطقة المركزية  -الدور االول  -مدينه دمياط الجديده -
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1يوتوبيا لالستشارات والتدريب  UTOPIA Foundationشركة  ،وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 1703عن وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  5 :ش الضرائب-تقسيم هيئه قضايا الدوله-الدور الثاني علوي-مدينه كفر الشيخ -
 - 2الماسه للخدمات الطبيه شركة - ،اقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه
عالجيه او طبيه بشرط ان تقدم  %10سنويا بالمجان من عدد االسره التي يتم شغلها.يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع
مراعاة احكام القوانين ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 1658عن -اقامه وتشغيل المستشفيات
المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه داخليه عالجيه او طبيه بشرط ان تقدم  %10سنويا بالمجان من عدد
االسره التي يتم شغلها.يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال
شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو
تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين  ،بجهة  :ش شاهر-بملك/عالء علي
محمد الخضري  -قسم رابع دمياط  -مدينه دمياط --
 - 3الماسه للخدمات الطبيه شركة  ،واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها ،رأس مالها ، 50000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 1658عن واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش شاهر-بملك/عالء علي محمد الخضري  -قسم رابع دمياط -
مدينه دمياط --
 - 4يوتوبيا لالستشارات والتدريب  UTOPIA Foundationشركة - ،تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونيه
واالستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات الماليه عن االوراق الماليه النشطه
الشركات العامله في مجال االوراق الماليه المنصوص عليها في الماده  27من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذيه )-اقامه
وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه-اقامه وتشغيل واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليميه -اقامه وتنظيم
المعارض والمؤتمرات (وذلك فيما عدا المعارض والمؤتمرات ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم
 ، 1703عن -تقديم االستشارات (فيما عدا االستشارات القانونيه واالستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال
واالستحواذ وكذا االستشارات الماليه عن االوراق الماليه النشطه الشركات العامله في مجال االوراق الماليه المنصوص عليها في
الماده  27من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذيه )-اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه-اقامه وتشغيل
واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليميه -اقامه وتنظيم المعارض والمؤتمرات (وذلك فيما عدا المعارض والمؤتمرات  ،بجهة 5 :
ش الضرائب-تقسيم هيئه قضايا الدوله-الدور الثاني علوي-مدينه كفر الشيخ -
 - 5يوتوبيا لالستشارات والتدريب  UTOPIA Foundationشركة  ،السياحيه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل
معرض علي حده) -التعليم والتدريب عن بعد للطالب الوافدين والمصريين -انشاء الجامعات -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته
التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201020برقم
 ، 1703عن السياحيه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل معرض علي حده) -التعليم والتدريب عن بعد للطالب الوافدين
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والمصريين -انشاء الجامعات -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة
أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  ،بجهة
 5 :ش الضرائب-تقسيم هيئه قضايا الدوله-الدور الثاني علوي-مدينه كفر الشيخ -
 - 6ثري اكاديمي  Three Academyشركة  - ،انشطه من داخل قانون االستثمار  72لسنه  : 2017انشاء او اداره او
تشغيل المدارس (فيما عدا الدوليه)  -مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنميه والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء
واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه  -انشاء واداره مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات -انشاء واداره مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها  -اقامه
وتشغيل الفنادق (الثابته)والموتيالت والشقق واالجنحه ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 1659عن -
انشطه من داخل قانون االستثمار  72لسنه  : 2017انشاء او اداره او تشغيل المدارس (فيما عدا الدوليه)  -مشروعات البحث
والتطوير العلمي من اجل التنميه والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه  -انشاء
واداره مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -انشاء واداره مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه
في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها  -اقامه وتشغيل الفنادق (الثابته)والموتيالت والشقق واالجنحه  ،بجهة  :شقه بالدور
االول علوي  -برج المدينه  -حي الزعفران  -اول المنصوره -
 - 7ثري اكاديمي  Three Academyشركة  ،الفندقيه والقري السياحيه واالنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت
خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات الخاصه بها والتوسع فيها علي اال يقل مستوي الفنادق
والموتيالت والشقق واالجنحه الفندقيه والقري السياحيه عن ثالثه نجوم واال يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها علي نصف
اجمالي المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع -تجاره الجمله والتجزئه  -انشطه من خارج قانون االستثمار  :اقامه وتشغيل
واداره مركز العداد وتنميه وتدريب ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 1659عن الفندقيه والقري
السياحيه واالنشطه المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهيه او رياضيه او تجاريه او ثقافيه واستكمال المنشات
الخاصه بها والتوسع فيها علي اال يقل مستوي الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحه الفندقيه والقري السياحيه عن ثالثه نجوم واال
يزيد اجمالي مساحه الوحدات المبيعه منها علي نصف اجمالي المساحات المبنيه من الطاقه االيوائيه للمشروع -تجاره الجمله
والتجزئه  -انشطه من خارج قانون االستثمار  :اقامه وتشغيل واداره مركز العداد وتنميه وتدريب  ،بجهة  :شقه بالدور االول
علوي  -برج المدينه  -حي الزعفران  -اول المنصوره -
 - 8ثري اكاديمي  Three Academyشركة  ،الموارد البشريه في العلوم الطبيه والطبيعيه والصحيه -تقديم خدمات رجال
االعمال من (فاكس  -تصوير -تليفون-كتابه كمبيوتر)  -اقامه وتنظيم المعارض (عدا المعارض السياحيه) والمؤتمرات والحفالت
العامه بشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل معرض علي حده  -نشر وتوزيع الكتب مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز
مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز
الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنه، 2017رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 1659عن الموارد
البشريه في العلوم الطبيه والطبيعيه والصحيه -تقديم خدمات رجال االعمال من (فاكس  -تصوير -تليفون-كتابه كمبيوتر)  -اقامه
وتنظيم المعارض (عدا المعارض السياحيه) والمؤتمرات والحفالت العامه بشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل معرض علي
حده  -نشر وتوزيع الكتب مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي حاله عدم
التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم72لسنه ، 2017بجهة  :شقه بالدور
االول علوي  -برج المدينه  -حي الزعفران  -اول المنصوره -
 - 9ثري اكاديمي  Three Academyشركة  ،مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده
بذات القانون -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة
بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو
تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة
الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201005برقم  ، 1659عن
مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون -يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في
مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته
التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة
نشاطها  ،بجهة  :شقه بالدور االول علوي  -برج المدينه  -حي الزعفران  -اول المنصوره -
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 - 10محمد خالد محمد محمد وشركاه شركة  ،انشطه قانون االستثمار رقم  72لسنه  : 2017ـ االستثمار العقاري بالمدن
والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه ماورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  2008والقانون رقم  14لسنه 2014
 .استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالستزراع  .واستزراع االراضي المستصلحه  .ويشترط في
هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 1716عن
انشطه قانون االستثمار رقم  72لسنه  : 2017ـ االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق
خارج الوادي القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وما ورد
بقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  2008والقانون رقم  14لسنه  . 2014استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه
التي تجعلها قابله لالستزراع  .واستزراع االراضي المستصلحه  .ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه
الغراض  ،بجهة  :عقار رقم  141ـ الدور االول علوي ـ تقسيم الشرطه ـ قسم اول كفر الشيخ ـ مدينه كفر الشيخ ـ
 - 11محمد خالد محمد محمد وشركاه شركة  ،االستصالح واالستزراع  ,وان تستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع وليس
الري بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم 356
لسنه  . 2008اقامه المزارع السمكيه  .اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير وخراطيم الكهرباء بجميع انواعهما  .انشطه من
خارج قانون االستثمار رقم  72لسنه  : 2017ـ المقاوالت العامه والمتخصصه والمتكامله  .ـ التوريدات العموميه  .مع االلتزام
بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطه ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 1716عن
االستصالح واالستزراع  ,وان تستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع وليس الري بطريق الغمر  .فيما عدا المناطق الصادر بها
قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنه  2007وقرار رئيس الجمهوريه رقم  356لسنه  . 2008اقامه المزارع السمكيه  .اقامه
وتشغيل مصنع لتصنيع المواسير وخراطيم الكهرباء بجميع انواعهما  .انشطه من خارج قانون االستثمار رقم  72لسنه  : 2017ـ
المقاوالت العامه والمتخصصه والمتكامله  .ـ التوريدات العموميه  .مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطه
 ،بجهة  :عقار رقم  141ـ الدور االول علوي ـ تقسيم الشرطه ـ قسم اول كفر الشيخ ـ مدينه كفر الشيخ ـ
 - 12محمد خالد محمد محمد وشركاه شركة  ،الوارده بقانون االستثمار  ،وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها
في التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ، 2017مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار ،رأس
مالها ، 300000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 1716عن الوارده بقانون االستثمار  ،وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا
الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنه  ، 2017مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون
االستثمار  ،بجهة  :عقار رقم  141ـ الدور االول علوي ـ تقسيم الشرطه ـ قسم اول كفر الشيخ ـ مدينه كفر الشيخ ـ
 - 13كونستركت اللحاق العماله المصريه بالداخل  Constructشركة  ،الحاق العماله المصريه للعمل بالداخل -ويجوز للشركة
أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها
على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا
ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 1697عن الحاق العماله
المصريه للعمل بالداخل -ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة
أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى
الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :اريمون -بملك/احمد عبد اللطيف المنصف الشامي-مدينه
كفر الشيخ -
 - 14الجوده لالنتاج الداجني شركة  - ،تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او
انتاج البيض او التسمين او اللحوم -استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالستزراع واستزراع
االراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم
طرق الري الحديثه في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الجمهوريه
رقم356لسنه-2008اقامه المزارع السمكيه-تربيه جميع انواع الحيوانات ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى 20201019
برقم  ، 1700عن  -تربيه جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او
اللحوم -استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالستزراع واستزراع االراضي المستصلحه ويشترط في
هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع
وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الجمهوريه رقم356لسنه-2008اقامه المزارع السمكيه-تربيه
جميع انواع الحيوانات  ،بجهة  :الساحل القبلي -قريه الشرفا-بجوار مسجد الشرفا الكبير-البرلس-
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 - 15الجوده لالنتاج الداجني شركة  ،سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم -يجوز للشركه ان تكون
لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق
غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون
والئحته التنفيذيه-مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه
لمباشره نشاطها ،رأس مالها ، 300000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 1700عن سواء كان ذلك النتاج السالالت او
االلبان او التسمين او اللحوم -يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول
اعماال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او
تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه-مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي
الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،بجهة  :الساحل القبلي -قريه الشرفا-بجوار مسجد الشرفا الكبير-
البرلس-
 - 16سعد رضا البرى عوض وشركاه شركة  - ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع
و استزراع األراضي المستصلحة (في حدود الف فدان )ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض
االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  .مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 1050000.000قيدت
فى  20201022برقم  ، 1712عن  -استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع
األراضي المستصلحة (في حدود الف فدان )ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح
واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  .مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :قرية  - 8المعموره -
 - 17سعد رضا البرى عوض وشركاه شركة  - ،استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع
و استزراع األراضي المستصلحة (في حدود الف فدان )ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض
االستصالح واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  .مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 1050000.000قيدت
فى  20201022برقم  ، 1712عن  -استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع
األراضي المستصلحة (في حدود الف فدان )ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح
واالستزراع  ,وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  .مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة 2007و مراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم  356لسنه  2008مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطعة  - 133المغره -
 - 18ابراهيم احمد سعيد مثنى وشريكه شركة  ،تجارة الجملة والتجزئة لألجهزة الكهربائية داخل المناطق النائية والمجتمعات
العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350
لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة  .2014مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها
، 300000.000قيدت فى  20201014برقم  ، 1687عن تجارة الجملة والتجزئة لألجهزة الكهربائية داخل المناطق النائية
والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء
رقم  350لسنة  2007ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  356لسنة  2008والقانون رقم  14لسنة  .2014مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة :
البر الثانى  -حى السالم  -بملك  /احمد ابراهيم محمد على  -الدور الثانى علوى -
 - 19مودرن سمارت ديلز  MSDشركة  ،تجاره وتوزيع اجهزه وقطع غيار الهواتف المحموله واالجهزه واالدوات الكهربائيه
وااللكترونيه واجهزه الحاسب االلي واالكسسوارات -التجاره العامه والتوزيه فيما هو مسموح به قانونا -التوكيالت التجاريه تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه وال ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله
غرضها اال بعد الحصول علي التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا
العرض  -التوريدات العموميه ،رأس مالها ، 400000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 1701عن تجاره وتوزيع اجهزه
وقطع غيار الهواتف المحموله واالجهزه واالدوات الكهربائيه وااللكترونيه واجهزه الحاسب االلي واالكسسوارات -التجاره العامه
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والتوزيه فيما هو مسموح به قانونا -التوكيالت التجاريه تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه وال ينشئ تاسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها اال بعد الحصول علي التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها
من الجهات المختصه وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا العرض  -التوريدات العموميه  ،بجهة  38 :ش عبد الرحمن عوف
الدور االول-حي الجامعه-اول المنصوره -الدقهليه - 20مودرن سمارت ديلز  MSDشركة - ،ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات
وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج
في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 400000.000قيدت فى
 20201019برقم  ، 1701عن -ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي
تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات
السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية
وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  38 :ش عبد الرحمن عوف -الدور االول-حي
الجامعه-اول المنصوره -الدقهليه
 - 21تداوي مصر شركة  ،تجاره وتوزيع االدويه واالمصال واللقاحات والمستلزمات واالجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه
بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه واضافات االعالف السائله والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل ماسبق
لدي الغير  .التوريدات العموميه  .التوكيالت التجاريه .تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال
الوكاله التجاريه وال ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها اال بعد الحصول علي التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها
من الجهات المختصه وبما ،رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 1718عن تجاره وتوزيع االدويه
واالمصال واللقاحات والمستلزمات واالجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه
واضافات االعالف السائله والبودرات والبرمكسات وتصنيع كل ماسبق لدي الغير  .التوريدات العموميه  .التوكيالت التجاريه .تلتزم
الشركه باحكام القانون رقم  120لسنه  1982في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه وال ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله
غرضها اال بعد الحصول علي التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما  ،بجهة 38 :شارع مسجد بالل -
متفرع من شارع احمد ماهر -اول المنصوره -
 - 22تداوي مصر شركة  ،ال يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض .التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي
قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك
طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة
التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 100000.000قيدت فى  20201026برقم  ، 1718عن ال يخل بأحكام
القوانين المنظمه لهذا الغرض .التجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو
في الخارج  ،كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .مع
مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة :
38شارع مسجد بالل  -متفرع من شارع احمد ماهر -اول المنصوره -
 - 23هانى عبدالغنى محمد حسن عياد وشركاه شركة  ،انشطة من داخل قانون االستثمار  72لسنة  : 2017أعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها-انتاج المحتوي االلكترونى بصوره المختلفه من صوت
وصوره وبيانات  -ادخال البيانات علي الحسابات بالوسائل االلكترونيه -اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها
انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب ،رأس مالها ، 830000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 1713عنانشطة من داخل قانون االستثمار  72لسنة  : 2017أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات
بمختلف انواعها  -اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب
عليها-انتاج المحتوي االلكترونى بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات  -ادخال البيانات علي الحسابات بالوسائل االلكترونيه
اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحسابات بمختلف انواعها -انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب  ،بجهة  :ش الجيش -عمارة المحاربين الجديدة  -الدور الخامس  -كفر الشيخ -
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 - 24هانى عبدالغنى محمد حسن عياد وشركاه شركة  ،عليها -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -تنفيذ
وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -االتصاالت وخدمات االنترنت -المشروعات التي تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما فى ذلك
براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية -اقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد
الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيه ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول- .اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات
االتصاالت السلكيه والالسلكية واالقمار الصناعية ،رأس مالها ، 830000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 1713عن
عليها -اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات -تنفيذ وادارة شبكات نقل وتداول البيانات  -االتصاالت وخدمات
االنترنت -المشروعات التي تستثمر فى تطوير حقوق الملكية بما فى ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعية -اقامة
شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنيه ويشمل ذلك
شبكات الهاتف المحمول- .اقامة وادارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكية واالقمار الصناعية  ،بجهة
 :ش الجيش  -عمارة المحاربين الجديدة  -الدور الخامس  -كفر الشيخ -
 - 25هانى عبدالغنى محمد حسن عياد وشركاه شركة  ،بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك االذاعة
والتليفزيون -مشروعات البحث والتطوير العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد
ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( مع مراعاة قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم  64لسنه  -) 2003انشاء وادارة مراكز
التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت
المعلومات واالتصاالت وتطويرها -حاضنات االعمال التكنولوجيه ،رأس مالها ، 830000.000قيدت فى  20201025برقم
 ، 1713عن بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية وال يشمل ذلك االذاعة والتليفزيون -مشروعات البحث والتطوير
العلمى من اجل التنمية والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة ( مع مراعاة
قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربي رقم  64لسنه  -) 2003انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات -انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -حاضنات
االعمال التكنولوجيه  ،بجهة  :ش الجيش  -عمارة المحاربين الجديدة  -الدور الخامس  -كفر الشيخ -
 - 26هانى عبدالغنى محمد حسن عياد وشركاه شركة  ،ودعم ريادة االعمال  -االنشطه المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدى من
صوت وصورة وبيانات الي محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه المحتوى العلمى و الثقافى والفني .االستثمار العقارى بالمدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء مع مراعاة ما ورد
بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008انشطة من داخل قانون
االستثمار  :التوريدات العمومية  -تصميم وتنفيذ وادارة ،رأس مالها ، 830000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 1713عن
ودعم ريادة االعمال  -االنشطه المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدى من صوت وصورة وبيانات الي محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنه
المحتوى العلمى و الثقافى والفني .االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى
القديم فيما عدا منطقة شبه جزيره سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وما ورد بقرار رئيس
الجمهورية رقم  356لسنة  - 2008انشطة من داخل قانون االستثمار  :التوريدات العمومية  -تصميم وتنفيذ وادارة  ،بجهة  :ش
الجيش  -عمارة المحاربين الجديدة  -الدور الخامس  -كفر الشيخ -
 - 27هانى عبدالغنى محمد حسن عياد وشركاه شركة  ،مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز
الواردة بذات القانون .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
لمباشرة نشاطها ،رأس مالها ، 830000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 1713عن مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون
االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون .مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول
على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،بجهة  :ش الجيش  -عمارة المحاربين الجديدة  -الدور الخامس  -كفر الشيخ -
 - 28هانى عبدالغنى محمد حسن عياد وشركاه شركة  ،مشروعات البنية االساسية للمعلومات واالتصاالت وتشمل  :اعمال
التوصيف والتصميم لشبكة المعلومات ونقل وتداول البيانات  -تنفيذ وادارة مشروعات نقل وتداول البيانات  .مع االلتزام بافراد
حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الواردة بقانون االستثمار  -وفى حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى
المزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار  72لسنة  2017مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز
الواردة بقانون االستثمار  72لسنة ، 2017رأس مالها ، 830000.000قيدت فى  20201025برقم  ، 1713عن مشروعات
البنية االساسية للمعلومات واالتصاالت وتشمل  :اعمال التوصيف والتصميم لشبكة المعلومات ونقل وتداول البيانات  -تنفيذ وادارة
مشروعات نقل وتداول البيانات  .مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الواردة بقانون االستثمار  -وفى
حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى المزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار  72لسنة  2017مع عدم تمتع
االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بقانون االستثمار  72لسنة  ، 2017بجهة  :ش الجيش  -عمارة
المحاربين الجديدة  -الدور الخامس  -كفر الشيخ -

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

11

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 - 29المهدى احمد عبدالخالق محمود بدره وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد خام بالستيك  -مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها
، 300000.000قيدت فى  20201011برقم  ، 1666عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد خام بالستيك  -مع مراعاة احكام
القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :القطعة رقم (
 - ) 7بلوك ( ح )  -بالمرحلة الرابعة  -بالمنطقة الصناعية بجمصة -
 - 30حمدى محمد صالح االمام وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى
السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  .واستكمال المنشأت
الخاصة بها والتوسع فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة نجوم واال
يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقة االيوائيه للمشروع، .رأس مالها
، 300000.000قيدت فى  20201020برقم  ، 1705عن اقامة وتشغيل الفنادق ( الثابتة ) والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية
والقرى السياحية واالنشطة المكمله او المرتبطه بذلك سواء كانت خدميه او ترفيهية او رياضية او تجارية او ثقافية  .واستكمال
المنشأت الخاصة بها والتوسع فيها على اال يقل مستوى الفنادق والموتيالت والشقق واالجنحة الفندقية والقرى السياحية عن ثالثة
نجوم واال يزيد اجمالى مساحة الوحدات المبيعه منها على نصف اجمالى المساحات المبنيه من الطاقة االيوائيه للمشروع ، .بجهة :
المنطقة المركزية القطعة رقم  - 9 / 23اعلى اسواق زايد  -مدينة دمياط الجديده -
 CREW GROUP COMPANYشركة  ،المقاوالت العامه والمتخصصه
 - 31شركه كرو جروب
والمتكاملة  -الدعايه واالعالن بكافه الوسائل المسموعه والمقروءه والمرئيه  .التجاره االلكترونيه عبر االنترنت  .تسويق المنتجات .
اقامه وتنظيم المعارض والمؤاتمرات والحفالت العامه ( وذلك فيما عدا المعارض والمؤتمرات السياحيه وبشرط استصدار
التراخيص الالزمه لكل معرض علي حده )  -التسويق العقاري  -اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه .
التوريدات العموميه  .مقاوالت التشطيبات والديكور .يجوز للشركه ان تكون لها مصلحه ،رأس مالها ، 3000000.000قيدت
فى  20201021برقم  ، 1707عن المقاوالت العامه والمتخصصه والمتكاملة  -الدعايه واالعالن بكافه الوسائل المسموعه
والمقروءه والمرئيه  .التجاره االلكترونيه عبر االنترنت  .تسويق المنتجات  .اقامه وتنظيم المعارض والمؤاتمرات والحفالت العامه
( وذلك فيما عدا المعارض والمؤتمرات السياحيه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل معرض علي حده )  -التسويق العقاري
 اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه  .التوريدات العموميه  .مقاوالت التشطيبات والديكور .يجوز للشركهان تكون لها مصلحه  ،بجهة  :عماره رقم( -)5ش سوريا -تقسيم - 2الدور االول علوي -مدينه كفر الشيخ -
 CREW GROUP COMPANYشركة  ،او تشترك باي وجه من الوجوه مع
 - 32شركه كرو جروب
الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها
ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه-مع مراعاه احكام القوانين واللوائح
والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها، .رأس مالها ، 3000000.000قيدت
فى  20201021برقم  ، 1707عن او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماال شبيهه باعمالها او
التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفه او تشتريها او تلحقها بها
وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه-مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه
التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، .بجهة  :عماره رقم( -)5ش سوريا -تقسيم - 2الدور االول علوي -مدينه كفر الشيخ -
 - 33محمد مصباح محمد احمد وشركاه شركة  ،اقامه وتشغيل مصنع لتغليف االسالك الكهربائيه وخراطيم بالستيك للكهرباء
من - p.v.cمع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره
نشاطها ،رأس مالها ، 1215000.000قيدت فى  20201019برقم  ، 1699عن اقامه وتشغيل مصنع لتغليف االسالك
الكهربائيه وخراطيم بالستيك للكهرباء من - p.v.cمع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول
علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،بجهة  :المنطقه الصناعيه بجمصه-القطعه رقم  6بلوك (ه-)/المرحله الثالثه-جمصه-
 - 34بركات خليل الدباح وشريكه شركة  ،اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها، .رأس مالها ، 300000.000قيدت
فى  20201013برقم  ، 1680عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات
السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، .بجهة  :ش الزهراء  -بملك  /نبيل احمد الحبال -
الدور الثانى علوى  -مدينة المنزلة  -المنزلة -
ــــــــــــــــــــــ
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تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1دلتا مصر النتاج السيدلي وصرف االحواض البالستيك لصاحبها ( مصباح محمد احمد سالمة )-تعديل ، -تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  ، 87 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب السجل امر محو بشطب السجل للوفاه
 - 2دلتا مصر لتغليف االسالك الكهربائية وتصنيع خراطيم بالستيك للكهرباء لصاحبها  /مصباح محمد احمد سالمه  ،تاجر فرد
 ،سبق قيده برقم  ، 87 :وفى تاريخ  20201018تم محو/شطب السجل امر محو بشطب السجل للوفاه
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ورك هابس للبرمجيات  Work Hupsلصاحبها (احمد محمد عبد الرازق عطوه )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 1652
وفي تاريخ  20201001تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش االمام عبده -بملك /ناهد محمود رضوان علي -الدور الثاني -
شقه رقم )( )2طلخا -
 - 2اليرموك للتدريب لصاحبها (امينه سالمه ابراهيم عبد المجيد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1654وفي تاريخ
 20201004تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش النخله -متفرع من ش الجندي والترعه -سيدي سالم -
 - 3أى تى ستور  IT STOREلصاحبها ( حسام ابراهيم عبدالعزيز فتوح ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  1669وفي تاريخ  20201011تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قريه دقلت  -ش البحر  -منزل ابراهيم
عبدالعزيز فتوح الشهير بابراهيم عبدالرسول -
 - 4براعم االيمان للتدريب لصاحبها ( قمر على فرحات دردره ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 1674وفي تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :برج البرلس  -شارع المدارس  -أرض الجونة  -الدور
الثانى علوى  -البرلس -
 - 5االتقان لتكنولوجيا المعلومات والتدريب وتنمية المهارات لصاحبها ( سليم بسيونى عبدالتواب محمد سليم ) وفقا ألحكام قانون
 72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1675وفي تاريخ  20201012تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير، :
الناصرية  -الشارع الرئيسى بملك  /بسيونى عبدالتواب محمد سليم  -الدور الثانى علوى  -الرياض
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 - 6هدير االشياء  Things Talkلصاحبها ( احمد لطفي محمد حموده )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1681وفي تاريخ
 20201013تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :الحي الرابع ـ المجاورة السادسه ـ عماره  46/24ـ مدينه دمياط الجديده ـ
 - 7إنطلق للبرمجيات ( لصاحبها ( عاصم محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الريس ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  1685وفي تاريخ  20201014تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير 5 ، :ش اإليمان  -الدور الثالث علوى -
حوض الزعفران  -حى الجامعة -
 - 8األمل لتصنيع المنتجات البالستيكية لصاحبها ( حنان على عبدالفتاح رمان ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  1702وفي تاريخ  20201019تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعة رقم (  - ) 157المنطقة المركزية
 الدور االول  -مدينه دمياط الجديده - - 9الحديدى لالستثمار العقارى لصاحبها ( عبوده فتحى عمر الحديدى ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  1711وفي تاريخ  20201021تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :مكتب ادارى  -بالقطعة رقم ( - ) 13 / 513
مجاورة  - 13الحى الثالث  -مدينه دمياط الجديدة -
 - 10منشاه كمال جارحي هندي ابو ناصر لصاحبها (كمال جارحي هندي ابو ناصر )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم 1714
وفي تاريخ  20201025تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعه رقم ( )6بلوك (د) بالمرحله الرابعه بالمنطقه الصناعيه
بجمصه ـ جمصه ـ
 - 11منشأه رضا السيد احمد السيد سالم لصاحبها ( رضا السيد احمد السيد سالم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1720وفي
تاريخ  20201026تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :القطعه رقم ( )4ـ بلوك (ج) ـ بالمرحله الرابعه ـ بالمنطقه الصناعيه
بجمصه ـ جمصه ـ
 - 12سبونج بوب للتدريب وتنميه المهارات لصاحبها(نهي محمد صادق مهدي محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1725وفي
تاريخ  20201027تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :ش سعد زغلول  -مستجد - 11بملك/احمد محمود زين الدين -الدور
االرضي -المطريه-
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1منشأة وليد فوزى المتولى محمد لتصنيع مواسير بالستيك لصاحبها ( وليد فوزى المتولى محمد ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة
 ، 2017تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  857وفي تاريخ 20201001تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :اقامة وتشغيل مصنع
لتصنيع االكواب الورقيه  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع أنابيب ومواسير وخراطيم من البالستيك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

 - 1براعم االيمان للتدريب لصاحبها ( قمر على فرحات دردره ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،سبق قيده برقم
 1674وفي تاريخ 20201012تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 2أى تى ستور  IT STOREلصاحبها ( حسام ابراهيم عبدالعزيز فتوح ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  1669وفي تاريخ 20201011تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
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 - 3إنطلق للبرمجيات ( لصاحبها ( عاصم محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الريس ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  1685وفي تاريخ 20201014تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 4هدير االشياء  Things Talkلصاحبها ( احمد لطفي محمد حموده )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1681وفي تاريخ
20201013تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 5ورك هابس للبرمجيات  Work Hupsلصاحبها (احمد محمد عبد الرازق عطوه )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1652وفي
تاريخ 20201001تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 6االتقان لتكنولوجيا المعلومات والتدريب وتنمية المهارات لصاحبها ( سليم بسيونى عبدالتواب محمد سليم ) وفقا ألحكام قانون
 72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1675وفي تاريخ 20201012تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 7سبونج بوب للتدريب وتنميه المهارات لصاحبها(نهي محمد صادق مهدي محمد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1725وفي
تاريخ 20201027تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 8الحديدى لالستثمار العقارى لصاحبها ( عبوده فتحى عمر الحديدى ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد  ،سبق
قيده برقم  1711وفي تاريخ 20201021تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 9اليرموك للتدريب لصاحبها (امينه سالمه ابراهيم عبد المجيد)  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1654وفي تاريخ
20201004تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 10منشأه رضا السيد احمد السيد سالم لصاحبها ( رضا السيد احمد السيد سالم )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1720وفي
تاريخ 20201026تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 11منشاه كمال جارحي هندي ابو ناصر لصاحبها (كمال جارحي هندي ابو ناصر )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  1714وفي
تاريخ 20201025تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
 - 12األمل لتصنيع المنتجات البالستيكية لصاحبها ( حنان على عبدالفتاح رمان ) وفقا ألحكام قانون  72لسنة  ، 2017تاجر فرد
 ،سبق قيده برقم  1702وفي تاريخ 20201019تم تعديل نوع الشركة  ,وصف التأشير :استثمار
ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األشخاص
ــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــ
العقود
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
األحكام
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى شركات
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1ست الشام للماكوالت السورية والعصائر  ،ذات مسئولية محدودة سبق قيدها برقم  ، 564 :وفى تاريخ  20201013تم
محو/شطب السجل امر محو اللغاء الفرع
 - 2محمد صالح السيد حسن عياد وشريكيه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 630 :وفى تاريخ  20201019تم
محو/شطب السجل صدر امر محو بحل الشركه وتصفيتها نهائيا
 - 3اشرف محمد محمود ادريس وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 1704 :وفى تاريخ  20201022تم
محو/شطب السجل صدر امر محو رقم  31لنقل مقر الشركه الى محافظه اخرى
 - 4سعد رضا البرى عوض وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 1704 :وفى تاريخ  20201022تم محو/شطب
السجل صدر امر محو رقم  31لنقل مقر الشركه الى محافظه اخرى
 - 5سعد رضا البرى عوض وشركاه  ،توصية بسيطة سبق قيدها برقم  ، 1704 :وفى تاريخ  20201022تم محو/شطب
السجل صدر امر محو رقم  31لنقل مقر الشركه الى محافظه اخرى
ــــــــــــــــــــــ
رأس المال
ــــــــــــــــــــــ
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 - 1الجوجرى لالستثمار العقارى شركة شخص واحد محدودة المسئولية  ،سبق قيدها برقم  1362،وفي تاريخ 20201007،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  10000000.000،جنيه
 - 2الجوجرى لالستثمار العقارى شركة شخص واحد محدودة المسئولية  ،سبق قيدها برقم  1362،وفي تاريخ 20201007،
تم تعديل رأس المال  ,وصف التأشير :تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  10000000.000،جنيه
ــــــــــــــــــــــ
العنوان
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركة الماسة جروب لالستثمار الزراعى والحيوانى  ،شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم
تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :قرية االمل  -شمال التحرير  -الناصر  -ابو المطامير -

 1132وفي تاريخ 20201011

 - 2وائل احمد محمد عطوه وشركاه  ،شركة تضامن  ،سبق قيدها برقم  511وفي تاريخ  20201013تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط  :القطعة رقم (  - ) 7بلوك (  - ) iبالمرحلة االولى  -المنطقة
الصناعية  -جمصة
 - 3ثري اكاديمي  ، Three Academyذات مسئولية محدودة  ،سبق قيدها برقم
العنوان  ,وصف الـتأشير ، :شقه بعمارة شبانه  -شارع عمر بن الخطاب -

 1659وفي تاريخ  20201013تم تعديل

، SMART DISTRIBUTION COMPANY
 - 4التوزيع الذكى لالستيراد والتصدير
شركة مساهمة  ،سبق قيدها برقم  29وفي تاريخ  20201020تم تعديل العنوان  ,وصف الـتأشير ، :افتتاح فرع بالعنوان :
عقار ( )2شارع قرسطا _ دمنهور _
 - 5اشرف محمد محمود ادريس وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1704وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان
 ,وصف الـتأشير ، :قرية  - 8المعموره  -مركز الحامول ( -وبذلك يمحى القيد)-
 - 6سعد رضا البرى عوض وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1704وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قرية  - 8المعموره  -مركز الحامول ( -وبذلك يمحى القيد)-
 - 7سعد رضا البرى عوض وشركاه  ،توصية بسيطة  ،سبق قيدها برقم  1704وفي تاريخ  20201022تم تعديل العنوان ,
وصف الـتأشير ، :قرية  - 8المعموره  -مركز الحامول ( -وبذلك يمحى القيد)-
ــــــــــــــــــــــ
النشاط
ــــــــــــــــــــــ

 - 1نيوفيرت لتصنيع المخصبات الزراعية  ، New Fertذات مسئولية محدودة أنشطة من داخل قانون االستثمار رقم  72لسنة
 2017والئحته التنفيذية -:
اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وخلط المخصبات الزراعية .
استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع .واستزراع االراضي المستصلحة ويشترط في هاتين
الحالتين ان تكون االراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع  .وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس
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الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  350لسنة  2007وقرار رئيس الجمهورية  ،سبق قيدها
برقم  223وفي تاريخ 20201018تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 2نيوفيرت لتصنيع المخصبات الزراعية  ، New Fertذات مسئولية محدودة رقم  356لسنة . 2008
تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
أنشطة من خارج قانون االستثمار رقم  72لسنة  2017والئحته التنفيذية -:تجارة وتوزيع وتوريد المخصبات الزراعية .
تقديم االستشارات ( فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ
وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق  ،سبق قيدها برقم  223وفي تاريخ
20201018تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 3نيوفيرت لتصنيع المخصبات الزراعية  ، New Fertذات مسئولية محدودة المالية المنصوص عليها في المادة  27من قانون
سوق رأس المال والئحته التنفيذية ).وعلي الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار
والئحته التنفيذيه  ,وفي حالة عدم التزام الشركة بهذا يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  72لسنة
 2017والئحته التنفيذية  ,مع عدم تمتع االنشطة من خارج قانون االستثمار المشار اليه بالضمانات والحوافز الواردة به وبالئحته
التنفيذية .مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح  ،سبق قيدها برقم  223وفي تاريخ 20201018تم تعديل النشاط  ,وصف التأشير:
ذات مسئولية محدودة
 - 4نيوفيرت لتصنيع المخصبات الزراعية  ، New Fertذات مسئولية محدودة والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص
الالزمة لممارسة هذه االنشطة  .ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول اعمال شبيهة
بأعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  ,كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها
أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ، .سبق قيدها برقم  223وفي تاريخ 20201018تم تعديل النشاط ,
وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
 - 5شركة بروجكت للمقاوالت (ش.ذ.م.م)  ،ذات مسئولية محدودة تعديل غرض الشركة ليصبح  :المقاوالت العامة والمتخصصة
وتقديم خدمات النظافة ومكافحة االفات والحشرات والتجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح ومقاوالت تنسيق الحدائق والتوريدات
العمومية واعدادت التصمميمات الهندسية وتقديم االستشارات الهندسية واقامة وتشغيل وادارة وصيانة محطات تحلية ومحطات
الصرف ومحطات طلمبات مياه الرى والتصدير والتوكيالت التجارية وادارة واقامة مستشفيات وادارة واقامة مراكز طبية فى
تخصصات االشعة والتحاليل الطبية واالسنان والجلدية والتجميل  ،سبق قيدها برقم  1690وفي تاريخ 20201020تم تعديل
النشاط  ,وصف التأشير :ذات مسئولية محدودة
ــــــــــــــــــــــ
نوع الشركة
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
الكيان القانوني
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ

ال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو النشر أو إعادة الطبع

18

جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

االسم والسمة
ــــــــــــــــــــــ
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