جهاز تنمية التجارة الداخلية

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

جريدة األسماء التجارية لمكتب إستثمار االسماعيلية شهرأكتوبر
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قيود أفراد وشركات.
تعديالت السجل التجارى افراد :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تعديالت السجل التجارى شركات :
 المحو والشطب .
 راس المال .
 العنوان .
 النشاط .
 نوع الشركة .
 الكيان القانوني .
 االسم والسمة .
 األشخاص .
 العقود .
 األحكام .
تجديدات ( :افراد وشركات)
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قيود أفراد
ــــــــــــــــــــــ

 - 1تاجرو لصناعه المالبس لصاحبها (الهام عبدالحميد السيد عوض هللا)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  8955عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزه مع مراعاه احكام القوانين و القرارات الساريه و
على الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، .بجهة  49 :شارع طارق بن زياد_ اول االسماعيليه
 - 2اجيال لتنميه المهارات لصاحبها ( اماني نصرالدين السيد على)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 20000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  8956عن _1مشروعات البحث و التطوير العلمي من اجل التنميه ,و المشروعات التي تدعم علوم الفضاء و
االستشعار عن بعد و مشروعات التكنولوجيا الحديثه _2.انشاء و اداره مراكز التدريب العداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات_3 .انشاء و اداره مراكز االستشارات و الدراسات المتخصصه في مجاالت المعلومات و االتصاالت و تطويرها .مع
مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارت الساريه و على المنشاه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، .بجهة
 :شارع عمر شاهين الحماده
 - 3اس اند جي تريد  s&G TRADEلصاحبها (ايمن محمد محمد حسنين)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3000000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  8958عن _1_1استصالح و استزراع االراضي البور او الصحراويه  ,ومنها( :أ) استصالح و تجهيز
االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالستزراع( .ب) استزراع االراضي المستصلحه .و يشترط في الحالتين ان تكون
االراضي مخصصه الغراض االستصالح و االستزراع و ان تستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع و ليس الري بطريق الغمر
 _2 .النتاج الحيواني و الداجني و السمكي و منه( :أ) تربيه جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او
التسمين او اللحوم( .ب) تربيه  ،بجهة  :بلوك  22جمعيه العروه الوثقي ارض الجمعيات قطعه رقم _ 24ثالث االسماعيليه
 - 4اس اند جي تريد  s&G TRADEلصاحبها (ايمن محمد محمد حسنين)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3000000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  8958عن جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك النتاج السالال او التفريخ او انتاج البيض او التسمين
او اللحوم( .ت) تربيه الخيول( .ث) المزارع السمكيه _3 .اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه و التعبئه و التغليف و
المكمالت الغذائيه و االعشاب و النباتات الطبيه و االضافات و المركزات و المشروبات و العصائر المدعمه بالفيتامينات و االمالح
المعدنيه و االغذيه الخاصه باالطفال  _4.الخدمات المتعلقه بانزال مواسير التغليف و انابيب االنتاج .انشطه خارج قانون  72لسنه ،
بجهة  :بلوك  22جمعيه العروه الوثقي ارض الجمعيات قطعه رقم _ 24ثالث االسماعيليه
 - 5اس اند جي تريد  s&G TRADEلصاحبها (ايمن محمد محمد حسنين)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3000000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  8958عن _1 . 2017االستيراد و التصدير و تلتزم المنشاه بالقيد في سجل الوكالء التجاريين وفقا الحكام
القانون رقم  120لسنه _3 . 1982توريد مواد بتروليه مع التزام المنشأه افراد حسابات ماليه و مركز مالي مستقل لالنشطه الوارده
بقانون االستثمار و في حاله عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم
 72لسنه  2017و كذا عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاه احكام
القوانين  ،بجهة  :بلوك  22جمعيه العروه الوثقي ارض الجمعيات قطعه رقم _ 24ثالث االسماعيليه
 - 6اس اند جي تريد  s&G TRADEلصاحبها (ايمن محمد محمد حسنين)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 3000000.000 ،قيد فى
 20201013برقم  8958عن و اللوائح و القرارات الساريه و على الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره
نشاطها ، .بجهة  :بلوك  22جمعيه العروه الوثقي ارض الجمعيات قطعه رقم _ 24ثالث االسماعيليه
 - 7اداره االبتكار العربي العالمي (عجم نبتكر ) ((Arab Global Innovation Management (AGIM- Innovلصاحبها
طارق هليل صالح اسماعيل )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201013برقم  8954عن  _1المشروعات
التي تستثمر في تطوير حقوق الملكيه الفكريه بما في ذلك براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعيه _2 .مشروعات البحث
والتطويرالعلمي من اجل التنميه والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثه.
_3انشاء و اداره مراكز التدريب العداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا المعلومات_4 .انشاء واداره مراكز االستشارات
والدراسات المتخصصه في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها _5 .حاضنات االعمال التكنولوجيه ودعم رياده  ،بجهة :
عماره  7تمليك سيد عبد الرحمن حي الشيخ زايد
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 - 8اداره االبتكار العربي العالمي (عجم نبتكر ) ((Arab Global Innovation Management (AGIM- Innovلصاحبها
طارق هليل صالح اسماعيل )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201013برقم  8954عن االعمال_6 .
االنشطه المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصوره وبيانات الي محتوي رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوي العلمي
والثقافي و الفني _7 .صناعه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من انشطه صناعيه وتصميم وتطوير االلكترونيات
ومراكز البيانات وانشطه التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي _8 .تصميم وانتاج البرامج ( -:أ) اعمال التوصيف
والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها( .ب) اعمال تصميم وانتاج البرامج  ،بجهة  :عماره 7
تمليك سيد عبد الرحمن حي الشيخ زايد
 - 9اداره االبتكار العربي العالمي (عجم نبتكر ) ((Arab Global Innovation Management (AGIM- Innovلصاحبها
طارق هليل صالح اسماعيل )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201013برقم  8954عن والتطبيقات وانشاء
قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها( .ت) انتاج المحتوي االلكتروني بصوره المختلفه من صوت
وصوره وبيانات( .ث) ادخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل االلكترونيه  _9تصميم وانتاج معدات الحاسبات االليه ( :أ) اعمال
التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف انواعها( .ب) انتاج وتطوير النظم المدمجه وتشغيلها والتدريب عليها_10 .
تصميم وتنفيذ واداره مشروعات البنيه االساسيه للمعلومات واالتصاالت( .أ) اعمال  ،بجهة  :عماره  7تمليك سيد عبد الرحمن حي
الشيخ زايد
 - 10اداره االبتكار العربي العالمي (عجم نبتكر ) ((Arab Global Innovation Management (AGIM- Innovلصاحبها
طارق هليل صالح اسماعيل )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى  20201013برقم  8954عن التوصيف
والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات( .ب) تنفيذ واداره شبكات نقل وتداول البيانات _11 .االتصاالت وخدمات االنترنت .
مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي المنشاه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، 0
بجهة  :عماره  7تمليك سيد عبد الرحمن حي الشيخ زايد
 - 11الصباح للتدريب و اللغات لصاحبها (محمد حسين عوض هللا عوض)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15000.000 ،قيد فى
 20201006برقم  8948عن انشطه داخل ق(_1 )72انشاء و اداره مراكز التدريب العداد الباحثين و مراكز نقل تكنولوجيا
المعلومات_2 .انشاء و اداره مراكز االستشارات و الدراسات المتخصصه في مجاالت المعلومات و االتصالت و تطويرها .انشطه
خارج ق ( )72اقامه مركز تدريب و تنميه الموارد البشريه و تنميه مهارات االطفال  .مع التزام الشركه بافراد حسابات ماليه و
مركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017و كذا عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار
بالضمانات و الحوافز الوارده  ،بجهة  :شارع أبو شحاته _ابو عطوه_مركز االسماعيليه
 - 12الصباح للتدريب و اللغات لصاحبها (محمد حسين عوض هللا عوض)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 15000.000 ،قيد فى
 20201006برقم  8948عن بذات القانون .مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارت الساريه و على الشركه الحصول على
كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، .بجهة  :شارع أبو شحاته _ابو عطوه_مركز االسماعيليه
 - 13كساب لتصنيع البالستيك و مشتقاته لصاحبها ( محمد سعيد محمد على)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد
فى  20201004برقم  8943عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع البالستيك و مشتقاته .مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و
القرارت الساريه و على الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، .بجهة  :ابوصوير طريق وصله سرابيوم
امام مسجد الحافظ
 - 14سلينج فورس  Sling forceلصاحبها (اسماعيل عبدهللا محمود غنيم)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 500000.000 ،قيد فى
 20201025برقم  8971عن اقامه و تشغيل مصنع لتصنيع و ايرات الصباني و كبس و تشكيل حبال الصلب و قطع و لف حبال
الصلب و دمج السالسل و كبس االقفال مع حبال الصلب ، .بجهة  2 :ح عمارات عثماثون الشيخ زايد
 - 15مينى مى  Mini Meلصاحبتها مى علي بشاري عباس  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 5000.000 ،قيد فى 20201004
برقم  8945عن انشطه داخل  - 72انشاء و اداره و مراكز التدريب العداد الباحثين و مراكز نقل تكنولجيا المعلومات  -انشطه
خارج ق  - 72اقامه و تشغيل مركز لتنميه قدرات و مهارات االطفال مع التزام المنشاءه بافراد حسابات مستقله و مركز مالي
مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار و في حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بمزايا و الحوافز الوارده
بقانون االستثمار رقم  72لسنه  2017و كذا تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون ، .
بجهة  :قطعه  2بلوك  15جميع التجار  -ارض الجمعيات  -ثالث االسماعيليه -
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 - 16محمود زغلول محمد امام لصاحبها (محمود زغلول محمد امام)  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 50000.000 ،قيد فى
 20201014برقم  8960عن _1االنتاج الحيواني و الداجني ومنه( _:أ) تربيه جميع انواع الحيوانات  ,سواء كان ذلك النتاج
السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم( .ب) تربيه جميع انواع الدواجن و الطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او
انتاج البيض او التسمين او اللحوم( .ث)المزارع السمكيه مع مراعاه احكام القوانين و اللوائح و القرارات الساريه و على الشركه
الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، .بجهة  :منشيه عرابي
 - 17خالف محمد ابوالمجد محمد  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 100000.000 ،قيد فى  20201018برقم  8963عن اقامة
وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه و الحلويات بكافه انواعها و الشوكوالته بكافه انواعها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح
والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،بجهة  :القطعه رقم _ O19المنطقه
الصناعيه (امتداد عتاقه) شمال خليج السويس
 - 18نانا سيكريت للتصنيع لصاحبها ( مايكل بشري عطيه هللا خليل )  ،تاجر فرد  ،رأس ماله  ، 200000.000 ،قيد فى
 20201005برقم  8947عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع كافه المالبس الجاهزه والمفروشات والستائر مع مراعاه احكام القوانين
واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ، .بجهة  :شارع التحرير امام
اوالد بشير
ــــــــــــــــــــــ
قيود شركات
ــــــــــــــــــــــ

 - 1شركه اكاديميه الطليعه للتدريب و التأهيل و االستشارات(ش.ذ.م.م) شركة  ،معرض على حده
.8

اقامة وادارة وتشغيل مراكز التدريب على اللغات والحاسب االلى

.9

تقديم خدمات االستعالم الميدانى عن األشخاص والشركات

.10

تقديم خدمات تحصيل الفواتير

.11

انهاء إجراءات الحاق الطالب بالجامعات االجنبيه

.12

انشاء او اداره او تشغيل المدارس

.13

انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني

.14

انشاء الجامعات .

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.ويجوز للشركة ،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 8949عن معرض على حده
.8

اقامة وادارة وتشغيل مراكز التدريب على اللغات والحاسب االلى

.9

تقديم خدمات االستعالم الميدانى عن األشخاص والشركات

.10

تقديم خدمات تحصيل الفواتير

.11

انهاء إجراءات الحاق الطالب بالجامعات االجنبيه

.12

انشاء او اداره او تشغيل المدارس
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.13

انشاء او اداره او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني

.14

انشاء الجامعات .

جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

 مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة.ويجوز للشركة  ،بجهة  :الدور األول علوى  -برج إيهاب وعنان  -أبراج السحاب -
 - 2شركه اكاديميه الطليعه للتدريب و التأهيل و االستشارات(ش.ذ.م.م) شركة  ،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 الخارج  .كما
يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذيه .
،رأس مالها ، 15000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 8949عن 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 الخارج  .كما يجوز لها أن
تندمج في الهيئات السالفة أوتشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذيه  ، .بجهة  :الدور األول علوى  -برج
إيهاب وعنان  -أبراج السحاب -
 - 3شركه اكاديميه الطليعه للتدريب و التأهيل و االستشارات(ش.ذ.م.م) شركة  ،غرض الشركة هو :
.1

اقامة وادارة وتنظيم الدورات التدريبيه لتنمية وتأهيل واعداد الموارد البشرية

.2

انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

.3

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها .

.4

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

تقديم الدرسات واالبحاث العلمية واالستشارات فى كافة المجاالت المسموح بها قانونا (فيما ،رأس مالها 15000.000
.5
،قيدت فى  20201006برقم  ، 8949عن غرض الشركة هو :
.1

اقامة وادارة وتنظيم الدورات التدريبيه لتنمية وتأهيل واعداد الموارد البشرية

.2

انشاء وإدارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

.3

انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها .

.4

أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها .

تقديم الدرسات واالبحاث العلمية واالستشارات فى كافة المجاالت المسموح بها قانونا (فيما  ،بجهة  :الدور األول علوى -
.5
برج إيهاب وعنان  -أبراج السحاب -
 - 4شركه اكاديميه الطليعه للتدريب و التأهيل و االستشارات(ش.ذ.م.م) شركة  ،عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا
االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن
االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال
والئحته التنفيذية)
.6

الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه

إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفالت العامة بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل ،رأس مالها
.7
، 15000.000قيدت فى  20201006برقم  ، 8949عن عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية
واالستشارات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة
الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  27من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية)
.6

الدعايه و االعالن بكافة الوسائل المسموعه و المقرؤه و المرئيه
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جريـــــــدة األسمــــــاء التجــاريـــــة

إقامة و تنظيم المعارض و المؤتمرات و الحفالت العامة بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل  ،بجهة  :الدور األول
.7
علوى  -برج إيهاب وعنان  -أبراج السحاب -
ــــــــــــــــــــــ
تعديالت السجل التجارى أفراد
ــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــ
المحو  -الشطب
ــــــــــــــــــــــ

 - 1المتحدة للتشغيل وصيانة المرافق والخدمات والتنمية الزراعية لصاحبها عمرو محمد درويش عباس على  ، .تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  ، 4216 :وفى تاريخ  20201005تم محو/شطب السجل ام محو
 - 2المتحدة للتشغيل وصيانة المرافق والخدمات والتنمية الزراعية لصاحبها عمرو محمد درويش عباس على  ،تاجر فرد ،
سبق قيده برقم  ، 4216 :وفى تاريخ  20201005تم محو/شطب السجل امر محو
 - 3عالم المياه الدولية  -ووتر ورلد انترناشونال  -مروان محمد ابوشعبان  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 8003 :وفى
تاريخ  20201006تم محو/شطب السجل امر محو
 - 4العربية لاللكترونيات لصاحبها محمد السيد الصياد الشعراوى  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 5206 :وفى تاريخ
 20201006تم محو/شطب السجل امر محو
 - 5منشاة الخضر لتصنيع وطباعة العالمات المرورية واللوحات االعالنية ومعطر الجو ( ، )apsتاجر فرد  ،سبق قيده برقم :
 ، 3053وفى تاريخ  20201013تم محو/شطب السجل امر محو لوفاه صاحب المنشاءه و تكوين شركة واقع .
 - 6الخضر لصناعة اللوحات المرورية واالرشادية ومعطر الجو ( )apsمحمد الخضر عبد الواحد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده
برقم  ، 3053 :وفى تاريخ  20201013تم محو/شطب السجل امر محو لوفاه صاحب المنشاءه و تكوين شركة واقع .
 - 7سبيد تك  10لصاحبها ايهاب العفيفى محمد شديد  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم  ، 3424 :وفى تاريخ  20201013تم
محو/شطب السجل امر محو
 - 8انترناشيونال للمالبس الجاهزه لصاحبها (محمد محمد محمد السيد الحلواني )  ،تاجر فرد  ،سبق قيده برقم ، 8742 :
وفى تاريخ  20201015تم محو/شطب السجل امر محو
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