
الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

1602/2787108002/27865912www.ntmco.orgشارع القبيسي - الظاهر - القاهرةتوريد أجهزة مكاتب - أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة األھلیة للتجارة والتسویق1

الشركة الدولیة للتوكیالت الفندقیة (ھوتیلیھ 2

ترید)

وكيل للمنتجات الفندقية التركية والصينية (كراسي حفالت - األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي

ميني بار - شيزلونجات - تروليات)

-14802/22612065شارع ممدوح سالم - مدينة نصر - القاهرة
010/01102345-
010/06594761

02/22620331www.iha-egypt.com

13شارع233دجلة- المعادي - حلون   موزع معتمد لجميع أنواع المراتب - المفروشاتاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة العالمیة3
حدائق حلوان - ،43شارع عبد الناصر

02/27546413-
012/25115377

02/29730145www.hibedegypt.com

......................................................4702/24029051أ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةاستيراد أثاث منزلياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة العربیة الدولیة لإلستیراد والتصدیر4

وكالء لشركة (بلوم) إلكسسوارات المطابخ والحمامات األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة الفنیة للمعادن (مدكو)5
والموبيليا

24شارع جامعة الدول العربية - المهندسين- 
القاهرة

02/33038501- 
0233470128

02/33470005mtco@dedata.net.eg

استيراد ماكينات تصوير- أجهزة الفاكس - الطابعات - األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة المصریة 2002 لمھمات المكاتب6
األدوات الكتابية واألثاث المكتبي

....................................15502/2632013802/26431831شارع سليم األول - المطرية- القاهرة

الشركة المصریة األمریكیة للتجارة والمقاوالت 7

(میتكو)

وكيل شركة (كوبيربوش) االيطالية - شركة أجيف فورني األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي
اإليطالية- شركة كونتي اإليطالية- شركة سيماف اإليطالية -

 شركة ديهر اإليطالية - شركة أفينوكس اإليطالية 
المتخصصين جميعا في الثالجات والغساالت ومعدات البار 

واألفران - وكيل لشركات فاما - سيماف فورني - جوستول- 
ماجيستير لخطوط الطهي المتكاملة والقالجات والغساالت 

ومعدات البار - والعجانات ومضارب البيض

9عمارات العبور - صالح سالم- مدينة نصر-

القاهرة

02/24037055- 

02/22626194- 

012/22137802

02/24021205metco.elshimi@yahoo.com

استيراد المكاتب بأنواعها - الكراسي بأنواعها - ستائر األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة المصریة (فرست)8
تشطيبات ديكور - مكتبية ومنزلية

 -23010/07275856شارع محمد شفيق - مصر الجديدة- القاهرة
012/24236278

02/26335881....................................

 -02/29758563المنطقة الصناعية - مصر القديمة - القاهرةتصدير اثاث فندقي- مكتبي - منزلي لكافة دول العالماألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة المصریة لألثاث الراقي9
010/66505556- 

012/84836555

02/29758564www.woodmode-egypt.com

21شارع مكرم عبيد - مدينة نصر- القاهرة   ، استيراد أثاث منزلياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة المصریة لألثاث الراقي (إن أند أوت)10
45شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين- 

الجيزة

010/0660371902/22740951-

02/33028368

www.inoutfurniture.com

2802/2258797402/26020064meranco_furiture@yahoo.comشارع ترعة القبة - حدائق القبة- القاهرةتوريد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة المصریة لألثاث المكتبي (میرانكو)11

10شارع لوساكا من شارع أحمد فخري - مدينة موزع ومورد لألثاث المكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة المصریة لألنظمة المكتبیة12
القاهرة نصر-

02/2271651802/26717345....................................

6أكتوبر- 2ب المجاورة الرابعة - مدينة الشيخ توريد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالشركة المصریة للمقاوالت والتوریدات13
زايد

02/3780454602/37602529....................................

مساكن الوايلي- شارع بورسعيد الرئيسي- بلوك توريد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالمؤسسة العالمیة لألثاث14
القاهرة مدخل1- - 3

02/26033297-
011/21202300

02/26373432gerges_z@hotmail.com

استيراد خزائن حديدية - آالت عد نقدية - ساعات حضور األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالمؤسسة العالمیة لإلستیراد15

وانصراف - أثاث مكتبي ( معدني - خشبي)

-8902/23907028شارع محمد فريد - وسط البلد - القاهرة
02/23937208-
012/22112328

02/23917933inter.corporation@gmail.com

شارع محمود نصر - ميدان المشحمة- المحلة إستيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالمركز الدولي لألثاث المكتبي16
الغربية الكبري-

040/2384448040/2385573ecsegypt2@yahoo.com

3602/2271899002/22729404tariktrast@gmail.comشارع مكرم عبيد - مدينة نصر- القاهرةاستيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيالنورس لإلستیراد والتصدیر17

شركة أبو العطا للمفروشات واإلستیراد 18
والتصدیر

 -11102/37611768شارع مصدق - الدقي - الجيزةتوريد مفروشات قطنيةاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي
02/33385994

..................aboelattacom@yahoo.com

-39012/27387622ش إبراهيم نوار - مدينة نصر- القاهرةاستيراد أثاث خشبي ومعدنياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة آرتكس للتوریدات الفندقیة19
012/23121080-
012/75332044-
010/75332055

02/22726157www.artix-egypt.com

-702/24196727شارع البادية- مصر الجديدة- القاهرةاستيراد أثاث مكتبي من الصين وماليزيااألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة إسكویر لنظم األثاث20
010/06070069

02/24196726....................................

شركة أكسبور إیجیبت لإلستیراد والتصدیر 21

والتوكیالت

وكيل شركة ( انديل بي) اإليطالية لألثاث الفندقي - األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي
مستلزمات فنادق - ميني بار - سيشوار - شركة (نورس) 
الهولندية لألمن الصناعي - استيراد أثاث فندقي ومنزلي 

ومكتبي ومستلزمات فنادق وأمن صناعي من الصين وكوريا

-1702/37604112شارع الزهراء - الدقي - الجيزة

02/37604212-

012/22289656

02/37614178exposcop@link.net

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى - الوكيل الوحيد لشركة (ألدورا) التركية للمراتباألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ألدورا ھاوس22

اإلمتداد الغربي - بلوك 20019

02/46652169-
010/00083784-

02/46652168

02/44650021aldoraegypt@yahoo.net
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-3/502/25161606شلرع الالسلكي- الدور األول - المعاديتوريد معدات المطابخ للفنادق والقرى السياحيةاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ألفا جروب23
012/22399104-
012/22399103

02/25167170www.alfagroupegypt.com

54شارع عبد الرحمن الرافعي- مصر الجديدة - استيراد أثاث ( منزلي- فندقي- حدائق) من الصيناألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة أماندا أنتر برایزس24

القاهرة

02/26226306-
02/26226307-

010/01072881-
010/01072882

02/26240907www.amandaenterprises.com

-5102/33026781شارع شهاب - المهندسين- الجيزةاستيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة إنتر ترید أوفیس فرنیتشر25
010/0999548-
010/65545751

02/33030734....................................

وكيل للشركات التركية في االمنيت بوست فورمنج - األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة إنترناشیونال میتال26
ماكينات صناعة الموبيليا - بروفيالت لصناعة الموبيليا - 

جلود مفروشات عالية الجودة - ورق فويل لألخشاب - 
شرائط ميالمين - شيتات استانلس للديكور - اكسسوارات - 

أثاث

46شارع الفريق على عامر - مدينة نصر - 

القاهرة

02/26709027-

010/61461125

02/22704790www.international-metal.com

وكيل ألثاث ومهمات مكتبية وتجاليد على الحائط مصري األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة أوفیس فورم27

وصيني

-9902/33056153شارع عبد المنعم رياض - العجوزة-الجيزة
02/33056306-

010/05000854-
011/11125471

02/33057496www.office-form.com

4502/2753032002/27530032www.ei-interiors.comشارع 26 - المعادياستيراد أثاث مكتبي وفندقياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة إیبوني أند إیفوري28

شركة أیھ أف أس للمقاوالت وتكنولوجیا البیئة 29

(أكوا تك)

وكالء شركة (ناردي) االيطالية - (هوليداي) التركية األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي
المتخصصون في أثاث الحدائق والفنادق من البالستيك 

الشيزلونج) - الترابيزات - (الكراسي

-5502/24503950شارع الصادق- حدائق القبة- القاهرة
02/24503949-
012/22146999

02/24544007afftrade@yahoo.com

-02/26214863سوق القنال الدولي - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد أثاث مكتبي - منزلي- فندقي من الصيناألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة أیھ بي سي ماكرو30
02/26214864

02/26212159-
02/26212158

....................................

وكيل لشركة (كويك أستيب) البلجيكية - (فيدكس) األلمانية األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة إیھ زد فور فلورنج31

ألرضيات الباركيه HDF- دراسة بوليكربونيت األلمانية

17شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة    ، 

  192شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة

02/22878404-
02/33456941-
02/33456942

02/22732797www.az4flooring.com

39شارع إبراهيم نوار من شارع أحمد فخري - توريد أثاث فندقياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة أرتكس للتوریدات الفندقیة32
القاهرة مدينة نصر-

02/22726157..................www.artix-egypt.com

-1302/27357986شارع البرازيل- الزمالك - القاهرةاستيراد وتصدير أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة استاف إنترناشیونال33
02/27366841

02/27366842staff@link.net

102/2287716502/22877164www.elamirafurniture.comشارع عبد الحافظ أحمد - مدينة نصر- القاهرةوكيل لكبرى الشركات العالمية لألثاث المكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة األمیرة لألثاث والدیكور34

توكيالت تاكي وهابيتات للمراتب - السوست- المراتب - األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة األھرام للتجارة والتوریدات35
المفروشات - االسفنج

......................................................4802/25900038شارع األزهر - وسط البلد - القاهرة

35عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرة  ،  رفع جميع المنقوالت بأحدث التكنولوجيااألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة البرج العالمیة لرفع جمیع المنقوالت36

2شارع الكازينو باإلسكندرية

02/24020790 -
03/5821890-

010/01128113

02/24026476....................................

17شارع النوبي - وسط البلد - القاهرة    ،    استيراد قشرة خشبية - شرائح خشبيةاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة الجرس لإلستیراد والتصدیر37

20شارع بركات - مدينة السالم - القاهرة

02/25922006- 

02/26975992

......................................................

-2502/22618406شارع عباس العقاد - مدينة نصر- القاهرةاستيراد أثاث مكتبي من الصيناألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة الحلو جروب لألثاث المكتبي38
011/44418818-
010/08844048

02/24020084www.elhelwfurniture.com

14شارع فؤاد بدران - مدينة نصر - القاهرة    وكيل وحيد لشركة (بيروموبيل) األلمانية لألثاث المكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة الحلو ستایل لألثاث المكتبي39

،  48شارع أحمد الزمر- مدينة نصر - القاهرة

02/22759234-
02/22759273-
02/22726582-
02/26705779-
012/22222102

02/22759284www.elhelow.com

شركة الشرق األوسط للتجارة الخاریجیة 40
(میدیكو)

91شارع جسر السويس - جسر السويس - استيراد إكسسورات مكاتباألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي
القاهرة

02/22579159......................................................

......................................................602/37621793شارع دجلة - المهندسين - الجيزةعموم إستيراد وتصديراألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة الشھد لإلستیراد والتصدیر41

......................................................057/2221121أرض الجمل - دمياطاستيراد وتصدير أخشاباألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة العمدة لإلستیراد والتصدیر42
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شركة الفتح لتصنیع األثاث المكتبي والتوریدات 43

العمومیة

127طريق القاهرة حلوان الزراعي- دار السالم -توريدات عمومية - توكيالت تجاريةاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي

 حلوان

02/25270020-
0225270030-

010/02222625-
012/27677300

02/25270040....................................

استيراد جميع اناوع ماكينات النظافة واألدوات والخامات األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة الفرج إلستیراد وتوریدات أدوات النظافة44
الخاصة بالنظافة

10شارع الجمهورية- عابدين- القاهرة    ، 
الغردقة - 1طريق الغردقة سفاجا

02/23917345-
02/23907997

02/23912301www.elfaragco.com

9002/2457669002/24575687www.alkodstrading.comشارع شبرا - شبرا- القاهرةاستيراد أثاث مكتبي من الصيناألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة القدس للتجارة45

......................................................6602/22506908شارع الحرية - المطرية - القاهرةتوريد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة المل لتورید األثاث المكتبي46

602/2736416902/27383477elmezini@gmail.comشارع ابن النبيه - الزمالك - القاهرةاستيراد وتوريد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة المیزیني47

-02/26184515التجمع الخامس - الحي األول - المنطقة الخامسةتوريد كبائن حماماألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة الھنا للصناعات الخشبیة48
010/01760082-
010/01010598-
010/63136222

02/26184514www.elhanadesigns.com

توريد أثاث معدني وخشبي - شانونات بأنواعها- مكاتب األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة الیاسمین49

معدنية - دواليب مستندات - وحدات أرفف معدنية

-02/26993470شارع التروللي مدينة السالم - القاهرة
02/26991497-
012/22113803

02/26991857alyasmyn@yahoo.com

....................................903/545888203/4211894شارع إسماعيل زكي - بولكلي- االسكندريةتوريد أدوات كتابية - أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة بركة ترید50

-1002/22596233شارع نهرو- روكسي- مصر الجديدة - القاهرةوكيل لشركة ( راوش كالسيك) األلمانية لألثاث الخارجياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة بنزو إیجیبت51
012/27786601

02/22567632www.rausch-classics.de

8أمتداد شارع فلسطين - المعادي الجديدة - استيراد أثاث مكتبي ماركة (جرينجو) الصينيةاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة جرینجو لوجان52
حلوان

02/27538195..................www.gringogrup.com

37012/2262585802/25318879dh_diaa@yahoo.comشارع الشيخ سليم - السيدة زينب - القاهرةتوريد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة دي إتش لألثاث المكتبي53

-42202/26555230شارع ترعة الجبل - المطرية - القاهرةاستيراد أثاث مكتبي خشبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة دیزاین أرت54
0226500445-

010/06617574-
012/76224093

02/26504448....................................

منتصف شارع مجمع المحاكم - المنصورة- وكيل موزع لكبرى شركات األثاث العالميةاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة رؤیة لألثاث المكتبي55
الدقهلية

010/02223422-
012/71400048

050/9103777www.ro2yagroup.net

-2802/23921573شارع عدلي - وسط البلد- القاهرةتوريدات مهمات مكاتباألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة رافكو للتوریدات56
012/24700920

02/23918304....................................

 -18002/26823942شارع رمسيس - غمرة - القاهرةاستيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة راما لتجھیزات المكاتب57
010/61863280

02/26748827www.ramafurniture.com

50شارع لبنان- المهندسين - الجيزة   ،  استيراد موبيليات من أوروبااألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة روش بوبوا58
6أكتوبر- الكيلو38طريق القاهرة االسكندرية 

الصحراوي

02/33455168 - 

02/38571710

02/3052425 - 

02/38571711

....................................

شارع دكتور محمد عوض هللا - ميامي- موزع معتمد لمراتب (إنتركويل) اإلماراتيةاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة زاھر سنتر لألثاث والمفروشات59
اإلسكندرية

03/5572822......................................................

1502/2737148802/27351176sagtouchofglass@yahoo.comأ شارع طه حسين - الزمالك - القاهرةاستيراد وتوريد وتوزيع أثاث مكتبي وفندقي وديكوراتاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ساج للتجارة والتوزیع60

63شارع جسر السويس - جسر السويس- استيراد وتصدير أثاث مكتبي من الصيناألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة سبیل لإلستیراد والتصدیر61
القاهرة

012/2369300802/26994632....................................

honwanis1@yahoo.com..................4010/02404287شارع 20 - الظاهرية- اإلسكندريةتوربد أثاث مكتبي ومنزلياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ستار وود62

17شارع الوجوه من شارع الترعة البوالقية - توريد أثاث معدني وخيام للفنادقاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ستاندارد63
القاهرة شبرا-

02/2235343002/2367474nody_hhs@yahoo.com

218شارع الزهراء - الدقي- الجيزة    ، استيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ستایل دیزاین64

3/5شارع الالسلكس - المعادي الجديدة - حلوان

02/37607818- 

02/25161947

02/33374924....................................

-1102/22627439شارع محمد مندور - مدينة نصر- القاهرةاستيراد أثاث مكتبي من الصيناألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة سیبس دیزاین65
02/22618045

02/22619656....................................

-015/352190العاشر - المنطقة الصناعية B3تصدير األثاث الفندقي والمنزلياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة سیرو للصناعات المتطورة66
012/23476278

015/352195www.sirosmart.com
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وكيل(سيدوس) الكورية للكراسي - وكيل ( بوملسيف) األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة سیلفر ستار67

الكورية للخزائن

عمارات مجلس الدفاع الوطني- القبة1- كوبري 

القبة- القاهرة      ،     24شارع عباس العقاد - 

مدينة نصر- القاهرة

02/24540004-
02/24540005-

012/23160570-
02/22734527

02/22570977-

02/22734528

www.silverstar-eg.com

اشارع الخليفة المنصور- ميدان سفير- مصر توريد أثاث مكتبي- مفروشات فنادقاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة شریف فرنیتشر68
القاهرة - الجديدة

02/2636853802/26358737....................................

استيراد كافة أنواع األثاث المنزلي والمكتبي من تركيا - األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة صوفا ھوم69

الصين - ماليزيا- إندونيسيا

142شارع السودان - المهندسين- الجيزة   ،   

40شارع أبو داوود الظاهري - مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/33351008-
010/01597582-
02/26906275-
010/02601717

..................sofa_home007@hotmail.com

82شارع الخليفة القاهر - مدينة نصر- القاهرة   استيراد أثاث مكتبي من الصيناألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة عباد الرحمن لألثاث المكتبي70

،   37شارع األزهر - وسط البلد - القاهرة

02/24054037- 

02/23905602

02/22612245....................................

68شارع محيي الدين أبو العز - المهندسين- توريد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة فرست لألثاث المكتبي71
الجيزة    ،   96شارع النيل- ميدان الجالء - 

الجيزة - الدقي

02/37488014-

02/33372823

..................first_furniture@yahoo.com

تصدير األثاث المعدني إلى األردن - السعودية - افمارات - األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة فرست للتجارة والھندسة72

جنوب إفريقيا- ألمانيا- أمريكا- فرنسا- سوريا

شارع عثمان أحمد عثمان - بجوار مصنع 

الشوربجي - الحرانية - الهرم - الجيزة

02/35600584-
012/27496176-
012/23102644-
012/22142147

02/35640055....................................

شركة فرست للتجارة والھندسة (قطاع 73
التجھیزات الفندقیة)

شارع عثمان أحمد عثمان - الكنيسة - وكيل شركة ( كيتال) األسبانية لألثاث المعدنياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي
الجيزة - الهرم - المريوطية

02/35640055......................................................

8عمارات اإلمداد والتموين - مدينة نصر- وكيل لشركة (يانسن) األلمانية واألمريكية للمراتب السوستاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة فن الستائر والدیكور (یانست)74
القاهرة - القاهرة   ،   التجمع الخامس

02-26905227-
02/29297812

......................................................

وكيل لماركة ( باناسونيك) اليابانية ألجهزة الفاكسات األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة فور دي لمھمات المكاتب75

والسنتراالت - (كوبرا) اإليطالية آلالت فرم المستندات - 

(دبلومات)الكورية للخزائن الحديدية

-1502/24516124شارع السلحدار- مصر الجديدة - القاهرة

010/01518485

02/24517775www.4d-eg.com

-3302/23914167شارع قصر النيل- وسط البلد - القاهرةتوريد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة كاردكس76
02/23922040

02/23938855kardex@link.net

24شارع ذاكر حسين - مدينة نصر- القاهرة    ، استيراد أثاث منزلي من الصين وتركيااألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة كاسیرو77

  5شارع جامعة الدول العربية - الزمالك- القاهرة

02/24029772-

02/33050468

..................www.caserofurniture.com

-102/27922303شارع الفسقية - جاردن سيتي- القاهرةاستيراد أثاث مكتبي من الصيناألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة كندكس إنترناشیونال إیجیبت78
02/27922549

02/27950804www.keendexegypt.com

......................................................302/22914450شارع فاضل الخشن - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة كنزي لألثاث المكتبي79

32شارع العراق - المهندسين - الجيزة   ،   موزع لألثاث المكتبي والفندقياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة كومكس لألثاث المكتبي والفندقي80
القاهرة - مدينة نصر - 4شارع البطراوي

02/37490435-
010/01065805

02/33368699....................................

16شارع قنال المحمودية - مينا البصل- استيراد وتصدير أثاث منزلياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة كونكورد للتصدیر واإلستیراد81
االسكندرية

03/3610551......................................................

توريد المخدات ( فايبر سوفت) األألمانية - أسرة جيست األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة كوین82

من توكيل (يانسن) األلماني - أقمشة التنجيد - جميع أنواع 

الوبريات - مفارش المطاعم الميلتون والبالس مات

جراند سيتي المعادي - برج 1 - شقة 301- 

القاهرة

02/29177015-
02/29178338-
02/29179650-

012/81844477-
012/23742840-
012/21617870

012/21601226www.queen-egypt.com

34شارع منصور محمد - الزمالك- القاهرة     ، وكيل لشركة ( كيان) الماليوية لألثاث المنزلياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة كیان لألثاث83

   كورنيش النيل - داخل أركاديا مول- حلوان

02/27359182-

02/25742009

......................................................

14شارع دمشق - المهندسين - الجيزة   ،   استيراد أثاث من الشرق األوسطاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة الیف إن84
الجيزة الدقي- 52شارع الحسين-

02/33052401-
02/33385583

02/37624239....................................

....................................1302/3337518702/33380212شارع المحكمة - المهندسين - الجيزةاستيراد ادوات زينة - أدوات منزلية من الهنداألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة لو كوان85

....................................102/3760118402/37601185شارع األنصار- الدقي - الجيزةاستيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ماتركس لألثاث المكتبي86

188شارع السودان- المهندسين- الجيزة   ،   استيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ماجیك جروب87
الجيزة - 191 شارع فيصل

02/33441588-
02/33859272

......................................................
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12شارع الفريق محمود شكري - كوبري القبة - عموم استيراد وتصديراألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة مارفیل88
القاهرة - 12شارع الخليفة المأمون - مصر 

القاهرة - الجديدة

02/26852793 - 

02/22575983

......................................................

......................................................4302/24190519شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرةموزع لعب اطفالاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة مازر بیبي كیر89

6شارع الفتح متفرع من شارع األربعين - جسر استيراد كراسي مكاتباألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ماستر لألثاثات المعدنیة والمكتبیة90
السويس - القاهرة- 4شارع النبوي المهندس - 

القاهرة - مدينة نصر

02/22989698-

02/22623331

......................................................

سوق القنال الدولي- نهاية شارع جسر السويس  استيراد وتصدير األثاثاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة ماكرو لإلستیراد والتصدیر91
 ،    6أكتوبر سيتي ستار - المحور الخدمي 

بجوار مدينة الثقافة

02/26214863-
02/26214864-
012/81202088

02/26212159-

02/38338074

macrocairo@gmail.com

شركة محمد أحمد عمر لمقاوالت األعمال 92

المیكانیكیة

وكيل لشركة(ريللو) للوالعات - (إيفاز) التركية للمحابس األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي

ومصايد البخار

-5302/27877845ش نجيب الريحاني - برج الحسيني- القاهرة
02/25762898-
02/25797176

02/25797176-

02/27874681

makatab@link.net

2شارع أمين السمنودي - المنصورة- الدقهلية   استيراد أثاث خشبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة محمد ثروت93

،   شارع طلعت حرب - المنصورة- الدقهلية

050/2206355-

050/2307335

......................................................

....................................52057/2700798057/2701977شارع الفنار - مدينة عزبة البرج - دمياطعموم استيراد وتصديراألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة محمد طھ لإلستیراد والتصدیر94

010/0779944902/22573440egypt-f@hotmail.comشارع بورسعيد- حدائق القبة- القاهرةتوريد األثاثاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة مصر لألثاث الراقي والتوریدات العمومیة95

وكيل لشركة (مانيتوك) - (على جروب) لمعدات المطابخ األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة مصریة للھندسة والمقاوالت96

والمغاسل التجارية

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى - قطعة 

رقم2- بلوك 13013 - القاهرة    ،    طريق 

المطار - حي مبارك5 - الغردقة

02/46103326-
02/46103325-

010/01609010-
010/01609002-

065/9220012

02/46103327-

02/46103270

www.masria.com

مدينة العبور - الكيلو25طريق القاهرة استيراد األثاث بأنواعهاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة میاك لألثاث الراقي97
االسماعيلية الصحراوي - 134 شارع جامعة 

الجيزة - المهندسين - الدول العربية

02/44770846-
02/33441813-
02/44770845

......................................................

موزع ومستورد للخزائن الحديدية - أثاث مكتبي- شانونات-األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة نابلكو98
 استاندات مخازن- ماكينات حضور وإنصراف- ماكينات 

تجليد تغليف- فرم-

-6402/33042817أ شارع الرشيد - المهندسين - الجيزة

012/23107708

02/33042814www.nablco.com

شركة وائل العمدة لتجارة األثاث المكتبي 99
والفندقي

5902/3335248802/33352399wael_elomda2001@yahoo.comشارع الدقي - أمام مصر للتأمين- الجيزةتوريد أثاث فندقي ومكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقي

......................................................6602/26712009شارع حافظ بدوي - مدينة نصر- القاهرةاستيراد موبيليا تركياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة وندي لإلستیراد والتصدیر100

15شارع خليل عبد العزيز - متفرع من ش توريد األثاث والديكوراألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة وود ماستر101

األربعين - منشية السد العالي - القاهرة

010/03853940-
011/41501370-
011/41501375

02/22980976www.wmsck.com

مدينة العبور - المنطقة الصناعية أ - 54 شارع موزع لمراتب (يانسن)األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيشركة یانسن102

نخلة المطيعي - مصر الجديدة - القاهرة

02/46101083-
02/461008830-

02/26378390

02/46101093....................................

استيراد سجاد تركي وسعودي- أثاث مكتبي من الصين - األثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيمؤسسة السالم لإلستیراد والتصدیر103

أرضيات باركيه HDFمن ألمانيا وسويسرا- طوب رجاجي 

من الصين -أرضيات مرتفعة وفينيل من ماليزيا

-2402/27537971شارع الجزائر- المعادي الجديدة

02/27548488-

02/25202102

02/27548499www.ebaco.com

الكيلو19طريق القاهرة االسماعيلة الصحراوي - الوكيل الوحيد للوالعات ماركة دجيب الفرنسيةاألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيمجموعة شركات لمختار104

جسر السويس- القاهرة

02/26211402-
02/26211403-
02/26211405-
02/26211406-

012/88881088-
012/88882088-
012/88883088-
012/22211509

02/26211402....................................

202/2417745902/24157513nobel_dtc@hotmail.comعمارات ميلسا - مصر الجديد- القاهرةاستيراد أثاث مكتبياألثاث المنزلي والفندقياألثاث المنزلي والفندقيمركز التصمیم والتجارة - نوبل105
-3602/23914328شارع رشدي - عابدين - وسط البلد- القاهرةاستيراد أدوات كتابية من إنجلترا وفرنسااألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةالشركة المصریة للتجارة1

02/23920042
02/23900546khaledamir@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

141 شارع تانيس - أمام مجمع تانيس استيراد وتوريد مهمات المكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةالشركة المصریة لمھمات المكاتب2
االستهالكي- محطة اإلبراهيمية- اإلسكندرية  ،  
84 شارع ترعة الجبل - أمام مترو الدمرداش - 

القاهرة

03/5931802- 
03/5906034-
035914629-

01221977030

......................................................

8502/2577331502/25749219www.olivetti.comشارع رمسيس - وسط البلد - القاهرةوكيل أوليفتي لآلالت الكاتبة والحاسبةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةالمؤسسة الحدیثة لألالت الكاتبة والحاسبة3

وكيل(ليكس) الهندية لمستلزمات كميوتر ورق - أحبار إنك األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةالمؤسسة الدولیة للتوزیع والتجارة4
جيت- ديسكات - روالت تصوير هندسي 60جم-80جم-
سبورات بيضاء - لوحات فل العالنية- وجميع األدوات 

الكتابية

-3402/25747399شارع جزيرة بدران - شبرا- القاهرة

02/25796643

..................www.stationary-mody.com

5شارع الزهرة- خلف فندق ميرديان -استيراد وتصدير أدوات كتابيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةالمكتب الدولي لألدوات الكتابیة5
القاهرة - مصر الجديدة هليوبوليس-

02/26907622-
02/26907623

02/22911803info.ios@ziedios.com

17شارع محمد كامل الحاروني- مدينة نصر- استيراد أدوات مكتبية من جميع دول العالماألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةالمكتب الدولي لإلستیراد والتصدیر6
القاهرة   ،    36 ش أحمد فخري - ميدنة نصر -

 القاهرة

02/22747155-
02/22747124-
02/22734724

02/22/70474www.internationalofficegroup.com

-202/24145465شارع إسماعيل فهمي - مصر الجديدة - القاهرةموزع لألدوات المكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة إتش إم دي (ھاني محفوظ دیزاین)7
02/24145296

02/24154213www.hmd.com.eg

توريد ماكينات طباعة- طباعة بالليزر - طباعة بالتالمس األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة ألفا لاللكترونیات8

الحراري- طباعة ولصق البطاقات إلكترونيا

-302/24153347ش محمد أنيس- الميرغني- القاهرة
02/24153365-

012/88375599-
012/22301719

02/24153365-

02/24153151

www.alfa-electronix.com

موزع لألدوات المكتبية والهندسية - أحبار طابعات بجميع األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة أوفیس مكة تریدینج9

أنواعها - مفارم ورق عادية وهيفي ديوتي - أختام بجميع 

أنواعها - ماكينات تجليد وتغليف -سبورات ووسائل إيضاح

-102/22603997ش األشرف شعبان - مدينة نصر- القاهرة

02/24044007

02/22608196www.officemix-eg.com

وكيل شركة (دي ال روي) اإلنجليزية آلالت أوراق البنكنوت األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة األمین ألنظمة التكنولوجیة10
والعد - شركة ( إتش أس أم ) األلمانية آلالت فرم 

المستندات - شركة ( سيستيما آند شيكير) الدنماركية- 
شركة (بوي) األلمانية ألجهزة البريد األوتوماتيكي وفصل 
الورق - شركة (سكان كوين) السويدية آلالت عد العمالت 

المعدنية - شركة (روتو تايب) اإليطالية ألجهزة طبع 
الشيكات- شركة (اكروبرنت) األمريكية آلالت تسليم 
المستندات وساعات الحضور واالنصراف - شركة 

(كوبير)التايوانية لساعات الحضور - شركة (ييكوم)الكورية 
ألجهزة الصرف االلكتروني- شركة ( إلترون) الفرنسية 

ألجهزة طباعة الكروت البالستيكية - شركة (فاتوري 
سافيست) اإليطالية آلالت تخريم المستندات - شركة 
(فاكوماتيك) اإلنجليزية لعد أوراق الطباعة - شركة 

(كريديت كارد سيستمز) األيرلندية آلالت التخليص على 
كروت االئتمان - شركة ( روجر) الصينية آلالت كشف 

التزوير

6عمارات الميريالند- جسر السويس - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24516339-

02/24515446-

02/24552864-

02/24550737-

02/24501484

02/22591003www.alamintech.com

32-34شارع حسن خليل - مصر الجديدة - موزع لماركة (شارب) اليابانية لألدوات المكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة األھرام للتجارة والتوكیالت11
القاهرة

02/2257391902/24537750s.elahram@yahoo.com

....................................31402/3305516002/33057533شارع السودان-المهندسين - الجيزةموزع لألدوات المكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة األوائل للتوریدات المكتبیة12

مورد موزع لجميع األدوات الكتابية والهندسية - ورق األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة البركة للمستلزمات الكتابیة والمكتبیة13
التصوير- مستلزمات الكمبيوتر- مستلزمات الفاكس- اآلالت 

الحاسبة

902/2258432302/22578487elbaraka87@yahoo.comش لطفي - مصر الجديدة - القاهرة

6أكتوبر - المنطقة الصناعية األولى    ،    استيراد أدوات مكتبية - أدوات كتابية ومصنوعات جلديةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة الخضیر مصر انترناشیونال14
الدقي-الجيزة - 15شارع نادي الصيد

02/3832112802/38329993-
02/37601842

www.khodeir.com

شركة الذھبیة للتجارة والتوریدات واالدوات 15
المكتبیة

30 ش عبد الدايم متفرع من ش التحرير- باب توريدات أدوات مكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبية
القاهرة - الظاهر اللوق-

02/27945943......................................................

......................................................37602/33155360 ش النيل - الدقي - الجيزةتوريد وتجارة أدوات مكتبية - أحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة السجلي16

استيراد أدوات مكتبية - هدايا- لعب أطفال من الصين - األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة العبور الحدیثة لالستیراد والتصدیر17

موزع معتمد لمنتجات ( بريما وراند)

6عطفة درب المصريين - الموسكي - القاهرة    
،    11ش سيف الدين المهراني - الفجالة - 

القاهرة

02/25930566-
02/25915847-
02/25883826

02/27864047-

02/25883794

elebour@hotmail.com

-6502/26858533أ ش العباسية - العباسية - القاهرةموزع لألداوت المكتبية والمدرسية - األلبوماتاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة القدس للبالستیك18
02/26858532

02/26858770www.faresplastics.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

2103/593385503/5933844www.badrs.comش أحمد قمحة - كامب شيزار - االسكندريةموزع لألدوات المكتبية - أدوات مدرسية وهندسيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة بدر للتوریدات19

....................................302/4444131702/44466247أ ش الصوة - شبرا الخيمة - القليوبيةاستيراد أدوات مكتبية من الصيناألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة برایت للتجارة والتوریدات20

استيراد أدوات مكتبية وأدوات هندسية ومدرسية - األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة برناسوس21

مستلزمات كمبيوتر - هدايا- أجهزة مكتبية - أجهزة مساحية

602/3835718802/38371079www.bernasos.comأكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية - قطعة 59

-902/22901579شارع النزهة - مصر الجديدة - القاهرةموزع لمنتجات (شنايدر) األلمانية لألقالماألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة بریما لألقالم22
02/24179208

02/22901578www.primapens.com

إستيراد جميع أنواع األدوات المكتبية- الهدايا- توريدات األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة بنسل لالستیراد والتوریدات العمومیة23
عمومية للبنوك والشركات

68012/2393374302/37612272abdelbadee@pencil-eg.comشارع مصدق - الدقي- الجيزة

....................................2402/2403608802/24056263عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةموزع لألدوات المكتبية - الهندسيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة بیوفي أي بي لیمتد24

-02/22703594شارع11 - المنطقة الحرة - مدينة نصر - القاهرةموزع أدوات كتابيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة تكنو ایجیبت25
02/22703512

02/22878815www.technoegypt.com

....................................602/3830350802/38329304أكتوبر - مجمع علي الدين- مبني أ- الدور األولموزع أحبار أتش بي - أدوات مكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة توب برنت26

globaltrading45@yahoo.com..................1502/26902902شارع حسن أفالطون - مدينة نصر القاهرةوكيل لماكينات الكاشير صناعة ألمانيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة جلوبال للتجارة27

شركة داینا تك لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 28
التجاریة

موزع معتمد لشركة بناسونيك وشركة أي بي سي لألجهزة األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبية
المكتبية

1شارع أحمد شكري - ميدان التحرير - وسط 
القاهرة - البلد

02/25741948..................dina_tec777@yahoo.com

ramsis.egypt@gmail.com..................502/27382169شارع إسماعيل محمد - الزمالك - القاهرةإستيراد أدوات كتابيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة رمسیس للتجارة والصناعة واالستیراد29

 - 050/2226444إمتداد المشاية - المنصورة - الدقهليةإستيراد وتصدير أدوات مكتبية - أدوات هندسيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة رول لالستیراد والتصدیر30
050/2226999 - 
010/00411113- 

010/00384384

..................roll_stationary@hotmail.com

-1202/25271955شارع 161 - المعادي - حلوانتوريدات أدوات مكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة سبید سند31
02/2596500

02/25296565www.speedsend.com

1402/3302799302/33038616sosstationary@yahoo.comشارع المحروسة - المهندسين - الجيزةوكيل أدوات مكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة ستشنري أند أوفیس سبالیز32

simple_line@hotmail.com..................11102/26429077أ شارع جسر السويس - القاهرةتوريدات مكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة سیمبل الین33

مستورد جميع أنواع المنتجات الورقية وكشاكيل وكراسات األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة عالء الشمرلي وشریكھ34
السلك بأنواعها وأحجامها من الصين

alaashmererlee@hotmail.com..................502/27872393شارع كامل صدقي - الفجالة - العتبة - القاهرة

استيراد ادوات كتابية من الصين - موزع الحبار الطباعات األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة فیوتشر تكنولوجي35
الليزر - وجميع مستلزمات الكمبيوتر - ورق التصور - 
روالت الفاكس - ورق متصل - للحاسب األلي - روالت 

التصوير الهندسي والبلوتر والكالك - جميع االدوات 
الهندسية - سبورات بيضاء وفليين - عمل األختام 

والالفتات - توريد كافة مواد الدعاية والهدايا المكتبية - 
الخزائن - ساعات - حضور وانصراف - ماكينات فرم 

مستندات - التغليف الحراري - تجليد بالستيك - ماكينات 
عد نقدية

-1402/33383436شارع إيران - الدقي - الجيزة

02/37614053-

02/33383437-

010/01682650-

012/22633033

02/37481903www.ftstationery.com

مستورد لماركة بيبو الفرنسية ألقالم االلوان - مابك األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة كایرو انترناتشیونال (سي أي سي)36
الفرنسية لألدوات الهندسية - أدوات مكتبية

39شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة 
القاهرة - الفجالة - 1شارع كامل صدقي

02/23938207-
02/25888062

02/23903172cairocic@tedata.net.eg

9502/2392276302/23933243matrix.mms@hotmail.comشارع محمد فريد - وسط البلد القاهرةتوريد أحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة ماتریكس للتوریدات العموممیة37

وكيل شركة (يوأتش يو)األلمانية للمواد الالصقة - شركة األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة مكتبات المعایرجي للتجارة38
(بينتل)اليابانية لألقالم والمصححة واألدوات الكتابية - 

شركة (ستابيلو)األلمانية للقلم المظهر واألدوات الكتابية - 
شركة (سيتيزن) اليابانية لألالت الحاسبة - شركة (أتالنتا 

سمياد) الهولندية لدوسية الشانون

61شارع ذاكر حسين - مدينة نصر -   

6،3شارع كامل صدقي - الفجالة -  وسط البلد - 

القاهرة

02/22719228-

02/25918322-

02/225916312

02/22718830mmaayergy@hotmail.com

موزع ومستورد (أوشيدا) اليابانية للخزائن الحديدية - األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة نابلكو لتجارة المستلزمات المكتبیة39
ومستورد (أوجيدا) المصرية للخزائن الحديدية - موزع 
ومستورد (روتاري) المصرية لألثاث المعدني - موزع 
ومستورد (روترنج)األلمانية لألقالم - موزع ومستورد 

(فايبر كاسيل) األلمانية للجميع األدوات المكتبية

64 أ شارع الرشيد - برج الرشيد - الصحفيين - 

المهندسين

02/33042814-

012/23107708

02/33042216www.nablco.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

4 نهاية شارع عبد الرحمن الشرقاوي - توريدات عموميةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة وادي النیل للتجارة والتوریدات40
امهندسين الجيزة

02/3304208702/33030755wadi.elnile@yahoo.com

وكيل ومستورد(باركر) اإلنجليزية لألقالم - (روترنج) األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةشركة مكتبات سمیر وعلي41
األلمانية لألدوات المنزلية - (فايبر كاستيل) األلمانية لألقالم 
واألساتيك والبرايات - (ليفرانس أند بوروجوس ) الفرنسية 
لأللوان - (إيجييل) الصينية للدباسات والخرامات - (جوفي) 

األمريكية لأللوان - ( ديمو) األلمانية لماكينات الطباعة - 
(فيلوويس)الصينية لماكينات فرم وتغليف حراري- (سي إم 
بي ) البرتغالية لأللوان- (ديزني) الماليزية للشنط واأللعاب -

 (يوني بول) اليابانية لألقالم - (مارفيل) للصور 
والبوسترات - (فابريانو) اإليطالية لألوان الفلوماستر 
وأقالم الرصاص - (بريت) الصينية للغراء - (يوكين) 

اليابانية لألقالم الماركر - (سيهل) الصينية لورق الكمبيوتر 
- (إم أند آر) األلمانية للبرايات - (دونج إيه) الكورية 

لأللوان - (إس كي سي)الكورية لورق الكمبيوتر - (كارل) 
للدباسات والخرمات والبرايات - (سمارت) اللبنانية لورق 

الكمبيوتر .

64 شارع ذاكر حسين - مدينة نصر - القاهرة   

،  88شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة

02/24010014-

02/2414681

..................www.samiramadaly.com

استيراد وتصدير األدوات الكتابية والمكتبية (أدوات األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةمؤسسة الشیخ جابر لالدوات الكتابیة42
أقالم جاف ورصاص) أساتيك- - مدرسية

-402/25899423شارع الخليج الناصري - الفجالة- القاهرة
02/25934682

02/25895011www.bedayastationery.com

وكيل شركة (وهلي) األلمانية للفرامات - شركة (نوفاس) األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةمركز التسویق الدولي43

األلمانية للدباسات والفرامات - شركة (تروات) النمساوية 

لألختام

3 شارع ذكريا عبد العزيز - متفرع من شارع 

شهاب - المهندسين - القاهرة

0233382046-
02/33382047-
02/33382048-
010/00094326

02/37603173www.imcegypt.com

إستيراد تشكيلة من األدوات الكتابية - لعب األطفال - الهدايا األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةمكتبات داتا (ھشام)44
الخردوات لتغطية إحتياجات الكمتبات -

7 شارع عبد هللا بن عباس - مدينة نصر - 
القاهرة

02/26350742-
010/00406125

02/24045805hesham_mobasher@hotmail.com

20 شارع شهاب - المهندسين - القاهرة          إستيراد وتصدير أدوات مكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةمكتبات یاسینكو لالستیراد والتصدیر45

 - سور نادي الزمالك - المهندسين - الجيزة

02/37481442-
02/37486350-
02/33476711

02/37497060www.yasincoegypt.com

وكيل وموزع ومستورد (ريكسل) اإلنجليزية للدباسات األجھزة والمستلزمات المكتبیةأدوات وأجهزة مكتبيةمكتبة أوسكار46
والخرامات - وكيل وموزع ومستورد (أبالي) األوروبية 

لإلستيكر لجميع الطباعات ومقسم لجميع المقاسات - سي 
دي - كارت شخصي - شفافيات تصوير - طباعة الليزر 

ستيكر للباركود واألسعار - شفافيات للطباعة اإلنك جيت - 
ورق جلوسي - وكيل وموزع ومستورد (فيال جوتو) 

اإليطالية لألقالم الجافة - الفوسفوري - ألوان فلوماستر - 
شمع - خشب - عجائن تشكيل - وكيل (توين لوك) 

االنجليزية لدوسية شانون فاستنر

25 شارع عبد المعطي خيال - جامع الفتح - 

مصر الجديدة - القاهرة   ،   58 شارع الحجاز -

 برج أمون - مصر الجديدة - القاهرة

02/26389330-

02/26347138

02/26379626www.oscareg.com                              

الكمبيوتر والبرمجيات الشركة العربیة المتحدة للتجارة والتوزیع1

والطابعات

8 شارع محمد مقلد من شارع مصطفى النحاس -إستيراد أجهزة كومبيوتر من الصيناألجھزة والمستلزمات المكتبیة

 الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة

02/22719200-
02/22703400-

010/03482765-
012/71602267

02/22724702adelgamal1400@yahoo.com

الكمبيوتر والبرمجيات الشركة العربیة للتكنولوجیا (أرابتك)2

والطابعات

4 شارع محسن رشدي - الحي الثامن - مدينة موزع ألجهزة الكمبيوتر وجميع ملحقاتهااألجھزة والمستلزمات المكتبیة
نصر - القاهرة  ،    برج الزيتون - طريق 

كفر الشيخ - بلطيم - المصيف

02/22720006-
02/22870554-
045/2516883

02/22737504www.arabtce.com.eg

الكمبيوتر والبرمجيات الشركة الوطنیة للتجارة والتوكیالت (تراكو)3
والطابعات

1302/3346968102/33024889www.artlantisegypt.com شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزةوكيل شركة (أدفيند) الفرنسية لبرامج الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات المجموعة الوطنیة معروف (إن جي سي)4
والطابعات

22شارع محمود حسن - كلية البنات - مدينة وكالء لشركة (سوني) ألجهزة الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - نصر

02/24159455-
02/22918026

..................www.ncg-maarouf.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة أبل ترید الین5

والطابعات

75 شارع القصر العيني - السيدة زينب- القاهرة وكالء لشركة ( أبل) األمريكية ألجهزة الالب توباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

    ،    35شارع جامعة الدول العربية - الجيزة

02/27951200-
02/27943886-
02/33374041

..................www.appleline.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة إتش بي إیجیبت6

والطابعات

توريدات عمومية - وكالء لشركة hp وسوني ألجهزة األجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والالب توب والطابعات

31شارع قصر اللؤلؤة- بجوار المستشفى 

القبطي- رمسيس- القاهرة

02/2787411-
02/2787418-

02/27873732-
02/27874032

02/27874031elnourhpegypt@gmail.com

7(ems) الكمبيوتر والبرمجيات شركة أجیبشیان میكرو سولیوشنز
والطابعات

8شارع أبو ذر الغفاري- الحي السابع- مدينة استيراد أجهزة وبرنترات وفيديو وكون فورس وبروجيكتوراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة نصر-

02/24014583..................ems@emsegypt.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكمبيوتر والبرمجيات شركة أدف على8
والطابعات

106شارع عبد العزيز فهمي- مصر الجديدة- توريدات عموميةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/2636759002/26367546www.adfa3ly.com.eg

الكمبيوتر والبرمجيات شركة إكسبرتس كمبیوتر9
والطابعات

9ب عمارات رابعة االستثماري - ش النزهة- استيراد أجهزة وإكسسوارات الكمبيوتر المحمولاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة مدينة نصر-

02/24191837..................www.expertseg.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة ألیكس كمبیوتر دیستربیوشن سنتر10
والطابعات

مساكن مصطفى كامل - مصطفى كامل- وكالء لعدة شركات أجنبية متخصصة في أجهزة الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
اإلسكندرية

03/5225324-
03/5222160

..................www.alexcomputer.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة أمریكان جروب11
والطابعات

-33/3502/27044405 شارع 270- المعادي الجديدة- القاهرةاستيراد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
010/98877718

..................www.rog.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة انتراكت كمبیوتر ستورز12
والطابعات

-14202/25745911 شارع الالسلكي- المعادي الجديدةوكالء لشركة hp ألجهزة وأحبار الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/25203324

..................www.interactegypt.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة أوجیة لألنظمة13
والطابعات

9شارع عبد العزيز جاويش - ميدان لبنان- توريد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة المهندسين-

012/2364460302/33035503info@ogersystems-eg.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة أوریجنال للحاسبات14

والطابعات

13ش الشيباني متفرع من ش إسحق يعقوب - وكالء لمجموعة شبكات كمبيوتر صينيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ش النزهة - مصر الجديدة- القاهرة

02/24186274-
02/241488417-
010/66682661

..................www.original-link.net

الكمبيوتر والبرمجيات شركة أي تي سیستیم15
والطابعات

5عمارات الجبل األخضر- امتداد ش رمسيس - توريد أجهزة كمبيوتر وأحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/23422263-
02/23421777

..................ist.ziz@yahoo.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة أي سي إیھ وورلد واید16
والطابعات

4عمارات العبور - صالح سالم- مدينة نصر - استيراد أجهزة الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/24032340-
02/24046580

02/24012028www.ecaegypt.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة أي نو لخدمات الكمبیوتر17
والطابعات

www.iknoweg.com..................71/7302/25174084 ش 199-دجلة- المعادي- القاهرةاستيراد وتوريد أجهزة أبل للكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات شركة إیجیلیك18
والطابعات

2شارع حسين المعماري - قصر النيل- وسط وكيل للراوترز من أمريكا - الصيناألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - البلد

02/25746566-
02/25740044

02/25760286egylec@link.net

الكمبيوتر والبرمجيات شركة  االستشاریة للنظم الحدیثة ( سي ان اس )19
والطابعات

3902/3346908802/33039407www.cis-eg.comش سوريا - المهندسين- الجيزةوكالء لشركة (دل) ،hp ألجهزة الكمبيوتر واألحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات شركة االنظمة االلتجاریة العالمیة20
والطابعات

......................................................1303/4971281ش القادر - محرم بك- االسكندريةاستيراد وتصدير أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات شركة الشرق األوسط لمستلزمات الكمبیوتر21
والطابعات

6عمارات أول مايو بجوار الجامعة العمالية - وكالء لشركة ( سيسكو بارتنر) ألجهزة وشبكات الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة عباس العقاد-

02/22709720..................www.middleeastcom.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة الصقر للكمبیوتر والتكنولوجیا22

والطابعات

موزع لشركة hp، ibm ودي لينك ألجهزة الكمبيوتر األجھزة والمستلزمات المكتبیة
والالب توب والشبكات - بروجيكتور وماكينات تصوير 

واجهزة ومستلزمات الكمبيوتر

-702/37610350ش الطبجي - البحوث- الدقي- الجيزة

02/37605769

02/37621103www.alsakr.org

الكمبيوتر والبرمجيات شركة الفاروق للتوریدات23
والطابعات

12ش أحمد فؤاد نسيم - خلف شارع الطيران- توريد الكروت الذكيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة مدينة نصر-

02/22610759..................wael.ramzi.cardprinting@gmail.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة الفنیة للتجارة والتوریدات24
والطابعات

توريد أجهزة الكمبيوتر واألحبار والفاكسات وجميع ملحقات األجھزة والمستلزمات المكتبیة
الكمبيوتر

-2062/3326331ش التحرير - السويس
010/66311166

..................alfania@hotmail.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة القاھرة للكمبیوتر25

والطابعات

وكيل شركة( مايكرو سوفت) األمريكية للسوفت وير- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
شركة (xfx) الصينية لكروت الشاشات - شركة (انتك) 

الصينية - (سوني) الصينية - (انتل) الصينية - (فوجيتسو) 
األلمانية لشاشات الكمبيوتر ولوازمه

34عمارات العبور- بجوار كوبري الفنجري- 
صالح سالم- مدينة نصر- القاهرة    ،    4ش 

السيوطي- سوق كمبيوتر2- روكسي- مصر 
الجديدة - القاهرة

02/24011815-

02/24531342

..................www.cairocomputer.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة القیروان للكمبیوتر26
والطابعات

السوق الجديد- مطوبس- أمام موقف كفر الشيخ- استيراد أجهزة الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
كفر الشيخ

047/2717370-
011/46948580

..................www.alqirawan.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة المستقبل للتكنولوجیا (فیوتك)27
والطابعات

توريد أجهزة كمبيوتر- طابعات- عقود صيانة- شبكات- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
بالزما بروجيكتور-

31ش مجلس الشعب - ميدان الظوغلي- وسط 
القاهرة - البلد

02/27944224-
012/78562303

02/27925597abdo-futec@yahoo.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة المصریة لخدمات الكمبیوتر28
والطابعات

....................................6202/3305401202/33445235أبو المحاسن الشاذلي- العجوزة - الجيزةوكالء ألجهزة الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات الشركة المصریة للحلول المتكاملة29
والطابعات

eis_alex_eg@hotmail.com..................1803/5778904ش عمر المختار - لوران- االسكندريةوكالء ومستوردين ألجهزة الكمبيوتر واألحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات شركة المملكة لالستثمارات التجاریة (كفسیكو)30
والطابعات

-5602/22753856ش مصطفى النحاس - مدينة نصر- القاهرةموزع معتمد لشركات التكييف واألجهزة المنزليةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/22718021

02/22700631www.aircondtion.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة الوادي لحلول البرمجیات31
والطابعات

5ش على عبد الحليم بهي من شارع التحرير - استيراد شاشات LCD(دايو) الكوريةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة الدقي-

02/33363732-
02/33361775

02/33382993eoaa@wadi-eg.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة الیوسف للتجارة والتوریدات32

والطابعات

وكالء لشركة (تكنو بور) اليابانية وبيلس اإلنجليزية األجھزة والمستلزمات المكتبیة

ألجهوة الكمبيوتر واألحبار والشبكات

14 شارع إبراهيم الرفاعي متفرع من شارع 
رياض شمس - مكرم عبيد - مدينة نصر - 

القاهرة

010/0008412402/22870336mehamym@yahoo.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة بالم تریدینج33
والطابعات

11 شارع الذهبي - الخليفة المأمون - مصر استيراد اجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - الجديدة

02/24187221......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكمبيوتر والبرمجيات شركة باي تكنولوجي34

والطابعات

-5102/33470275 شارع الحجاز - المهندسين - الجيزةوكالء لشركة أبل األمريكية ألجهزة الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/33049208-
02/33037132

..................www.pie-tech.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة بتر بزنس35

والطابعات

وكيل شركة (إيه ام دي) الصينية - شركة (اتش بي) األجھزة والمستلزمات المكتبیة
األمريكية - شركة (مايكروسوفت) األمريكية - شركة 

(سامسونج) الكورية - شركة (أنتل) الصينية - وغيرهم من 
الشركات المتخصصة في أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها

-502/37721300 شارع سهل حمزة - الهرم - الجيزة

02/33888355

02/33888378www.betterbusinessco.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة بست باي إیجیبت36
والطابعات

3 شارع أبو داوود الظاهري - مكرم عبيد - موزع معتمد لشركة دل وhp ألجهزة الالب توباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
مدينة نصر القاهرة

02/26877399-
02/22750780

02/26700430www.2bcomputer.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة بلو ستار37
والطابعات

-5102/35848035 عمارات أبو الفتوح - الهرم - الجيزةموزع معتمد لشركة hp لألحبار وأجهزة الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/35848034

..................www.blustaregypt.net

الكمبيوتر والبرمجيات شركة بیرفكت لالستیراد والتوكیالت التجاریة38
والطابعات

370 شارع الشيخ غراب - حدائق القبة - موزع لهارد وير ومستلزمات الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

010/63626769-
012/24576255

02/22571760www.memorit.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة تقانة39
والطابعات

12 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -استيراد مستلزمات الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
 القاهرة

02/24033961-
02/24037351

02/22632700takana_cairo@hotmail.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة تكنولوجي ھاوس40
والطابعات

26 شارع جامعة الدول العربية - كمبيوسيتي توريد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة - المهندسين - مول

02/33457849-
010/01371056

..................techno-house@live.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة تكنولوجیا الشبكات الحدیثة41

والطابعات

-3403/5836367 شارع أحمد يحيى - زيزينيا - اإلسكندريةموزع معتمد لشركة hp وتوشيبا ألجهزة الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
03/5852126-

010/65518714

..................mwan@link.net

الكمبيوتر والبرمجيات شركة تنولوجیا المعلومات الدولیة42

والطابعات

وكيل لشركة (داتا لوجيك) االيطالية في أجهزة الباركود - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
(أي بي أم) األمريكية في نقاط البيع - استيراد وتصدير 

أجهزة كمبيوتر

17 شارع محمد صقر خفاجة - عباس العقاد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2260406602/22608510www.iti-egypt.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة جاما ألنظمة الكمبیوتر43

والطابعات

427 إمتداد شارع رمسيس مسجد النور - وكالء للجيجا بايت التايوانيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

العباسية - القاهرة

02/26850050-
02/26823333-
02/24843358

..................www.gammaegypt.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة جنرال سیستم44
والطابعات

53 شارع فيكتور عمانويل - سموحة - توريد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
اإلسكندرية

03/426032403/4241615ghada@gcs-eg.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة داینا كمبیوتر سنتر45
والطابعات

8 شارع إبن إلياس - الخليفة المأمون - مصر إستيراد إكسسوار أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - الجديدة

02/24547433-
02/24545804

..................info@danynacomputercenter.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة دي في اس ایجیبت46
والطابعات

وكالء ومستوردين ألجهزة الكمبيوتر ووحدات المونتاج األجھزة والمستلزمات المكتبیة
والفيديو والجرافيك

20 شارع محمد المهدي - كلية البنات - النزهة -
القاهرة -  مصر الجديدة

02/24547433-
010/01333222

......................................................

الكمبيوتر والبرمجيات شركة دیجیتال تاتش جروب47

والطابعات

32 شارع منشية البكري - الخليفة المأمون - استيراد وتوزيع إكسسوارات الكمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

روكسي - مصر الجديدة - القاهرة

02/24516540-

02/24535699

..................www.digitaltouchgroup.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة رامكو للتوریدات والتجارة48
والطابعات

31802/3305098002/33026490ramco1983@live.com شارع السودان - المهندسين - الجيزةتوريد أحبار - أدوات كتابية ومكتبية - مستلزمات كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات شركة ستار سوفت إیجیبت49
والطابعات

www.starsoftegypt.com..................502/33750956 شارع بغداد - المنيب - الجيزةاستيراد وتوزيع أحبار وورق ومستلزمات كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات شركة سفینكس للتوكیالت التجاریة50
والطابعات

35 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -وكالء لشرمة (مول باور) األلمانية للكروت الذكيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
 القاهرة

02/2262071202/22620646info@sphinxcommertil.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة سنترا للتكنولوجیا51
والطابعات

موزع معتمد ألجهزة الكمبيوتر واألحبار والتيونر والالب األجھزة والمستلزمات المكتبیة
توب

-702/3333662 شارع مصدق - الدقي - الجيزة
02/33336200

..................www.centra.com.eg

شركة سولیوشن بیت التكنولوجیا واالنظمة 52
المتقدمة

الكمبيوتر والبرمجيات 
والطابعات

أبراج المهندسين ب - برج 7 - كورنيش استيراد وتصدير أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - المعادي

02/2527050902/25270510info.solutionadvanced@gmail.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة شرق أسیا للنظم والحاسبات53

والطابعات

وكالء شركة hp ودل ألجهزة الكمبيوتر واألحبار - إستيراد األجھزة والمستلزمات المكتبیة

إكسسوارات وشبكات الكمبيوتر

-502/24159325 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة
02/24146220-
02/26900475

..................www.eastasiaeg.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة شمال افریقیا للنظم والھندسة54
والطابعات

48 شارع جمال الدين دويدار - الحي الثامن - توريد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - مدينة نصر

02/22707307-
02/222876203

02/22729951....................................

الكمبيوتر والبرمجيات شركة فیوتشر فالدج55

والطابعات

موزع معتمد لشركة hp وipm ودل ألجهزة الكمبيوتر األجھزة والمستلزمات المكتبیة

واألحبار

-602/33444163 ميدان النبوي المهندس - الجيزة
02/33444164-
02/33444165-
012/22959492

02/33031835www.futurevillageit.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة كمبیو لوجیك للتجارة56

والطابعات

وكيل شركة (يو اس مايكرو)الجهزة الحاسب - مستورد األجھزة والمستلزمات المكتبیة
لشاشات أصلية - اجهزة كمبيوتر - برنتارات ليزر - الب 

توب

202 شارع جسر السويس - أمام فندق السالم - 

مصر الجديدة القاهرة

010/0557368902/22942990compulogic@link.net

الكمبيوتر والبرمجيات شركة كمبیومان57
والطابعات

7102/3570520802/35720120compuman_eg@hotmail.com شارع المحطة - الجيزةتوريد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكمبيوتر والبرمجيات شركة كیرومینا للحاسبات االلیة58
والطابعات

......................................................1202/37629851 أ شارع الطوبجي - الجيزةتوريد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات شركة الین للتجارة ووالتوریدات (توب ماجیك)59

والطابعات

3 شارع أمين هندية من شارع سليم األول - وكيل شركة (تي بي لينك) الصينية لشبكات النت وركاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

خلف محطو مصر للبترول - الزيتون - القاهرة

010/03000370-

012/25359808

02/24531841www.line-trading.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة لوتس للتوریدات والتجارة60

والطابعات

13 شارع البيروني - طريق الحرية - سبورتنج -توريد أجهزة حاسب ألي وأدوات كتابيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

 اإلسكندرية

03/4259122-
03/4209019-
03/4278960

..................lotuscompu@yahoo.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة ماجستیك61
والطابعات

......................................................1050/2265130 شارع الجمهورية المنصورةاستيراد الب توباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر والبرمجيات شركة ماریز كمبیوتر62
والطابعات

5 شارع إبن إلياس - روكسي - مصر الجديدة - توريد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/24539622..................mariz_computer@yahoo.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة مالتي میدیا میجا ستورز63

والطابعات

1 ميدان سفينكس - ميدان لبنان - المهندسين - وكالء لشركة hp وموبينيل ألجهزة االتصاالتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الجيزة

0/33048102-
02/33048103-
02/33048104-
02/33048105-
02/33048106 

02/333048107....................................

الكمبيوتر والبرمجيات شركة مصر للتجارة والھندسة64

والطابعات

وكيل شركة (مايكروسوفت) األمريكية - شركة (سانيو) األجھزة والمستلزمات المكتبیة
اليابانية - شركة (فوكسكون) التايوانية - شركة (كنج 

ستون) اإلنجليزية - شركة (ويسترن ديجيتال) األوروبية 
المتخصصين في صناعة الكمبيوتر ومستلزماتها

25 شارع حمودة محمود - نهاية إمتداد شارع 

مكرم عبيد - المنطقة الثامنة - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2670547702/26701374www.ete-it.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة مون ستون65

والطابعات

وكيل شركة (كايرا) األوروبية للتلفزيون وشاشات الــ األجھزة والمستلزمات المكتبیة
LCD - سيرفر - نوت بوك - مونيتور - وجميع األجهزة 

الكهربائية

95 شارع حافظ رمضان - بجوار النادي األهلي -

 مدينة نصر - القاهرة

02/2670556- 

02/26710013

02/22739137www.moonstone.com.eg

الكمبيوتر والبرمجيات شركة میدیا برو كمبیوتر66

والطابعات

وكيل شركة (ميديا تك) الصينية الخاصة بالهارد والكمبيوتر األجھزة والمستلزمات المكتبیة

- إستيراد إكسسوارات الكمبيوتر وكافة المستلزمات

 67 - 66شارع أبو المعاطي - خلف مسرح 

البالون العجوزة - الجيزة

02/33448810-

02/33462963

02/33456330....................................

الكمبيوتر والبرمجيات شركة میست67

والطابعات

42 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - وكالء لشركة hp ودل ألجهزة الكمبيوتر واألحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الجيزة    ، 7 ميدان سفينكس - الجيزة

02/37603017-
02/37603018-
02/33024109

02/33382531-

02/33380237

....................................

الكمبيوتر والبرمجيات شركة میكرو ھارد ایجیبت68
والطابعات

-2702/22631004 شارع اسماعيل القباني - القاهرةوكالء لشركة hp ودل ألجهزة الكمبيوتر واألحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/22631435

..................mheegypt@hotmaill.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة نیو بي سي بالنت69

والطابعات

3 شارع حنفي ناصف - سيدي جابر الشيخ - توريد أجهزة كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
االسكندرية   ، االدارة2:  2شارع أحمد حشمت -

 القاهرة

03/5225705-

03/5426890

02/27351855www.pcplanet.com.eg

الكمبيوتر والبرمجيات شركة ھایكوتك للكمبیوتر والشبكات70

والطابعات

19 شارع المدينة المنورة متفرع من شارع توريدات عمومية وبرمجياتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

محيي الدين أبو العز - المهندسين - الجيزة

02/3760435-

02/33365779

02/37480363www.hicotec.net

الكمبيوتر والبرمجيات شركة ھوریزون للتصنیع71
والطابعات

1 شارع عمارات الفتح شارع د نبوي المهندس -تجميع شبكات الحاسب األلياألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة -  مدينة نصر

02/2670072302/26700288www.obourmanufacturing.com

الكمبيوتر والبرمجيات شركة وینر ترید لالستیراد والتوكیالت72
والطابعات

وكيل شركة (hp) االمريكية ألجهزة الحاسب ومستلزماتها األجھزة والمستلزمات المكتبیة
وشاشات والبرنترات

-503/5457133 شارع محمد جبريل - رشدي - اإلسكندرية
03/5456096

03/5456833winner@link.net

الكمبيوتر والبرمجيات شركة یونایتد سیستمز73

والطابعات

-702/33368140 شارع الحجاز - المهندسين - الجيزةوكالء لشركة hp ودل ألجهزة الكمبيوتر واألحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/33368141-
02/33368142-
02/33368143

02/33023277nesmamahoued@us-unitedsystem.com

ماكينات تصوير الشركة االقتصادیة لتطویر المكاتب1
وسنتراالت وفاكسات

....................................20802/2682431402/26844979 شارع رمسيس - القاهرةوكالء ماكينات تصوير شارباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير الشركة اإلنمائیة سي فودیك سنتر2

وسنتراالت وفاكسات

وكيل ومستورد (مون ستار) التركية لألدوات المنزلية األجھزة والمستلزمات المكتبیة
(أدوات بالستيك) - وكيل ومستورد (دابجيش) التركية 
لألدوات المنزلية - واألدوات الكتابية والمكتبية - هدايا 
ولعب أطفال - تصوير مستندات - مستلزمات كمبيوتر

34 شارع محمد فريد أبو حديد - الحي السابع -

مدينة نصر - القاهرة

02/2271219   ،   

02/22713109

02/22734392   ،   

02/22713935

www.cfoodico.com

ماكينات تصوير الشركة الدولیة جروب3

وسنتراالت وفاكسات

2124عمارات الجمهورية - مدينة المعراج - توريد ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الطريق الدائري - المعادي - القاهرة

02/29706242   ،   

012/21745000

02/29706243....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات تصوير الشركة الدولیة لالجھزة المكتبیة4

وسنتراالت وفاكسات

الوكيل الوحيد لشركة (ماتريكس) للسنتراالت - الفاكسات - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
أنظمة أمنية وتحكم - ساعات حضور وانصراف - إنذار 

حريق - أجهزة بريد صوتي - جميع أنواع التليفونات التي 
تعمل باللمس

28 شارع الفريق محمود شكري - كوبري القبة 

- القاهرة

02/24502030   ،   

012/2391185

02/24524142-

02/24502030

www.icoeegy.com

الشركة الدولیة لالستیراد وتجارة مھمات 5
المكاتب

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

503/575056503/5775876katacompany2@yahoo.com أ شارع وجيه باشا - جناكليز - الغسكندريةتوريد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير الشركة الدولیة للتجارة6

وسنتراالت وفاكسات

2 شارع د / محمد يوسف موسى من شارع موزع معتمد لماكينات تصوير كانوناألجھزة والمستلزمات المكتبیة

مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

02/2402516602/24013045eldawlialltegera@yahoo.com

ماكينات تصوير الشركة الدولیة للتجارة والتوریدات7
وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير (كانون - مينولتا) وقطع غيارها األجھزة والمستلزمات المكتبیة
وأحبارها

72 شارع مصر والسودان - حدائق القبة - 
القاهرة

02/2482039202/24820552....................................

ماكينات تصوير الشركة الدولیة للھندسة والتوكیالت التجاریة8

وسنتراالت وفاكسات

وكيل شركة (بليكان هارد كوبي) األلمانية ألحبار طباعات األجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكمبيوتر - وشرائط التحبير - ومستلزمات تشغيل أجهزة 

الحاسب األلي وماكينات التصوير

-17902/37805977 شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة
010/01729686-
012/24876147-
012/22125880

02/37807077ieacokhalifa@hotmail.com

ماكينات تصوير الشركة العالمیة الستیراد ماكینات التصویر9

وسنتراالت وفاكسات

استيراد وتجارة ماكينات تصوير وقطع غيارها األجھزة والمستلزمات المكتبیة
ومستلزماتها وأحبارها ( كانون- توشيبا- شارب- 

زيروكس) ريكو- باناسونيك-

136ش جسر السويس- أمام شارع السباق- 

مصر الجديدة - القاهرة

012/24077202-

011/48866868

02/26373108emad.wissa@yahoo.com

ماكينات تصوير الشركة العالمیة لالالت الكتبة والحاسبة10
وسنتراالت وفاكسات

11ب عمارات األوقاف - خلف سنترال شبرا- استيراد ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة محطة الخازندار- شبرا-

02/24329066......................................................

ماكينات تصوير الشركة العالمیة للتجارة والتسویق (إتمكو)11

وسنتراالت وفاكسات

وكيل متخصص في معدات المكاتب والبنوك والفنادق مثل األجھزة والمستلزمات المكتبیة
(بيلكون) آلالت عد النقدية وكشف التزوير اليابانية - 

معدات عد العملة المعدنية- (يوتكس كام) آلالت تحزيم 
النقدية - (دورس) آلالت كشف تزوير العملة

-8902/22911976 ش الميرغني- مصر الجديدة - القاهرة

02/24147752-

02/24176269-

012/22252580

02/22598667www.itmco-eg.com

ماكينات تصوير الشركة العربیة لتكنولوجیا األالت12
وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير وأنظمة مراقبة (شارب- ريكو- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
باناسونيك) توشيبا-

14ش مكة - مساكن القومية - الزقازيق - 
الشرقية

011/19030444055/2319321mazen_saad2@yahoo.com

ماكينات تصوير الشركة العربیة لمھمات المكاتب (شارب)130
وسنتراالت وفاكسات

....................................5402/2270333002/22753852 ش عباس العقاد - مدينة نصر- القاهرةوكيل معتمد لماكينات تصوير وفاكسات شارب- أثاث- خزناألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير الشركة الفنیة لمھمات المكاتب14
وسنتراالت وفاكسات

66 أ شارع جسر السويس - مصر الجديدة - موزع ماكينات تصوير كانوناألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/2451731402/24508382technicalcopiers@yahoo.com

ماكينات تصوير الشركة الفنیة لمھمات المكاتب15
وسنتراالت وفاكسات

2002/3744373702/33857757www.alfania.comش العريش - الهرم - الجيزةموزع لماكينات تصوير( كانون - توشيبا- باناسونيك)األجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير الشركة المتحدة الستیراد ماكینات التصویر16

وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات التصوير (كانون- شارب- توشيبا- ريكو- األجھزة والمستلزمات المكتبیة

باناسونيك)

 13إمتداد رمسيس 2 - محطة المهمات - تقاطع 

شارع المعرض - مدينة نصر- القاهرة

02/2260562602/22637112united.comp@yahoo.com

ماكينات تصوير الشركة المتحدة للتوریدات ومھمات المكاتب17

وسنتراالت وفاكسات

29 شارع عمر بكير - نهاية مترو الميرغني - موزع آالت فرم وأحبار (باسونيك- زيروكس- إتش بي)األجھزة والمستلزمات المكتبیة

الكلية الحربية - مصر الجديدة - القاهرة

02/2638384402/26386069united.soe@gmail.com

18(M.O.S) ماكينات تصوير الشركة المتحدة لمھمات المكاتب

وسنتراالت وفاكسات

وكيل شركة ( إنك نارا) الكورية لألحبار - استيراد ترابيزات األجھزة والمستلزمات المكتبیة

وكراسي الكمبيوتر واألحبار

115 شارع مصر والسودان - حدائق القبة - 

القاهرة

02/26748130-
02/24873484-
02/26857464

02/24829298....................................

الشركة المصریة األلمانیة لمھمات المكاتب 19
(إیجوس)

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

قطعة 6218 - ش مسجد القدس - المقطم - وكيل وحيد لماكينات التصوير ( كيو سيرا)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة    ،   25ش القاروق عمر - سموحة- 

ة

02/25057026-
02/25057027-

02/25057028-
03/4252551

www.egos.com.eg

ماكينات تصوير الشركة المصریة الھولندیة لمھمات المكاتب20

وسنتراالت وفاكسات

148 عمارات التوفيق - شارع خضر التوني من موزعين لمهمات المكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ش الطيران - مدينة نصر- القاهرة

02/22601637......................................................

ماكينات تصوير الشركة المصریة لالتصاالت والشبكات المتطورة21
وسنتراالت وفاكسات

وكيل لشركة باناسونيك اليابانية في الشبكات- السنتراالت- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
الفاكسات

4عمارات مشروع الدمرداش - العباسية - 
القاهرة

02/26860038......................................................

الشركة المصریة لألجھزة اإللكترونیة (إیجیبت 22
تك)0

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

4 ش يوسف محمد من ش سليمان جوهر من وكيل برنترات طباعة من الصيناألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة الدقي- - ش التحرير

02/33360813......................................................

ماكينات تصوير الشركة المصریة لألجھزة المكتبیة23

وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير - برنترات - فاكسات - تليفونات األجھزة والمستلزمات المكتبیة

باناسونيك

72مكرر ش الناصر - خلف مسجد جمال عبد 

الناصر - كوبري القبة - القاهرة    ،    35 ش 

سيدي جابر - كليوباترا الصغري- االسكندرية

02/24855694-
02/24871692-
02/26745611-

012/27360909- 
03/5234338

02/24871692- 

03/5456012

www.eoe-egypt.com

ماكينات تصوير الشركة المصریة للتجارة24
وسنتراالت وفاكسات

124 ش مصر والسودان - حدائق القبة - موزع ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/2487002202/26858955....................................

ماكينات تصوير الشركة المصریة للتكنولوجیا المتطورة (أجیكو)25
وسنتراالت وفاكسات

21ش الشيخ محمد رفعت - خلف حي مصر وكيل ومزع لمهمات المكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - مصر الجديدة - الجديدة

02/2642359302/26337172....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الشركة المصریة للكھرباء واالتصاالت السلكیة 26
(أریكفون)

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

وكيل لشركة باناسونيك اليابانية للتليفونات - الفاكسات - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
السنترالت

-3703/3924857ش محمود سالمة - محرم بك - االسكندرية
03/3913770

......................................................

ماكينات تصوير الشركة المصریة للھندسة والتنمیة27
وسنتراالت وفاكسات

2 ش عبد المنعم الحسيني من ش يوسف عباس وكالء ماكينات عد كومينيس - يوني سكاناألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - مدينة نصر -

02/2402245102/24025827www.edecotrade.com

ماكينات تصوير الشركة المصریة لمستلزمات الكمبیوتر28
وسنتراالت وفاكسات

وكيل ش (فيربتام) األمريكية للتونر - ش (إيكسمارك) األجھزة والمستلزمات المكتبیة
األمريكية لألحبار والشرائط

-3302/23909665ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة
02/23925932

02/23937774www.ecs-eg.com

ماكينات تصوير الشركة المصریة لمھمات المكاتب29
وسنتراالت وفاكسات

8ش محمود رضا من ش خالد بن الوليد - موزع ماكينات تصوير ( ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
اإلسكندرية سيدي بشر-

03/3586966......................................................

ماكينات تصوير الشركة المصریة لمھمات المكاتب30
وسنتراالت وفاكسات

19ش عمر بن الخطاب من ش عبد الحميد توريد ماكينات تصوير ( ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة شبرا- الخلفاوي- الديب-

010/0517143402/22012889....................................

ماكينات تصوير الشركة المصریة لمھمات المكاتب (إیجي كوبي)31
وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير ( كانون - شارب- توشيبا- ريكو- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
الينر)

www.egycopy.com..................2302/26400252 ش المدينة المنورة - جسر السويس- القاهرة

الشركة الھندسیة العالمیة لتجارة األالت الكاتبة 32
والحاسبة

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

6ش كنيسة دبانة من ش صالح سالم - محطة توريد آالت كاتبة وحاسبةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
االسكندرية - المنشية - الرمل

03/4872955......................................................

ماكينات تصوير الشركة الھندسیة العالمیة لمھمات المكاتب33
وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير - فاكسات - برنترات ( كانون- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
وقطع غيارها سيليكس) - أوليفتي

15ش علي إسماعيل من ش جسر السويس - 
القاهرة - سراي القبة

012/21799727-
012/22816170

02/29248057atef_eic@yahoo.com

الشركة الھندسیة لتجارة مھمات المكاتب 34

(كانون)

ماكينات تصوير 

وسنتراالت وفاكسات

وكيل وحيد بمدينة العاشر ومدينة بدر ومدينة الشروق األجھزة والمستلزمات المكتبیة

(كانون) لماكينات التصوير - برنترات وكاميرات تصوير

-015/360727العاشر - المجاورة السادسة - فيال 154
015/360767-

012/27443287

015/363407....................................

ماكينات تصوير الشركة الھندسیة لألعمال التجاریة35
وسنتراالت وفاكسات

-047/3228221شارع النبوي المهندس - كفر الشيخموزع ماكينات تصوير ومهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
010/09557348

......................................................

ماكينات تصوير الشركة الھندسیة للتوریدات36
وسنتراالت وفاكسات

3ش محمد المقريف - الحي الثامن- مدينة نصر -توريد ماكينات تصوير ( أوسيه - كانون )األجھزة والمستلزمات المكتبیة
 القاهرة

02/2670482702/26717966www.secombany.net

ماكينات تصوير الشركة الھندسیة لمھمات المكاتب37
وسنتراالت وفاكسات

وكيل شركة ( جستيتنير)لماكينات التصوير والطبعات األجھزة والمستلزمات المكتبیة
والفاكسات

-2602/27736827ش 26يوليو - وسط البلد - القاهرة
02/25762198

02/25767341www.gestetner.com

ماكينات تصوير الشركة الھندسیة لنظم الوثائق38
وسنتراالت وفاكسات

وكالء ماكينات تصوير هندسية وأجهزة لألعمال الهندسية األجھزة والمستلزمات المكتبیة
ياباني - ألماني - إيطالي

4ش الحرية من ش النصر- المعادي الجديدة- 
القاهرة

02/2516818302/25190794www.imaging-eg.com

ماكينات تصوير الشركة الوطنیة جروب لمھمات المكاتب39
وسنتراالت وفاكسات

-03/9563278السيوف - خلف دوران المطافي - اإلسكندريةاستيراد ماكينات تصوير - فاكسات - خزائن - آالت عد نقديةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
012/28217776

......................................................

المؤسسة األھلیة لألجھزة العلمیة ومھمات 40
المكاتب

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

19ش عبد المجيد الرمالي- ( فهمي سابقا) - توريد ماكينات تصوير- طباعة كتب وأبحاثاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - وسط البلد - باب اللوق

02/2795898602/27963565....................................

ماكينات تصوير المؤسسة التجاریة المصریة41
وسنتراالت وفاكسات

......................................................064/3346848شارع شبين الكوم - اإلسماعيليةموزع ماكينات تصوير ( ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير المؤسسة الدولیة لصیانة ماكینات التصویر42
وسنتراالت وفاكسات

samuelshaker20@yahoo.com..................10502/24531146 ش طومانباي - حدائق الزيتون- القاهرةموزع وصيانة ماكينات تصوير شارباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير المؤسسة المصریة لمھمات المكاتب43
وسنتراالت وفاكسات

عمارة نصار - ش البورصة الخديوية (النمسا موزع ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
السويس سابقا) -

062/3307469- 
011/44790197

......................................................

ماكينات تصوير المجموعة الدولیة للتجارة والتوریدات44
وسنتراالت وفاكسات

3 عمارات األوقاف - أرض اللواء- بوالق موزع معتمد لماكينات تصوير كانوناألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة - الدكرور

02/33271541......................................................

ماكينات تصوير المجموعة المصریة لمھمات المكاتب45
وسنتراالت وفاكسات

48ش عبد الشافي- ش كلية اآلداب- المنصورة- توريد ماكينات تصوير باناسونيكاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الدقهلية

050/2244540......................................................

ماكينات تصوير المجموعة الھندسیة (اجتكون)46

وسنتراالت وفاكسات

وكيل(فالكون- ايتم ريوتير) ألحبار الطابعات والكاشيرات - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
وكيل(ماجيك تاتش) للطابعات بالحرارة - وكيل(بريما) 

للتجليد اللولبي - وكيل (أر إس) الالت عد النقدية- 
وكيل(يونيتد) لماكينات التجليد - وكيل ( كوبرا) آلالت الفرم

102/2736116702/27353237www.egtcon.com أ ش السيد البكري- الزمالك - القاهرة

ماكينات تصوير المركز الدولي لألجھزة االلكترونیة47

وسنتراالت وفاكسات

استيراد وتوريد وصيانة وبيع ماكينات تصوير - سنتراالت -األجھزة والمستلزمات المكتبیة
 طابعات ( باناسونيك - زيروكس) صوتيات ومرئيات ( ماك 

بل)

010/06316001050/6444403ahmedafifi2001@hotmail.comشارع البوسطة - أجا - المنصورة - الدقهلية

ماكينات تصوير شركة إبكس ایجیبت48

وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير من سويسرا جديد ومستعمل األجھزة والمستلزمات المكتبیة
(كانون - ريكو- شارب- باناسونيك - توشيبا) - بلوتر 
رسومات هندسية - فاكسات (كانون- شارب- ريكو) - 

ريكو وإتش بي ) ) برنترات

105 إمتداد رمسيس 2 - أمام قاعة المؤتمرات -

 مدينة نصر - القاهرة

02/24045761-

012/71382136-

012/74944666

02/24052016epex_co@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة ابكو المصریة البرطانیة49

وسنتراالت وفاكسات

توريد جميع قطع غيارها ماكينات التصوير واألحبار - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
إستيراد ماكينات تصوير ديجيتال أنالوج(كانون - زيروكس- 

ريكو) شارب- توشيبا-

28 إمتداد شارع ولي العهد - أمام سور 

المخابرات - برج الصفوة - حدائق القبة - القاهرة

012/25880125-

012/28992930

02/26016054epco2010@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة إتش بي للتوریدات الھندسیة50
وسنتراالت وفاكسات

108 عمارات إمتداد رمسيس - مدينة نصر - استيراد وتوريد وصيانة ماكينات التصوير ( كانون)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

012/2376258402/22632930hb.bassem@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة إتقان للخدمات51
وسنتراالت وفاكسات

1ش جمال الدين أبو المحاسن - جاردن سيتي - وكيل ماكينات تصوير وأحبار زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/27940704..................www.itgan.com.eg
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(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات تصوير شركة أرابیا للتجارة واإلستیراد52

وسنتراالت وفاكسات

1ش 148 من ش العشرين - خلف مدينة بدر - موزعين لماكينات تصوير جميع الماركاتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

جسر السويس - القاهرة

02/29221858-
011/17345773-
011/17345733

02/22440915arabia_co2009@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة أرامكو مصر للتجارة والصناعة53
وسنتراالت وفاكسات

....................................49502/3569232902/35733990 ش الهرم - الجيزةموزعين أحبار ماكينات تصوير وطابعاتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة أس أو أس سوبر لمستلزمات المكاتب54

وسنتراالت وفاكسات

-4902/37490227 ناصية ش عدن - المهندسين - الجيزةموزعين لمهمات مكاتب (زيروكس- إتش بي)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/37619522-
02/37619523

02/37619506sosxerox@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة إسكندریة للنظم55

وسنتراالت وفاكسات

وكيل لماركة (كانون) الصينية للبرنترات - إسكانرات - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
أحبار- (باناسونيك) اليابانية للفاكسات - برنترات - 

أحبار بروجيكتور-

45203/544454903/5413390alexsystemsgroub@yahoo.com طريق الحرية - رشدي - اإلسكندرية

ماكينات تصوير شركة إكس جروب56
وسنتراالت وفاكسات

9ش الفاتح تقاطع ش المأمون - بجوار -بنك موزع ماكينات تصوير باناسونيكاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الغربية - طنطا - مصر اإلسالمي

040/3411439040/3356658panasonic_xgroup@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة ألیكس سولیوشنز57
وسنتراالت وفاكسات

....................................40503/523134403/5460847ب طريق الحرية - رشدي - اإلسكندريةتوريد ماكينات تصوير- تصوير طباعةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة إم بي لمھمات المكاتب58
وسنتراالت وفاكسات

-19402/22359726 ش أحمد حلمي - شبرا- القاهرةتوريد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
012/22583693

......................................................

ماكينات تصوير شركة إنترناشیونال لمعدات المكاتب59
وسنتراالت وفاكسات

توريد وصيانة أالت حاسبة وكاتبة - فاكسات - ماكينات األجھزة والمستلزمات المكتبیة
(مينولتا) تصوير

31 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - 
القاهرة

02/2390460002/23936398....................................

ماكينات تصوير شركة أنطونیا جروب60

وسنتراالت وفاكسات

وكيل شركة (أريتس جرافيكس)البلجيكية ألحبار اليوفي األجھزة والمستلزمات المكتبیة
والفلكسو - شركة (بانتون) األمريكية لضبط جودة األلوان 
والطباعة - شركة (فولت ارك تكنولوجي)األمريكية للمبات 
اليوفي - شركة (تايمر) األلمانية للمبات الشاسية ولمبات 

التعريض للمطابع - شركة (دانتكس جرافيكس ليمتد) 
األنجليزية أللواح التواري للسيرالت وماكينات الحفر 

والتعريض - شركة (ريتا باد برنتنج) الهندية لماكينات 
طباعة البار كود - شركة (العالمية) السورية لماكينات 

السيلوفان - شركة (دبل فيس) الخاص بالمطابع

1 نهاية شارع الجامع - مدينة قباء - جسر 

السويس - القاهرة

02/26977217-

02/26977615

02/26983343www.antoniagroup.com

ماكينات تصوير شركة أنو فاشنز لالستیراد والتوكیالت التجاریة61
وسنتراالت وفاكسات

2502/3346585002/33028328atlas@innovations-co.com شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزةوكيل القاموس الخبير من الصيناألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة أوریجنال لمھمات المكاتب62
وسنتراالت وفاكسات

-4102/24500638 شارع الصحابة - حدائق القبة - القاهرةتوريد مهمات مكاتب (قطع غيار وأحبار ماكينات تصوير)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/26016684

02/26020582orginal_company@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة أورینتال للتوریدات63
وسنتراالت وفاكسات

-1202/33385922 أ شارع الزهراء - الدقي - الجيزةتوريد ماكينات تصوير - أحبار " توشيبا "األجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/33354790

02/33354780ortsupplies@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة أوفر سیز لمھمات المكاتب64
وسنتراالت وفاكسات

6ش بني طي من ش ابن سندر - منشية البكري موزع ماكينات تصوير كونيكا - ريكواألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - مصر الجديدة -

02/22578223......................................................

ماكينات تصوير شركة أفیس تك زیروكس65
وسنتراالت وفاكسات

3ش مينا من ش إبراهيم سالمة - ميدان جاردن وكيل زيروكس لماكينات التصوير والطابعاتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
اإلسماعيلية - سيتي

064/3222633-
064/3222767

064/3222797rafik.ismail@officetechonline.net

ماكينات تصوير شركة أونست لمھمات المكاتب66
وسنتراالت وفاكسات

13 ش عبد القادر حسنين - منشية التحرير - توريد وصيانة ماكينات تصوير ( كانون 0 توشيبا)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - عين شمس

02/26441427......................................................

ماكينات تصوير شركة أوول لیزر67
وسنتراالت وفاكسات

10ج ميدان ابن سندر - منشية البكري- روكسي-توريد أحبار طابعات جميع الماركاتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة -  مصر الجديدية

02/24551178......................................................

ماكينات تصوير شركة إي جي سي68
وسنتراالت وفاكسات

-1002/37603736ش جمال سالم - الدقي- الجيزةتوريد مهمات مكتبية- طباعة وتصوير الرسومات الهندسيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/33384574

02/376037365egc100@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة إیجل التجاریة69
وسنتراالت وفاكسات

....................................202/2634607502/26346270 ش توفيق طمبا - حلمية الزيتون - القاهرةموزع ماكينات تصوير مينولتااألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة إیجي جرافكس70
وسنتراالت وفاكسات

وكيل شركة أتش بي األمريكية لماكينات الطباعة الرقمية األجھزة والمستلزمات المكتبیة
والملونة الكبيرة

1202/3335695102/33356953www.egygrafx.comش سوريا - المهندسين - الجيزة

ماكينات تصوير شركة إیجیبت تریدنج لالستیراد والتصدیر71

وسنتراالت وفاكسات

موزع لماكينات تصوير ( كانون - ريكو- شارب- توشيبا- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
زيروكس) - استيراد ماكينات تصوير من ألمانيا وسويسرا 

وأوروبا

خلف مجمع المحاكم - أمام ستاد المنصورة - 

المنصورة - الدقهلية

010/60599699-
010/60148851-
010/68877334

050/9102419egypt_photocopies@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة إیجیبت تكنولوجي72
وسنتراالت وفاكسات

موزع معتمد لماكينات تصوير - تليفونات - فاكسات - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
كاميرات باناسونيك - برنترات

30 ش اإلمام علي - برج الوطنية - ميدان 
القاهرة - مصر الجديدة - اإلسماعيلية

02/24144781-
012/23948342

02/24140310maichel_na2005@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة إیمبرو إیجیبت73

وسنتراالت وفاكسات

-22202/26218573 ش الحجاز - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد ماكينات تصوير وأحبار زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/26213401-
012/21627522

02/26242442www.improegypt.com

ماكينات تصوير شركة إیھ إف سي انتربریز74
وسنتراالت وفاكسات

......................................................4902/33470124 شارع الحجاز - المهندسين - الجيزةوكيل ماكينات تصوير زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
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ماكينات تصوير شركة االبراھیمیة75
وسنتراالت وفاكسات

......................................................903/5926032 شارع بيلوز - االبراهيمية - االسكندريةتوريد ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة اإلخوة المتحدون76
وسنتراالت وفاكسات

موزع أحبار وقطع غيار ماكينات تصوير (ريكو - شارب - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
توشيبا)

13 شارع سيف الدين المهراني - الفجالة - 
القاهرة - العتبة

02/2589565502/2786697....................................

ماكينات تصوير شركة اإلسراء للتجارة والتسویق77

وسنتراالت وفاكسات

-2502/25788493 شارع عرابي - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد مهمات المكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
012/23767112-
010/64800801

..................elesrra@gmail.com

شركة اإلسكندریة لتورید وصیانة األجھزة 78
المكتبیة

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

-064/3353401ش شبين الكوم - برج أبو حسيبة - االسماعيليةموزع ماكينات تصوير - فاكسات - أجهزة هندسية (ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
012/22468574

......................................................

ماكينات تصوير شركة األلھ الكاتبة79
وسنتراالت وفاكسات

......................................................22103/4241366طريق الحرية - االبراهيمية- اإلسكندريةموزع ماكينات تصوير ريكواألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة األنظمة  التجاریة الدولیة80
وسنتراالت وفاكسات

-064/3353401ش شبين الكوم- برج أبو حسيبة- اإلسماعيليةموزع ماكينات تصوير - فاكسات- أجهزة هندسية (ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
012/22468574

......................................................

ماكينات تصوير شركة األنظمة  التجاریة الدولیة إیھ بي إس81
وسنتراالت وفاكسات

......................................................22103/4241366طريق الحرية - اإلبراهيمية- اإلسكندريةموزع ماكينات تصوير ريكواألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة األھرام لإلستیراد والتصدیر82

وسنتراالت وفاكسات

استيراد آالت تصوير لرسومات هندسية - فاكسات-األجھزة والمستلزمات المكتبیة
كاشيرات-آالت كاتبة ( توشيبا- باناسونيك- مينولتا- شارب- 

زيروكس) كانون- - ميتا ريكو-

34-32 شارع حسن خليل - أمام عمارات 

الميرالند- جسر السويس - القاهرة

02/22573919-
012/23225312-
011/12225312

02/24537750....................................

ماكينات تصوير شركة أالت ولوازم المكاتب83
وسنتراالت وفاكسات

....................................3902/2393534202/23935396ش طلعت حرب - وسط البلد- القاهرةاستيراد وتوريد آالت ولوازم المكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة البركات لمستلزمات المكاتب والكمبیوتر84
وسنتراالت وفاكسات

4ش حافظ حسن من ش شاهين - العجوزة- توريد ماكينات تصوير - أحبار - أوراق- مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة

02/33038617-
02/33040518

02/33443517albrakat2007@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة البركي لمھمات المكاتب85
وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير مستخدم- قطع غيار سيارات نقل األجھزة والمستلزمات المكتبیة
ومالكي مرسيدس

-045/2561615ش محمد عامر جاب هللا - أبو حمص- البحيرة
012/23444126

045/2560615elbaraky@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة الحمد للتجھیزات المكتبیة86
وسنتراالت وفاكسات

302/2704420502/27046804elhamd_h@yahoo.com /6 الشطر السابع - المعادي الجديدة - القاهرةوكيل وموزع أدوات كتابيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة الخالد87
وسنتراالت وفاكسات

......................................................1902/23927507ب شارع عدلي - وسط البلد- القاهرةاستيراد معدات تصوير فوتوغرافياألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة الدلتا الھندسیة88
وسنتراالت وفاكسات

....................................9040/3327151040/3316884ش معاوية- طنطا - الغربيةموزع ماكينات تصوير كانوناألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة الراعي89
وسنتراالت وفاكسات

elra3ico@yahoo.com..................30012/24303217ش النادي- شبرا المظالت- القاهرةتوريد ماكينات تصوير شارباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة الراعي لمھمات المكاتب90
وسنتراالت وفاكسات

-1902/29248882ش سنان- حلمية الزيتون- القاهرةموزع لمهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/29248102

..................info@elraey@gmail.com

ماكينات تصوير شركة الرواد لیزر سنتر91
وسنتراالت وفاكسات

45011/1500949403/5821046heshamtolba11@yahoo.comش أبو هيف - سابا باشا- اإلسكندريةموزع لماكينات تصوير كانوناألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة الزھراء لمھمات المكاتب92

وسنتراالت وفاكسات

-11040/3324009ش المتحف - طنطا - الغربيةتوريد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
040/3316340-
040/3323467-
012/20266775

040/3284480www.elzahra-eg.com

ماكينات تصوير شركة السالم لألجھزة المكتبیة93
وسنتراالت وفاكسات

......................................................3802/24325674 ش روض الفرج - شبرا- القاهرةموزع باناسونيك لماكينات التصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة السالم لمھمات المكاتب والتوریدات94

وسنتراالت وفاكسات

-19202/24841899ش ترعة الجبل - حدائق القبة- القاهرةموزع لماكينات تصوير توشيبا- فاكسات برازراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
012/23767268-
010/01053719

..................salm_b_e@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة الشروق الھندسبیة95
وسنتراالت وفاكسات

6ش محمد إبراهيم الحلواني- الكوم األخضر- موزع ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة الهرم- فيصل-

02/33881616......................................................

ماكينات تصوير شركة الصادق تریدنج (برازر)96
وسنتراالت وفاكسات

4ش أسامة بن منقذ- أرض الجولف- مصر وكيل برازر للفاكسات والطابعات والباركوداألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة الجديدة-

02/26903545......................................................

ماكينات تصوير شركة الصفا للتجارة97

وسنتراالت وفاكسات

وكيل ش ( كانون العالمية) لألحبار ومستلزمات التصوير األجھزة والمستلزمات المكتبیة

المستندات والطباعة والفاكسات

9إمتداد رمسيس 2 - ش ممدوح سالم - مدينة 

نصر- القاهرة

02/24038959-
02/22615553-
011/18123332

02/24054109www.elsafaegypt.com

ماكينات تصوير شركة الطارق للمعدات المكتبیة والتوریدات98
وسنتراالت وفاكسات

موزع ماكينات تصوير واآلت عد نقدية ( توشيبا- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
شارب) باناسونيك-

3303/484929903/4845744tarekgroupeg@yahoo.comش صالح سالم - العطارين- اإلسكندرية

ماكينات تصوير شركة العقاد لمھمات المكاتب99

وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير وأحبار وطابعات ( إتش بي ) - األجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير ( أبيسون - كانون) - أدوات مكتبية

1302/2404305302/24056509aos_elakkad@yahoo.com إمتداد ش رمسيس 2 - مدينة نصر- القاهرة

ماكينات تصوير شركة العمید100

وسنتراالت وفاكسات

-040/2800456ش الصواف - طنطا- الغربيةموزع ماكينات تصوير (كانون- ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
012/28820649-
011/19031005

......................................................
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ماكينات تصوير شركة الفتح لمھام المكاتب101
وسنتراالت وفاكسات

5ش د.محمد توفيق- أمام مجمع أحياء شبرا - استيراد ماكينات تصوير- طابعات كمبيوتراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة شبرا-

02/24328844......................................................

ماكينات تصوير شركة الفراعنة تریدنج سنتر102
وسنتراالت وفاكسات

......................................................203/4873235 ش الفراعنة- المسلة- اإلسكندريةموزع ماكينات تصوير ( شارب- كانون- ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة الفراعنة للھندسة والتوریدات103
وسنتراالت وفاكسات

7مساكن ضباط مصطفي كامل - ش 4 - رشدي -موزع ماكينات تصوير شارباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
 اإلسكندرية

03/543156103/5446055....................................

ماكينات تصوير شركة القاھرة لألجھزة المكتبیة104
وسنتراالت وفاكسات

16ش عبد هللا إبن طاهر- مكرم عبيد- مدينة استيراد وتوزيع ماكينات تصوير (ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - نصر

02/2670972202/26717803....................................

ماكينات تصوير شركة المسیا لمھام المكاتب105
وسنتراالت وفاكسات

....................................2002/2232899602/22397830 ش المحمودي - شبرا- القاهرةموزع ماكينات تصوير شارب- فاكسات - برنتراتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة المھندسون المتحدون (مھام)106
وسنتراالت وفاكسات

14ش الشيخ علي محمود - ميدان المحكمة- توريد وصيانة ماكينات تصوير زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - مصر الجديدة

02/2240964202/26420299....................................

ماكينات تصوير شركة الموارد التجاریة لمھمات المكاتب107
وسنتراالت وفاكسات

52ش أحمد حسن الزيات- الحي السابع- مدينة استيراد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة نصر-

02/22712933......................................................

ماكينات تصوير شركة الناردین لمھمات المكاتب108
وسنتراالت وفاكسات

-40040/3306520ش ثروت من ش بطرس - طنطا - الغربيةتوريد مهمات المكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
012/82773359

......................................................

ماكينات تصوير شركة النظم المتطورة109
وسنتراالت وفاكسات

......................................................2002/33466753 ش الغيث- العجوزة- الجيزةاستيراد ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة النور للتوریدات110
وسنتراالت وفاكسات

....................................4802/2266067902/22670313تعاونيات شيراتون - مصر الجديدة- القاهرةتوريد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة النیل لإلتصاالت واألنظمة الرقمیة111
وسنتراالت وفاكسات

موزع معتمد لماركة ( باناسونيك) البابانية للسنتراالت - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
بوابات أمنية االنتركم- الفاكسات-

802/3586605202/35825875info@nil4telecom.comش أبو حازم- الهرم- الجيزة

ماكينات تصوير شركة الیسر لألجھزة المكتبیة112
وسنتراالت وفاكسات

6أكتوبر - 65 ش المحور المركزي - أمام البنك استيراد ماكينات تصوير ديجيتال (ريكو)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
العربي

02/3835810802/38356317www.alyosser.com

شركة أنتجریتد دوكیومنت سولیوشن (أي دي 113
أس)

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

فيلال1 - 3 ش 287 من شارع الجزائر - موزع معتمد (ريكو- أوسيه) لماكينات التصوير والطباعةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة المعادي-

02/27539100-
02/27539200

02/27539500info@ids-egypt.com

ماكينات تصوير شركة ایرجینت لمھمات المكاتب114
وسنتراالت وفاكسات

موزع أحبار كمبيوتر - ماكينات تصوير- برنترات- فاكسات-األجھزة والمستلزمات المكتبیة
 أدوات مكتبية

144ش إمتداد رمسيس 2 - أمام بوابة 11 
القاهرة مدينة نصر- ألرض المعارض-

02/22630845-
02/22629401

02/24012351urgent_wm@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة إیكاف115
وسنتراالت وفاكسات

6 ش تاج الدين السبكي- أرض الجولف - مصر وكيل معتمد لماكينات تصوير زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة الجديدة-

02/2417085002/24155149www.acav2k.com

ماكينات تصوير شركة بارثینا للتجارة والتسویق116

وسنتراالت وفاكسات

موزع ماكينات تصوير- آالت عد نقدية - ساعات حضور األجھزة والمستلزمات المكتبیة

وإنصراف- آالت فرم مستندات - سنتراالت - شانون- خزائن

64ش سليم األول - أبراج ميامي- برج 3 - 

حلمية الزيتون - القاهرة

02/26321953-

02/26360840

02/26360690www.barthinia.com

ماكينات تصوير شركة بروفیشنالز لألجھزة المكتبیة117
وسنتراالت وفاكسات

وكيل باناسونيك لماكينات التصوير والفاكسات والسوند األجھزة والمستلزمات المكتبیة
للتكييف (كاريير) - سيستم

-902/37487256ش عدن - المهندسين - الجيزة
02/37485334

02/37487132....................................

ماكينات تصوير شركة برونتو ألنظمة اإلتصاالت118

وسنتراالت وفاكسات

موزع معتمد (باناسونيك) الفيتنامية ألجهزة التليفونات- األجھزة والمستلزمات المكتبیة

الفاكسات- السنتراالت- كاميرات المراقبة

18ش أمين هندية متفرع من ش طومان باي - 

أمام قسم الزيتون - القاهرة

02/29248238-
02/24552560-
010/01033686

..................www.pronto-tel.com

ماكينات تصوير شركة بنھا لمھمات المكاتب119
وسنتراالت وفاكسات

33عمارات األمل - ش مستشفى األمل - بنها- توريد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القليوبية

013/3233605......................................................

ماكينات تصوير شركة بورسعید لمھمات المكاتب120
وسنتراالت وفاكسات

....................................29066/3224860066/3222096ش أحمد ماهر والجيش - بورسعيدوكيل ماكينات التصوير شارباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة بي سي الھندسیة121
وسنتراالت وفاكسات

2902/3325262502/37623301pc.copiers@yahoo.comش محمود صدقى - العجوزة- الجيزةموزع ماكينات تصوير وقطع غيارهااألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة تارجت للتوریدات العمومیة122

وسنتراالت وفاكسات

24 ش حسين حجازي من ش القصر العيني - موزع ومورد أحبار ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

أمام رئاسة الوزراء - وسط البلد - القاهرة

02/27923234-

02/27957468

02/27945989....................................

ماكينات تصوير شركة ترستد تریدرز123
وسنتراالت وفاكسات

وكالء لشركة زيروكس وتوشيبا لماكينات الطباعة األجھزة والمستلزمات المكتبیة
والتصوير واألحبار

19ش عثمان بن عفان - ميدان اإلسماعيلية- 
مصر الجديدة

02/22914564-
011/11965650

......................................................

ماكينات تصوير شركة تكنو أوفیس لمستلزمات المكاتب124
وسنتراالت وفاكسات

وكالء زيروكس لماكينات التصوير - ورق- مستلزمات األجھزة والمستلزمات المكتبیة
تشغيل

www.technoffice-xerox.com..................9302/26701303ش مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

ماكينات تصوير شركة تكنو ترید125
وسنتراالت وفاكسات

-3302/23938560ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرةوكيل أحبار أوفستاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/23929330

02/23932307....................................

ماكينات تصوير شركة توب ماستر للتكنولوجیا126
وسنتراالت وفاكسات

توريد أجهزة كمبيوتر - ماكينات تصوير ومستلزماتها األجھزة والمستلزمات المكتبیة
وقطع غيارها

30ش السد العالي - ميدان سليمان جوهر- 
الجيزة الدقي-

02/3749587202/33360542....................................

ماكينات تصوير شركة توب ماشین127
وسنتراالت وفاكسات

......................................................702/24853808ش فاطمة النبوية- العباسية - القاهرةاستيراد ماكينات تصوير جميع الماركاتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة جرین الین لمھمات المكاتب128
وسنتراالت وفاكسات

-303/3328989ش محمود حجازي- سيوف شماع- اإلسكندريةتوريد ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
010/06616806

......................................................
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ماكينات تصوير شركة جلوبال دوكومنت سولیوشنز129
وسنتراالت وفاكسات

وكيل معتمد لماكينات تصوير- سكانر- برنترات- فاكسات األجھزة والمستلزمات المكتبیة
زيروكس

54 ش نزيه خليفة الميرالند- مصر الجديدة - 
القاهرة

02/24515172..................www.gdsxerox.com

ماكينات تصوير شركة جنرال ایجیبت130

وسنتراالت وفاكسات

وكيل تليفونات منزلية وفندقية - تليفونات (DECT) األجھزة والمستلزمات المكتبیة
السلكي- أجهزة بريما سيل - كاميرات مراقبة تليفزيونية- 

فاكسات سنتراالت-

-02/29292971حي الواحة - قطعة 10 - مدينة نصر- القاهرة

02/29284102

02/24101452www.delta65.net

ماكينات تصوير شركة جو سیم131
وسنتراالت وفاكسات

....................................8402/2453681202/22571046أ طومان باي - حلمية الزيتون- القاهرةموزع ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة جي جي لمھمات المكاتب132
وسنتراالت وفاكسات

11 شارع محمود فهمي المعماري- الظاهر- موزع ماكينات تصوير ( شارب)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة السكاكيني-

02/26841224..................g.sabry@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة حورس للتجارة والتوریدات133

وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير وسنتراالت ( كانون- ريكو- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
توشيبا- شارب - زيروكس- باناسونيك) - أجهزة يو بي 

أس وقطع غيارها

17 ش سنان باشا من ش سليم األول - حدائق 

القبة- القاهرة

02/29248253-
010/01066153-
012/22458181

02/22560959ehab_fahmi@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة دوكیو كوم زیروكس134
وسنتراالت وفاكسات

8902/2390857202/23954330www.docucom7.comأ الشيخ ريحان - عابدين- القاهرةوكيل ماكينات تصوير وأحبار زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة دیجیتال جروب لمھمات المكاتب135

وسنتراالت وفاكسات

5 عمارات صقر قريش - مساكن شيرانون- وكيل ( كانون- توشيبا- الينر) لماكينات التصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

مصر الجديدة- القاهرة

02/22690015-
012/23505061-
012/23627963

02/22690016....................................

ماكينات تصوير شركة دیجیتال سیرفیس136
وسنتراالت وفاكسات

2 أرض الجولف - عمارات اإلسكان والتعمير - استيراد برنترات زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
بورسعيد

066/3720660..................digitalsvc2003@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة دیجیتال ألنظمة المكاتب137
وسنتراالت وفاكسات

وكيل لماكينات تصوير- فاكسات - طابعات ( كونيكا- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
مينولتا)

27 ش محمد صبري أبو علم - مصر الجديدة - 
القاهرة

02/26906117-
02/24194525

02/24146906secretary@konicamenoltaegypt.com

ماكينات تصوير شركة دیجیتك138
وسنتراالت وفاكسات

43803/522906003/5229070www.digitecxerox.com طريق الحرية - رشدي - اإلسكندريةالوكيل الوحيد باالسكندرية لماكينات تصوير زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة رویال الھندسیة139
وسنتراالت وفاكسات

sadany11@yahoo.com..................802/37807883 ش عبد الحميد الزوواي من ش الهرم - الجيزةوكيل وموزع ماكينات تصوير ( توشيبا)األجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة رینبو لمھمات المكاتب140
وسنتراالت وفاكسات

www.eti.com..................3402/37487858ش دجلة- المهندسين - الجيزةاستيراد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة زمالك بیزنس سنتر141
وسنتراالت وفاكسات

202/2735113502/27364088www.zamalekbc.comأ شارع بهجت علي - الزمالك - القاهرةوكيل ماكينات تصوير - أحبار - ورق زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة زھرة كیمیكالز142
وسنتراالت وفاكسات

11302/2521803602/25218037www.zahrachem.comالشطر الخامس- زهراء المعادي- القاهرةتوريد وتجارة أحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة زیرو برینت143
وسنتراالت وفاكسات

13 ش أحمد فهيم- الحي السابع- مدينة نصر- موزع ماكينات تصوير ومهمات مكاتب زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/2260285402/22617861....................................

ماكينات تصوير شركة زیرو تك144
وسنتراالت وفاكسات

....................................3402/2738116302/27350588ش المنصور محمد - الزمالك - القاهرةوكالء زيروكس لماكينات التصوير ومستلزماتهااألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة زیروكس سولیوشنزدوت كوم145
وسنتراالت وفاكسات

......................................................1602/33352332ميدان المساحة- الدقي- الجيزةوكيل زيروكس لماكينات التصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة ساینس انجنیرنج146
وسنتراالت وفاكسات

استيراد وتوزيع ماكينات تصوير توشيبا - برنترات األجھزة والمستلزمات المكتبیة
وفاكسات جميع الماركات

25عمارات العبور- صالح سالم- مدينة نصر- 
القاهرة

02/22623849..................www.mactapee.com

ماكينات تصوير شركة سكوبیر للتجارة والتوریدات147

وسنتراالت وفاكسات

23ش عبد الحكيم الرفاعي- تقاطع شارع موزع ماكينات تصوير توشيبااألجھزة والمستلزمات المكتبیة
مصطفى النحاس مع ش عباس العقاد- مدينة 

القاهرة نصر-

02/2273110202/22740711....................................

ماكينات تصوير شركة سما لألحبار148
وسنتراالت وفاكسات

8شارع األشموني من ش ولي العهد - مصر موزع أحبار إتش بياألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة حدائق القبة- - والسودان

02/2683495702/24864810sama.print@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة سمارت سولیوشنز جروب149
وسنتراالت وفاكسات

....................................1302/2393696602/23962819ش شريف- وسط البلد - القاهرةوكيل وموزع لماكينات تصوير زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة سمارت كوبي150

وسنتراالت وفاكسات

إستيراد ماكينات تصوير (باسونيك- شارب - كانون- األجھزة والمستلزمات المكتبیة

توشيبا- ريكو)

3ش مازن من ش محمد يوسف - خلف مدارس 

المستقبل- الملك فيصل- الهرم- الجيزة

02/39809633-
02/39815674-

010/02568790-
012/24728157-
012/23476479-
011/41486969

02/33876966www.smartcopyco.com

ماكينات تصوير شركة سوبر ستار لإلتصاالت (أس أس أي)151
وسنتراالت وفاكسات

وكيل لماركة باناسونيك اليابانية للسنتراالت - التليفونات- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
الفاكسات كاميرات المراقبة-

402/3760070202/37600701www.superstar-eg.com أ ش جهينة - الدقي - الجيزة

ماكينات تصوير شركة سیتي أوفیس لمھمات المكاتب152
وسنتراالت وفاكسات

....................................4502/2391282202/23919098ش عبد الخالق ثروت- وسط البلد- القاهرةموزع لمهمات المكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة سیجما ترید153
وسنتراالت وفاكسات

4 ش سمير مختار - أرض الجولف- مصر استيراد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة الجديدة-

02/24199195..................sigma.t@link.net

ماكينات تصوير شركة سیلفر لإلستیراد والتجارة154
وسنتراالت وفاكسات

32عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر- استيراد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/24041750......................................................
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ماكينات تصوير شركة شارب155
وسنتراالت وفاكسات

21عمارات اإلمداد والتموين - خلف سيتي موزع معتمد لماكينات تصوير شارباألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - مدينة نصر - مكرم عبيد ستارز-

02/24187981......................................................

ماكينات تصوير شركة شمس لمستلزمات التصویر156
وسنتراالت وفاكسات

5 ش البطل أحمد عبد العزيز من ش صبري ابو استيراد آالت تصوير فوتوغرافياألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة باب اللوق- - علم

02/23929204..................shams_digital@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة طیبة كوبیر157

وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير مستعملة ( كانون- ريكو- توشيبا- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
شارب- مينولتا- باناسونيك- زيروكس) من (هولندا- 

بلجيكا) - السويد

-17050/2223271ش عمر بن الخطاب- المنصورة

010/05639357

050/2230396tiba.copiers@hotmail.com

شركة فرست ایجیبت لمھمات المكاتب 158
والتوریدات

ماكينات تصوير 
وسنتراالت وفاكسات

first_egypt09@yahoo.com..................402/26401160ش مصطفى التركي- حدائق الزيتون- القاهرةموزع ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة فرست ماشین159

وسنتراالت وفاكسات

استيراد فاكسات - برنترات- ماكينات تصوير (كانون - األجھزة والمستلزمات المكتبیة

ريكو)

16 ش السباح عبد المنعم الشربيني من ش 

ذاكر حسين- الحي السابع- مدينة نصر- القاهرة

02/22725992-
010/02325298-
010/00096663

02/22749784firest_machin_egy@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة فیلویاتیر لالجھزة المكتبیة160

وسنتراالت وفاكسات

موزع ماكينات تصوير- سنتراالت - فاكسات- كاميرات األجھزة والمستلزمات المكتبیة

مراقبة باناسونيك

92 عمارات إمتداد رمسيس - أمام قاعة 

المؤتمرات- مدينة نصر - القاهرة

02/24010961-
011/11210640-
011/16548861-
010/60308694-
012/22272747-
012/23426747-
012/22858938

02/24052081philopaterfoe@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة فینوكس للكمبیوتر161

وسنتراالت وفاكسات

وكيل شركة ( إيبسون ريتايل تكنولوجي) اإلماراتية األجھزة والمستلزمات المكتبیة
للطابعات - شركة (تاللي جينيكوم) اإليطالية لطابعات الليزر 

وطابعات متنقلة (موبايل برينتر)-شركة بوسي فليكس) 
للبروجيكتور والسكانر والطابعات - شركة (آروبا) - شركة 
سابريون المتخصصين في نت روك - شركة ( أمريكون) - 

شركة (ديلفكس) للطابعات

2002/3302077202/33020771www.phoenix-eg.net أ شارع الجهاد - ميدان لبنان - الجيزة

ماكينات تصوير شركة فیوتشر دوكیمنت تكنولوجي162
وسنتراالت وفاكسات

-1902/27364943 شارع أحمد حشمت - الزمالك القاهرةوكيل ماكينات تصوير زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/27364953

02/27354828www.fdtech.com.eg

ماكينات تصوير شركة فیوتشر للتوریدات163
وسنتراالت وفاكسات

30شارع الخليفة المنصور - ميدان تريومف - توريد أحبار - برنترات - فاكسات كانوناألجھزة والمستلزمات المكتبیة
مصر الجديدة القاهرة

02/26432361..................shaker_hany@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة كالكس المحدودة164

وسنتراالت وفاكسات

2 شارع الشهيد محمد قناية - بجوار موقف وكيل ماكينات تصوير (ديفالوب)األجھزة والمستلزمات المكتبیة

سوبر جيت - مصر الجديدة - القاهرة   ،    14 

شارع بطليموس الفلكي - اإلسكندرية

02/24141144-
02/24141177-
02/24141188-

03/5856973

02/24141166-

03/5856974

kalexegypt@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة كانون ترید لمھمات المكاتب165
وسنتراالت وفاكسات

العاشر من رمضان - منطقة األردنية - مول توريد مهمات مكاتب - ماكينات تصوير كانوناألجھزة والمستلزمات المكتبیة
دور أول - مدخل أ - دوحة العاشر

015/353320..................www.kanotrade.plogspot.com

ماكينات تصوير شركة كلیفرز166
وسنتراالت وفاكسات

......................................................1203/5233442 شارع عزيز فهمي - سبورتنج - االسكندريةتوريد قطع غيار ومستلزمات تشغيل ماكينات التصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة كنوز لتوریدات المكاتب167
وسنتراالت وفاكسات

102/3388082102/37402296gharibghallab@yahoo.com شارع المنشية - فيصل - الهرم - الجيزةتوريد مهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة كوالتي لمھمات المكاتب168
وسنتراالت وفاكسات

-3010/06050202 شارع األصبغ - حدائق القبة - القاهرةاستيراد وتوريد وصيانة ماكينات تصوير وسنتراالتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/26364569

..................aia_habiba@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة كوبي تك169
وسنتراالت وفاكسات

54 شارع الجالء - شارع جامعة المنصورة - استيراد البودرة الخام - اإلنك الخام الخاص بصناعة األحباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الدقهلية - المنصورة

050/2232466050/2372884eic32@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة كوبي تك170

وسنتراالت وفاكسات

موزع معتمد لماكينات تصوير (باناسونيك - كانون - األجھزة والمستلزمات المكتبیة

زيروكس - إتش بي)

12 شارع عبد العزيز إسماعيل - ميدان تريومف 

- مصر الجديدة - القاهرة

02/26345792-
02/26345793-
02/26326344-
02/26362819-
02/26326312-

012/23127203-
012/21669555-
012/22327027

02/26373891copytec2011@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة كوبي تكنولوجي171
وسنتراالت وفاكسات

4002/2290135902/26908949ashraf.karmy@yahoo.com أ   شارع بغداد - مصر الجديدة - القاهرةتوريدات عمومية - ماكينات تصوير - احباراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة كوبي ستار172
وسنتراالت وفاكسات

......................................................2202/33363075 شارع عمان - المهندسين - الجيزةاستيراد وتوزيع ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير شركة كوبي كوم173
وسنتراالت وفاكسات

استيراد وتوريد وصيانة ماكينات تصوير - موزع معتمد األجھزة والمستلزمات المكتبیة
(ليكس مارك) - بلوتور (موتو) لبرنترات

-1002/22613755 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة
02/24027085

..................copycom_egypt@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة كوبیتك لالستیراد والتصدیر174
وسنتراالت وفاكسات

استيراد أحبار وماكينات تصوير وبرنترات (زيروكس - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
إتش بي) - كانون

12 شارع عبد العزيز إسماعيل - ميدان تريومف 
القاهرة - مصر الجديدة -

02/26373891-
02/26326344

02/26422776copytech2011@yahoo.com
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ماكينات تصوير شركة كونترست175
وسنتراالت وفاكسات

-1402/27045998 شارع 309 - المعادي الجديدة - القاهرةموزع ماكينات تصوير (زيروكس - إتش بي)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/27055152

02/27034847contrast_2010@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة كیھ تي سي للمعدات واالدوات المكتبیة176

وسنتراالت وفاكسات

3 مكرر شارع نجيب محفوظ - العجوزة - الجيزة توريد ماكينات تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

   ،    570 طريق الحرية - اإلسكندرية

02/33375155-

03/5833241

02/37483354....................................

ماكينات تصوير شركة كیوتك ألنظمة االتصاالت177

وسنتراالت وفاكسات

وكيل لماركة باناسونيك اليابانية للسنتراالت - التليفونات- األجھزة والمستلزمات المكتبیة
أجهزة الفاكسات - التليفونات السلكية والالسلكية - 

كاميرات المراقبة - أجهزة صوتيات - أالت عد نقود - انذار 
حريق وسرقة

شارع الجيش - أمام المحافظة - المنصورة - 

الدقهلية

050/2101710-

010/68837303

..................www.qtecheg.com

ماكينات تصوير شركة لوتس للكمبیوتر ومستلزمات الكاتب178
وسنتراالت وفاكسات

-2302/33359370 شارع سليمان أباظة - المهندسين - الجيزةموزع أدوات مكتبيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/37603249

......................................................

ماكينات تصوير شركة ماستر سیرفیس179
وسنتراالت وفاكسات

12 شارع إسماعيل عبد العزيز - ميدان تريومف توريد وصيانة ماكينات تصوير وزيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - مصر الجديدة -

02/2634579302/26373891....................................

ماكينات تصوير شركة ماكینات تصویر ماركو انترناشیونال180
وسنتراالت وفاكسات

22 شارع عطية الصوالحي من شارع مكرم استيراد ماكينات تصوير كانوناألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - مدينة نصر - عبيد

02/2275225802/22758613cannon_center@yahoo.com

ماكينات تصوير شركة مامكو للتجارة والتوزیع181

وسنتراالت وفاكسات

12 أ  عمارات المروة - كلية البنات - مصر موزع فاكسات بناسونيكاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

الجديدة - القاهرة

02/24186852-
02/24195272-
02/24178031

02/24174976mamco_trade@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة مصر لألجھزة المكتبیة182

وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير (بناسونيك - ريكو) فاكسات - األجھزة والمستلزمات المكتبیة

وقطع غيارها

2 ميدان التضحية -  ميدان تريومف - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26430425-
02/26430426-
02/26430427-

010/01380018-
010/01380449-
012/21380449 

02/26430428www.egyptoe.com

ماكينات تصوير شركة مصر والشرق األوسط (إیمي)183

وسنتراالت وفاكسات

وكيل (سي تك) الجهزة إنذار الحريق - (فويية) للصوتيات األجھزة والمستلزمات المكتبیة

وكاميرات المراقبة - (باناسونيك) لماكينات التصوير 

والفاكسات - موزع معتمد لتكييف (كاريير)

5 شارع السعادة روكسي - مصر الجديدة - 

القاهرة   ،    2 شارع صوفي - طنطا - الغربية

02/22599102-
02/22599103-
040/3314228-
040/3303103-
040/3319634

02/22599142-

040/3309301

www.eme-egypt.com

ماكينات تصوير شركة مكة لمھمات المكاتب184

وسنتراالت وفاكسات

-8603/5846486 شارع الفتح - باكوس - اإلسكندريةاستيراد ماكينات تصوير وقطع غيارهااألجھزة والمستلزمات المكتبیة
03/5846487-

010/68881663

..................mekkacopier@hotmail.com

ماكينات تصوير شركة منظومة جلوبال لألعمال المحدودة185

وسنتراالت وفاكسات

السادس من أكتوبر - المحور المركزي - قطعة استيراد ماكينات تصوير (ديفالوب)األجھزة والمستلزمات المكتبیة

28 / 2أ

02/38357240-
02/38357241-
02/38357242-
02/38357243-
02/38357244-
02/38357245-
02/38357246-
02/38357247

02/3835200www.gbn-egypt.com

ماكينات تصوير شركة منكس186
وسنتراالت وفاكسات

18 شارع إبن سيناء - ميدان سفير - مصر إستيراد قطع غيار وأحبار ماكينات تصوير - أحبار برنتراتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - الجديدة

02/2690540402/26905405....................................

ماكينات تصوير شركة مودرن تكنولوجي187
وسنتراالت وفاكسات

108 شارع مجلس األمة - السيدة زينب - وكيل ماكينات تصوير زيروكس ومستلزماتهااألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/2395688102/23956882....................................

ماكينات تصوير شركة میدل إیست تریدنج (میتكو)188

وسنتراالت وفاكسات

موزع ماكينات تصوير وأحبار برنترات (إتش بي - ديل - األجھزة والمستلزمات المكتبیة

زيروكس) - ووكيل (بروميت) للخزائن المصفحة

-1302/33364979 شارع الدقي - الجيزة
02/37484418-
02/37623671

02/37623670www.metcotrading.net

ماكينات تصوير شركة نجیدة والسیف189

وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير مستعمل (كانون - ريكو - توشيبا -األجھزة والمستلزمات المكتبیة

 زيروكس - شارب) - شاشات - طباعات - فاكسات

21 شارع محمود غنيم - المنطقة السادسة - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2287126202/22710756www.tareknegeda.com

ماكينات تصوير شركة نظم المكاتب المتكاملة190

وسنتراالت وفاكسات

165 شارع العروبة - مصر الجديدة - القاهرة  ، استيراد وتوريد ماكينات تصوير (ريكو -اوسيه)األجھزة والمستلزمات المكتبیة

 211شارع بورسعيد - اإلسكندرية

02/22682957-

03/5449568

02/22681424www.ios-egypt.com

ماكينات تصوير شركة ھاي تك للتجارة191
وسنتراالت وفاكسات

وكيل معتمد ماكينات تصوير - أحبار - برنترات - فاكسات األجھزة والمستلزمات المكتبیة
ورق - زيروكس

1702/2703201902/27032049www.hightechxerox.com شارع 270 - المعادي الجديدة - القاهرة

ماكينات تصوير شركة ھاي تكنیك لألجھزة المكتبیة192
وسنتراالت وفاكسات

موزع لماكينات تصوير - فاكسات - أحبار (باناسونيك - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
إتش بي)

20 شارع أشمون - ميدان صالح الدين - مصر 
القاهرة - الجديدة

02/24146175-
02/24146179

02/24146224....................................

ماكينات تصوير شركة ھاي تكنو193
وسنتراالت وفاكسات

210شارع جسر السويس - مصر الجديدة - موزع ماكينات تصوير زيروكساألجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة

02/22987348......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات تصوير شركة وان تاتش194

وسنتراالت وفاكسات

موزع معتمد لماكينات تصوير (كانون) - متخصص في األجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير مستوردة ومهمات مكاتب من (العراق - 

السعودية - اليمن - أثيوبيا - أريتريا - غزة)

12 شارع جمال نوح من شارع الثورة - أرض 

الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/24173163-

010/60009662

..................www.onetouchegypt.net

ماكينات تصوير مؤسسة أوریون للصناعة والتجارة195

وسنتراالت وفاكسات

41 شارع الحسن بن علي - المنطقة السابع - استيراد وتصدير ماكينات تصوير ومهمات مكاتباألجھزة والمستلزمات المكتبیة

مدينة نصر - القاهرة

02/24028047-
02/24014497-
010/01100031

02/22605745....................................

ماكينات تصوير مؤسسة الشرق للتجارة والھندسة196
وسنتراالت وفاكسات

استيراد ماكينات تصوير باناسونيك - فاكسات - سنتراالت األجھزة والمستلزمات المكتبیة
وقطع غيارها األصلية

1 شارع فخر الدالي من شارع د شاهين - 
الجيزة - فيصل - المريوطية

02/37440543-
010/05711153

02/37429629www.el-shrok.com

ماكينات تصوير مؤسسة بدایة لتوریدات وصیانة مھمات المكاتب197
وسنتراالت وفاكسات

www.bedaya4u.com..................1802/26746552 شارع الشيخ البابلي - حدائق القبة - القاهرةتوريد وصيانة ماكينات التصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات تصوير مؤسسة مصر جروب198
وسنتراالت وفاكسات

6 شارع محمد إبراهيم الحلواني - فيصل - الهرم توريد أدوات كتابية وورق تصويراألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة -

02/37715772..................misr_est@yahoo.com

ماكينات حضور وعد الشركة العالمیة للتجارة والتسویق (إتمكو)1

نقدية وفرم مستندات

وكيل معدات البنوك (الكوبل) اإلنجليزية لماكينات العد - األجھزة والمستلزمات المكتبیة

(نميرون) األلمانية و(بيلكون)اليابانية لماكينات فرز العملة

-8902/24147752 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة

02/22911976

02/22909418itmco@menanet.net

2TCM ماكينات حضور وعد الشركة العامة لألالت

نقدية وفرم مستندات

وكيل (نسكا) اليابانية لطابعات يطاقات تحقيق الشخصية - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
(جود رنج) الهندية لخزائن مصفحة - شانون مصفح - 
(كيكو) الكورية ألنظمة الحضور واإلنصراف - (بيرش) 
التايوانية لنقطة مبيعات - طباعات الباركود - (أوزاك) 

التركية لبوابات دخول األفراد - ماكينات دفع إلكتروني - 
فارنات الباركود

14 شارع جواد حسني - وسط البلد - القاهرة   

،  34 شارع عمر لطفي - كامب شيزار - 

اإلسكندرية

02/23921864-
02/23934393-
02/3921881-
03/5907653-
03/5905120

02/23926926-

03/5907653

www.tcm-eg.com

ماكينات حضور وعد الشركة العالمیة للتجارة والتسویق (إتمكو)3

نقدية وفرم مستندات

استيراد أالت كاشير (يوني ويلل) - أالت فرم وتغليف األجھزة والمستلزمات المكتبیة
المستندات (فيللوريس) - فاكسات وبرنترات وباركود 

(برازر) - أالت كاتبة (كانون) - أالت حاسبة (فاكيت) - 
ساعات حضور ممغنطة وبصمة (ليثيم) - ساعات حضور 

وانصراف (نيديكا) - أالت عد نقدية (أوشيدا)

-1502/27736490 شارع 26يوليو - وسط البلد - القاهرة

02/27736480-

02/27736554

02/27736500www.emtco.net

الشركة المصریة للتوریدات والتجھیزات 4

التجاریة

ماكينات حضور وعد 

نقدية وفرم مستندات

وكالء للخزن - المجففات - المرايات - ساعات الحضور األجھزة والمستلزمات المكتبیة

واإلنصراف من اليابان وألمانيا وأمريكا

5 شارع كشتمر - طلعت حرب - وسط البلد - 

القاهرة

02/25759752-
02/25768823-
02/25751899

02/25740681....................................

المجموعة التجاریة الدولیة لالستیراد (سي أي 5
جي)

ماكينات حضور وعد 
نقدية وفرم مستندات

-802/24045310 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرةاستيراد أجهزة حضور وإنصراف - كاميراتاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/24045311

02/22629832cigegy@hotmail.com

ماكينات حضور وعد المجموعة المصریة لمھمات المكاتب (ایجات)6

نقدية وفرم مستندات

وكيل (بي جي) لماكينات عد النقدية - وكيل (هايبر باور) األجھزة والمستلزمات المكتبیة
الماليزية لماكينات التجليد والتغليف - وكيل (فوركس) 

الماليزية لماكينات الفرم - مستورد (يوني بايند) البلجيكية 
لماكينات التجليد - مستورد (إتش بي) األمريكية للبرنتر 

واإلسكنر - مستورد (باناسونيك) اليابانية للفاكسات 
الماليزية - مستورد (سانيو) اليابانية للداتا شو - مستورد 

(كوبرا) اإليطالية لماكينات الفرم - وجميع أنواع أدوات 
الكتابة واألحبار والسنتراالت والبروجيكتور

4 شارع صالح نور من شارع الصباح - أول 

شارع الهرم - الجيزة

02/35855781-

02/35854568-

02/35849490-

02/35864975

02/35864975www.egat-egypt.com

المجموعة الھندسیة للتجارة والمقاوالت 7

(اجتكون)

ماكينات حضور وعد 

نقدية وفرم مستندات

وكيل (يوني بايد) البلجيكية لماكينات التجليد الحراري - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
وكيل (بريما ) االيطالية للتجليد اللولبي - (كوبرا) االيطالية 

(رويال سوبريم) الكورية لماكينات وكيل - لماكينات الفرم

102/2736116702/27353237www.egtcon.com أ شارع السيد البكري - الزمالك - القاهرة

ماكينات حضور وعد شركة أراب جروب8

نقدية وفرم مستندات

مستورد (برينكو) و(إكس جير) الصينية - وموزع األجھزة والمستلزمات المكتبیة
(ستيزين) الصينية - موزع (باناسونيك) الصينية - موزع 

(إتش بي) الصينية - موزع (إبسون) الصينية - موزع 
(كاسيو) الصينية - موزع (روترنج)الصينية - موزع 

(سوني) الصينية - موزع (كانون) الصينية - موزع (إكسي 
روكس) لجميع أنواع األدوات المكتبية ومستلزمات 

أحبار أنواع وجميع التصوير أوراق أنواع وجميع الكمبيوتر

-1302/27035617 شارع 298 - المعادي الجديدة - القاهرة

02/25188041-

02/25187890

..................www.arabgroupms.com

ماكينات حضور وعد شركة إلكتروكاش9

نقدية وفرم مستندات

13 شارع الهنا - طنطا - الغربية   ،   أبراج موزع شركة كاسية للكاشيراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

سيدي جابر - برج 5 - سموحة - اإلسكندرية

040/3336841-

012/21669717

..................electro_71@yahoo.com

ماكينات حضور وعد شركة أوتومیشن تكنولوجیز10

نقدية وفرم مستندات

موزع ألنظمة الحضور واإلنصراف وأنظمة تسجيل األجھزة والمستلزمات المكتبیة

المكالمات وأنظمة المراقبة

-302/37809582 شارع الفاروق - الملك فيصل - الهرم - الجيزة
02/37809583-
010/06071287

02/37806261info@automation-techs.com

ماكينات حضور وعد شركة األنظمة الذكیة المؤمنة11

نقدية وفرم مستندات

وكيل ألنظمة الحضور واإلنصراف والتحكم في األبواب من األجھزة والمستلزمات المكتبیة
فرنسا - أنظمة كاميرات المراقبة وكاميرات بعيدة المدى 
من تايوان - أنظمة الكروت الذكية وطابعات الكروت من 

لة ا ال ل ل ال ة ة ا ال ا ا ان أل

-5402/26714458 شارع أحمد فخري - مدينة نصر - القاهرة
02/22735153-
012/21662228

02/26714498www.3segypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات حضور وعد شركة المصري راینو لصناعة سلندرات الطباعة12

نقدية وفرم مستندات

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - وكالء تجاريين لماكينات عد الورق وماكينات تقطيع الليزراألجھزة والمستلزمات المكتبیة

قطعة565

02/38290144-
012/23456721-
010/01592854

02/38290145www.elmisryryno.com

ماكينات حضور وعد شركة بارتك انترناشیونال لالستیراد والتصدیر13

نقدية وفرم مستندات

وكيل ألنظمة الترقيم والتسعير اإليطالية - أنظمة الحضور األجھزة والمستلزمات المكتبیة
واإلنصراف (األمريكية - الصينية) - طباعة الكروت - 

أنظمة الباركود واألسيتات (األمريكية - التايوانية) - خامات 
(إستيكر - أسيتات - سلفر - أنظمة كاميرات المراقبة) - 

أل أل ة ط ق

53 شارع جسر السويس - القاهرة   ،  ميدان 

سموحة - االسكندرية

02/26217441-
02/26217442-

010/66647361-
010/66647365

02/26217445-

03/4206491

bartech.intl@gmail.com

ماكينات حضور وعد شركة تكنولوجي الین14

نقدية وفرم مستندات

وكيل ألجهزة حضور وانصراف بالبصمة والكارت - أنظمة األجھزة والمستلزمات المكتبیة
التحكم في الدخول والخروج - طباعة البطاقات - نظم 

اإلنتظار من ماليزيا

-6012/73030706 شارع بن النفيس - مدينة نصر - القاهرة

012/27783935

02/22723639www.technologyline.net

شركة دایناتك لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 15
التجاریة

ماكينات حضور وعد 
نقدية وفرم مستندات

1 شارع أحمد شكري - ميدان التحرير - وسط موزع أجهزة مكتبية (سنتراالت - فاكسات - أالت عد نقدية)األجھزة والمستلزمات المكتبیة
القاهرة - البلد

02/2575505702/25741948dyna_tec777@yahoo.com

ماكينات حضور وعد شركة ورك للتجارة16
نقدية وفرم مستندات

602/2575859702/25780029rocktrade_co@yahoo.com شارع عرابي - وسط البلد - القاهرةوكيل وموزع اساعات حضور وإنصراف - أالت عد نقديةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة

ماكينات حضور وعد شركة سبید بروجرس إیجیبت17
نقدية وفرم مستندات

114 شارع محيي الين أبو العز - المهندسين - وكيل شركة سبيد لألجهزة البنكيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
الجيزة

02/3762250102/37622502speedprogress@hotmail.com

ماكينات حضور وعد شركة فاروس18

نقدية وفرم مستندات

وكيل (إنفنت) الصينية ألجهزة التسجيل والمراقبة وأجهزة األجھزة والمستلزمات المكتبیة

الحضور واإلنصراف والتحكم باألبواب

3 شارع مكة - النزهة الجديدة - القاهرة   ،  
42 شارع عمر بن عبد العزيز - ميامي - 

االسكندرية

02/26212146-

03/5567422

02/26212145-

03/5551851

www.pharos.com.eg

ماكينات حضور وعد شركة یونیتد لألنظمة اإللیكترونیة19

نقدية وفرم مستندات

موزع ألنظمة اإلنذار وإطفاء الحريق - كاميرات مراقبة - األجھزة والمستلزمات المكتبیة
أنظمة دخول بالكارت والبصمة - بوابات متحركة وأمنية - 

أنظمة إنذار ضد السرقة - أنظمة صوتيات - سنتراالت - 
أعمال كهرباء وإضاءة - أنظمة حضور وإنصراف

2002/2401305502/24032571unitedelectronics@menanet.net عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرة

ماكينات حضور وعد وكالة الشرق األوسط20
نقدية وفرم مستندات

-1602/27954472ب شارع معمل السكر - جاردن ستي - القاهرةوكيل أالت عد وتغليف العمالت المعدنيةاألجھزة والمستلزمات المكتبیة
02/27948718

02/27957129www.mea-eg.com

أجهزة طبية وعلمية الشركة العالمیة لنقل التكنولوجیا1
ومعملية

602/3832674202/38314868www.uttweb.comأكتوبر - الحي الخامس- قطعة 568وكيل لألجهزة العلمية - مستلزمات المعامل والكيماوياتاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية الشركة العلمیة التجاریة2

ومعملية

وكيل شركة (تايم جروب) الصينية للميكانيكا العامة - األجھزة والمعدات الكھربیة
شركة ( ليكو) األمريكية ألجهزة تحليل العينات كواليتي 
كنترول ومراقبة الجودة - شركة (ميد الين) افنجليزية 

للميكروسكوبات

302/2670380602/26703345galal_nouh.com.egش حسين فهمي - مدينة نصر- القاهرة

أجهزة طبية وعلمية الشركة المصریة إیمیكال3
ومعملية

-302/24508150ش بيروت - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد وتصدير أجهزة طبية ( معامل - غسيل كلوي )األجھزة والمعدات الكھربیة
02/24508151

02/24556557....................................

أجهزة طبية وعلمية الشركة المصریة األلمانیة ھوفن لألثاث المعملي4

ومعملية

توريد األثاث المعملي - دوالب سحب الغازات - حوض األجھزة والمعدات الكھربیة

عيون- منضدة ميزان - دوالب نفط كيماويات ( أمريكي )

12 ش الخرطوم من أحمد عرابي - المهندسين - 

الجيزة

02/33030634-

012/21810006

02/33047672www.hoffenegypt.com

الشركة المصریة السویدیة للتجارة والھندسة 5

(ESTEC)

أجهزة طبية وعلمية 

ومعملية

وكيل شركة (هانا) اإليطالية ألجهزة القياس وتجهيزة األجھزة والمعدات الكھربیة
المعامل - شركة ( فلوبي اسبرنكلر) اإلفريقية للرشاشات - 
شركة ( آيتي سي ) األسبانية للطلمبات الهيدروليك والحقن 
- شركة (روبرت) األمريكية لمستلزمات الري من الخراطيم 
- شركة (أكوامنت) ألجهزة تنقية اآلبار - شركة (الترونيك) 

التركية ألجهزة مانع انقطاع التيار الكهربائي

3ش حسني العشماوي من ش عبد العزيز فهمي 

- مصر الجديدة - القاهرة

02/22407395-

02/26420433

02/22407396www.estecegypt.com

الشركة المصریة ألجھزة التخدیر والغازات 6
الصناعیة

أجهزة طبية وعلمية 
ومعملية

6ش أحمد الدرديري - أمام سنترال ألماظة- استيراد ومقاوالت أجهزة طبية وأجهزة غازات صناعيةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - مصر الجديدة - أرض الجولف

02/24189402-
02/22914358

02/24148298info@eag-eg.com

أجهزة طبية وعلمية الشركة المصریة لالتصاالت والتكنولوجیا7
ومعملية

302/2634349502/26374633egycomm@intouch.comش حامد باشا فهمي - مصر الجديدة - القاهرةوكيل ألجهزة معامل اللغاتاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية الشركة المصریة للتوریدات العمومیة8
ومعملية

......................................................3502/25552796ش جمال الحضري - مدينة الطيران - حلوانوكيل وموزع ألجهزة المعاملاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية المجموعة الھندسیة للتكنولوجیا المتقدمة9
ومعملية

54شارع محيي الدين أبو العز - المهندسين - وكيل لألجهزة العلميةاألجھزة والمعدات الكھربیة
الجيزة

02/37624897..................ega_tech@yahoo.com

أجهزة طبية وعلمية شركة سرفو الب10
ومعملية

24802/2284307102/22843072servolabco@yahoo.comشارع ترعة الجبل - الزيتون - القاهرةتوريد وصيانة أجهزة علمية ومعمليةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة إسبرانزا للتجھیزات العلمیة11
ومعملية

302/2261695502/24013244esprenza@gega.net عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةوكيل للتجهيزات العلمية لكليات الهندسةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة اسبكترا إیجیبت12
ومعملية

80 ب عمارة البرق القبلي - ميدان الجيزة - شركة إسبكترا إيجيبتاألجھزة والمعدات الكھربیة
الجيزة

02/3572152902/35729745www.spectraegypt.com

أجهزة طبية وعلمية شركة أفاق للمشروعات التعلیمیة13
ومعملية

....................................1002/2796498902/27920712شارع عمر بن عبد العزيز - المنيرة - القاهرةشركة أفاق للمشروعات التعليميةاألجھزة والمعدات الكھربیة
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أجهزة طبية وعلمية شركة ألترا تیك14
ومعملية

وكيل ألكبر الشركات األمريكية في مجال األجهزة العلمية- األجھزة والمعدات الكھربیة
أجهزة تحليل المعادن

-2802/33385155 ش طيبة - الدقي- الجيزة
02/37490284

02/37609800www.ultratechegypt .com

أجهزة طبية وعلمية شركة إلكترو ساینت16
ومعملية

2902/2362914002/23643900electroscinte@hotmail.comش الرشيدي - القصر العيني- القاهرةموزع أجهزة علمية - أجهزة طبية - أدوات معاملاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة أوبتو ساینت17
ومعملية

1002/2391488302/23914466www.optoscient.comش 26يوليو- وسط البلد- القاهرةوكيل لشركة ( أوليمبا) اليابانية ألجهزة المعاملاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة أوربت ساینتفیك18

ومعملية

وكيل لشركة ( أف إي أي ) األمريكية ألجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
الميكروسكوب اإللكتروني الماسح والنافذ - شركة ( 

إكسيلون إنترناشيونال) األلمانية الكشف على اللحمات 
والشروخ باألشعة السينية

-3302/27547063عمارات إمتداد األمل - المعادي- حلوان
02/25200136-

011/44148260-
011/44148263

02/25200137elham@orbitsc.com

أجهزة طبية وعلمية شركة أوست إیجیبت19

ومعملية

وكيل ( كول بارمر) األمريكية لتركيب وصناعة األجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة

المعملية الدقيقة

9ش محمود غنيم - الحي السادس- مدينة نصر -

 القاهرة

02/22723542-
02/22723142-
02/22707017

02/22873001www.ewest-egypt.com

أجهزة طبية وعلمية شركة أي جي الب20
ومعملية

engazco@yahoo.com..................2103/3905223ش مشير أحمد بدوي - محرم بك- اإلسكندريةموزع لألجهزة العلمية والكيماوياتاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة أیزو الب21
ومعملية

isolab@isolab.com..................802/4271616 أبراج الصيادلة- سموحة- اإلسكندريةوكيل لألجهزة الطبيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة األجھزة العلمیة والطبیة (النوح)22

ومعملية

وكيل شركة (زايس) األلمانية لميكروسكوبات جراحة الرمد-األجھزة والمعدات الكھربیة

 شركة (استكترو) األلمانية ألجهزة اختبارات وتحاليل 

وقياس الجودة - شركة ( سيكا) األلمانية الخاصة بالموازين

-39902/26846900 ش رمسيس - العباسية - القاهرة

02/26844593

02/26849997info@alnouh.com

أجهزة طبية وعلمية شركة األمیر لاللكترونیات23

ومعملية

وكيل شركات (فلوك- إمبروب-بي كيه) ألجهزة القياس األجھزة والمعدات الكھربیة

والمعامل

12ش محمد صدقي- ناصية ش هدى شعراوي- 
باب اللوق- القاهرة   ،   46ش الفلكي - باب 

القاهرة اللوق-

012/29379569-

02/23929789

02/23929789www.ekt2.com

أجهزة طبية وعلمية شركة الخدمات العلمیة24
ومعملية

-25402/24027345ش وحيد - مدينة نصر- القاهرةاستيراد أجهزة معمليةاألجھزة والمعدات الكھربیة
010/01621328

02/24010874www.sscoegypt.com

أجهزة طبية وعلمية شركة الخدمات الفنیة والكیمیائیة25
ومعملية

-902/23784973 إمتداد ش القنال- ثكنات المعادي - حلوانوكيل لألجهزة العلمية والمعمليةاألجھزة والمعدات الكھربیة
02/23782908

02/23784977www.ctsegypt.com

أجهزة طبية وعلمية شركة العالمیة للتوكیالت26

ومعملية

95 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرة   ،   وكالء أجهزة ومعدات طبية من دول العالماألجھزة والمعدات الكھربیة

27ش نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة

02/25900913-

02/25898133

......................................................

أجهزة طبية وعلمية شركة الفسطاط العلمیة27
ومعملية

4ش المهندس حسن برادة - أمام معهد الرمد - استيراد مستلزمات طبيةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة

02/35684634......................................................

أجهزة طبية وعلمية شركة القاھرة للخدمات الطبیة والھندسیة28
ومعملية

وكيل وموزع لألجهزة العلمية والمعملية من (الهند - األجھزة والمعدات الكھربیة
فرنسا) - إيطاليا - الصين

....................................02/24524368 8010/01095307ش ولي العهد - حدائق القبة - القاهرة

أجهزة طبية وعلمية شركة النھضة العلمیة للتجھیزات المعملیة29

ومعملية

وكيل (ليدر) األلمانية للشرائح الميكروسكوبية الجاهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
وكيل (إي إس بي) اإلنجليزية للمجسمات الطبية المختلفة - 

وكيل (أومنيالب) األلمانية لألجهزة المعملية - وكيل 
(كورنينج) األمريكية لجميع زجاجات المعامل - وكيل (إيه 

إم إيه) اإليطالية ألجهزة العالج الطبيعي وكيل (ميمرت) 
األلمانية ألحدث المعامل والحضانات - وكيل (أنمث) 

األمركية لآلالت الجراخية

36ش صقلية - مكرم عبيد - مدينة نصر - 

القاهرة

02/26717032- 

02/22711101

02/22744231www.alnahdaalelmeya.com

أجهزة طبية وعلمية شركة النیل الدولیة لألجھزة الطبیة30
ومعملية

702/2453439002/22594900nilemed@nilemed.comش المقريزي - مصر الجديدة - القاهرةوكيل لشركة (فيليبس) األمريكية لألجهزة الطبيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة ایزومید31

ومعملية

وكيل شركة (أردو) السويسرية للحضانات - شركة (كوميد) األجھزة والمعدات الكھربیة
الكورية ألجهزة األشعة - إستيراد شفاطات ومغاسل 

ومجففات من فرنسا

....................................3602/2796100102/27961002أ شارع خيرت - ميدان الظوغلي - القاهرة

أجهزة طبية وعلمية شركة بایو تكنولوجي32
ومعملية

36ش الشيخ علي - ميدان الحجاز - النزهة - إستيراد وتصدير أجهزة طبيةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - مصر الجديدة

02/26210922-
02/26232564

02/2633623info@biotechnology-egypt.com

أجهزة طبية وعلمية شركة بنداري جروب33
ومعملية

إستيراد وتصدير أجهزة معامل - أجهزة كيماويات - األجھزة والمعدات الكھربیة
مستلزمات معامل

4502/2794049202/27959971www.bendarygroup.comشارع محمد فريد - عابدين - القاهرة

أجهزة طبية وعلمية شركة بیتا لاللكترونیات34
ومعملية

502/3336274002/33362739www.beta_electronics.netشارع الزهراء - الدقي - الجيزةوكيل لألجهزة العلمية والمعمليةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة بیوتك فارما35
ومعملية

-602/33452944ميدان أسوان - العجوزة - الجيزةإستيراد كاشفات طبيةاألجھزة والمعدات الكھربیة
G49402/33741018

..................www.biotechpharma.com.eg

أجهزة طبية وعلمية شركة تكنولوجي فیجن لالستیراد36

ومعملية

وكيل للعديد من الشركات األوروبية واليابانية والكورية األجھزة والمعدات الكھربیة
لألجهزة العلمية - التحليلية - الطبية في مصر وليبيا 

والسودان

1 ب عمارات مصر الجديدة - خلف نادي 

الشمس - ميدان بقطر - مصر الجديدة - القاهرة

02/262203802/26203107   mohsen_tvision@link.net
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أجهزة طبية وعلمية شركة جرین كیم37
ومعملية

amr_fathy@greenchem-eg.com..................2202/24044521عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةموزع لألجهزة العلميةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة جلوبال تكنولوجي38
ومعملية

81 شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - وكيل شركة (فوجي) اليابانية ألجهزة األشعة الطبيةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة

02/26241005- 
02/26241080

02/26335149....................................

أجهزة طبية وعلمية شركة جینوم لمستلزمات المعامل والبنوك39
ومعملية

45شارع بهاء الدين الغتوري - سموحة - موزع لمستلزمات المعامل والبنوكاألجھزة والمعدات الكھربیة
اإلسكندرية

010/0154874603/4274846genome_sh@yahoo.com

أجهزة طبية وعلمية شركة دلتا للتجارة والتنمیة40
ومعملية

 -602/35736679أبراج الهدى - المنيب - الجيزةوكيل وموزع ألجهزة ومستلزمات المعاملاألجھزة والمعدات الكھربیة
010/06096599

02/35699618www.deltatd.com

أجهزة طبية وعلمية شركة زھران الطبیة41

ومعملية

وكيل وموزع لزجاجات معملية لزوم المعامل العملية األجھزة والمعدات الكھربیة
والطبية - أجهزة علمية خاصة بالمعامل الطبية والعملية - 

ورق ترشيح مرشحات غشائية أجهزة خاصة بتحاليل 
األلبان والدهون - أجهزة خاصة بتحاليل الزيوت النباتية

 -1002/23932575ش صبري أبو علم - باب اللوق - القاهرة

02/23956179

..................www.zahrancompany.com

أجهزة طبية وعلمية شركة سامورال42

ومعملية

8ش جمال ياسين - محطة الرمل - اإلسكندرية   وكالء للكيماويات واألجهزة المعمليةاألجھزة والمعدات الكھربیة

،   26ش عطبرة - الهرم - الجيزة

03/4808079- 
02/33462371- 
02/33462378- 

02/33462367

..................lapchmicals@camoral.com

أجهزة طبية وعلمية شركة سیتي43
ومعملية

1102/2574919802/25755662www.setiscientific.comش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرةوكيل وموزع لألجهزة العلمية - األجهزة المعمليةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة سیمینز تكنولوجیز44
ومعملية

-5502/33333661ش النخيل والعناب - المهندسين - الجيزةإستيراد أجهزة طبية - أجهزة أشعة - أجهزة تحكماألجھزة والمعدات الكھربیة
1/16610

..................www.siemens.com.eg

شركة صادكس لالستشارات الفنیة والتوكیالت 45

التجاریة

أجهزة طبية وعلمية 

ومعملية

وكيل (زويك) األلمانية ألجهزة إختبارات المعامل - وكيل األجھزة والمعدات الكھربیة
(توني تكنيك) األلمانية ألجهزة إختبارات شركات األسمنت - 

وكيل (إندتك) اإلنجليزية لمعدات المعايرة - وكيل (كارل 
دويتش) األلمانية ألجهزة إختبارات المعامل الصناعية - 

وكيل (ينيتا) األمريكية ألوراق إختبار الدهانات

  1003/583229903/5834536gomaa@hotmail.com   ،   sadex@zwick.deش محمد إقبال - لوران - اإلسكندرية

أجهزة طبية وعلمية شركة عاطف حبیب رزق وشركاه46
ومعملية

1202/2258478802/22588652info@arazk.comميدان سرايا القبة - حدائق القبة - القاهرةوكيل ألجهزة العلمية - األجهزة الكيميائيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة فؤاد47
ومعملية

12عمارات الشركة السعودية - مدينة نصر - وكيل لمستلزمات المعاملاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة

02/2690486802/24182694....................................

أجهزة طبية وعلمية شركة كیمت للتوریدات الحكومیة48
ومعملية

kemmet_co@tahoo.com..................402/25746657ش حسين باشا المعماري - وسط البلد - القاهرةتوريد أجهزة علمية ومعمليةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة كیمي فارما49
ومعملية

chemi_pharma2000@yahoo.com..................4048/2584189غرب هندسة الري - قويسنا - المنوفيةتوريد أجهزة معملية - أجهزة معامل - زجاجيات معاملاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة الب تك50
ومعملية

إستيراد وتصدير أجهزة علمية - أجهزة كيماويات - أجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
معامل من أمريكا وألمانيا وشرق آسيا

 -6402/22735112ش المهدي بن بركة - مدينة نصر - القاهرة
012/23454714

02/22724571lab.tech@yahoo.com

أجهزة طبية وعلمية شركة البو ساینت51
ومعملية

2802/3571242102/35738294laboscient@yahoo.comش مراد - الجيزةوكيل لألجهزة العلمية والمعملية األلمانية واإلنجليزيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة ماركت لیدرز52
ومعملية

14ش المقريزي - منشية البكري - حمامات توريدات أجهزة علميةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - القبة

02/2453076302/24530917mleader2000@hotmail.com

أجهزة طبية وعلمية شركة میدیكا سینتفك53

ومعملية

وكالء لشركة (بيبي ليمتد) اإلنجليزية الوكيلة لماركة األجھزة والمعدات الكھربیة
(جينوي - تيورد) المتخصصة في األجهزة العلمية والطبية 
والحضانات - شركة (ثري أم) اإلنجليزية المتخصصة في 

الحضانات واألفران الطبية والغذائية والعلمية - ماركة 
(دكتور شولنجر) السويسرية المتخصصة في قياس صالبة 
األقراص - ماركة (أتش - أس) اإلنجليزية المتخصصة في 

األجهزة العلمية والطبية الخاصة بالتحاليل

92 أ شارع محمد فريد - عابدين - وسط البلد - 

القاهرة

02/2390978902/23935925medika@link.net

أجهزة طبية وعلمية شركة مكة لتوریدات األجھزة الطبیة والصیانة54
ومعملية

......................................................10040/3288984شارع عمر بن عبد العزيز - طنطا - الغربيةتوريد أجهزة طبية وصيانتهااألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة میدیكا ستار لألجھزة العلمیة55

ومعملية

وكيل تجاري وموزع لحمامات مياه معملية بالهزاز وبدون -األجھزة والمعدات الكھربیة
 سخانات معملية بالمقلبات وبدون - حمامات مياه 

باأللتراسونيك والتبريد - ورق ترشيح ومرشحات غشائية - 
أجهزة تحاليل معملية وطبية - أجهزة معامل وجيه - 
أوتوكالفات بيول معملية - موازين حساسة - أفران 

وحضانات - زجاجات معملية

27302/2403838502/24180839medicastar@live.comإمتداد رمسيس2 - مدينة نصر - القاهرة

أجهزة طبية وعلمية شركة نور العلمیة التجاریة56
ومعملية

وكيل ألجهزة البحث العلمي - الكيماويات الخاصة بالمعامل األجھزة والمعدات الكھربیة
من جميع أنحاء العالم

1002/2432914802/22034350www.noor-scientific.comشارع السالم - شبرا - القاهرة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أجهزة طبية وعلمية شركة نیو ألیكس57
ومعملية

......................................................03/5745988شارع إبن المنقذ - المنتزة - اإلسكندريةوكيل وموزع لألجهزة العلمية والزجاجية والكيماوياتاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية شركة ھیركیولیز58
ومعملية

وكيل (دي أم آي) اإلنجليزية ألجهزة كشف الغاز عدد - األجھزة والمعدات الكھربیة
خامات

44طريق النصر - إمتداد رمسيس2 - مدينة 
القاهرة - نصر

02/24016075- 
012/23121544

02/24180839info@herculescrop.com

أجهزة طبية وعلمية شركة یونایتد جروب59
ومعملية

وكيل أجهزة علمية - أنظمة إختبارات متكاملة وصيانتها - األجھزة والمعدات الكھربیة
وخطوط اإلنتاج - تطوير أجهزة القياس

9إمتداد عمارات رمسيس3 - مدينة نصر - 
القاهرة

02/2263403502/24049841www.unitedgroup.com

أجهزة طبية وعلمية شركة یونیتد الدولیة60

ومعملية

وكالء لشركة (أطلس) للمصحف الناطق والقاموس األجھزة والمعدات الكھربیة

اإللكتروني وكاميرات الديجيتال

35شارع محمد حسنين هيكل - مدينة نصر - 

القاهرة   ،   23ب شارع إسماعيل محمد - 

القاهرة

02/26721758- 
02/26721759- 
02/22741143- 
02/26721758- 
02/26720918-

G51102/27381683- 
02/27381131

..................www.unitedintlegypt.com

أجهزة طبية وعلمية شركة یونیجیبت ترید للخدمات الفنیة61

ومعملية

إستيراد أجهزة علمية - أجهزة بصرية - وسائل تعليمية - األجھزة والمعدات الكھربیة

ميكروسكوبات - أجهزة شاشات عرض من الصين والهند

10012/2347667302/23917750www.unigypttrade.comش السيد الببالوي - عابدين

أجهزة طبية وعلمية مؤسسة سكورب62

ومعملية

وكيل لشركة (إي أل إي) اإلنجليزية لألجهزة العلمية - األجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة إلختبار التربة - الخرسانة - األسمنت - األسفلت

6012/2732659902/23428219www.labs-supply.comبرج الحرية - مدينة نصر - القاهرة

أجهزة طبية وعلمية مكتب دار الشفاء63
ومعملية

......................................................35502/26840022شارع رمسيس - العباسية - القاهرةموزع لألجهزة العلمية والزجاجية من (ألمانيا - الصين)األجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة طبية وعلمية مكتب محمود على إبراھیم64

ومعملية

وكيل (وتمان) اإلنجليزية للترشيح والفالتر - وكيل األجھزة والمعدات الكھربیة
(هيراياما) اليابانية للتعقيم - وكيل (دونالدسون) األمريكية 

األمريكية للفالتر (مايستر) وكيل - للفالتر

 -1002/33024488ميدان أبو اللثامين - العجوزة - القاهرة
02/33460501- 
010/00429350

02/3346176www.maibrahim.com

الشركة االقتصادیة للتوریدات الكھربائیة 1

واالستیراد

أجهزة قياس ومساحة 

وباركود

وكيل شركة (لوفوتو) اإليطالية ألجهزة التحكم والقياس في األجھزة والمعدات الكھربیة

الحرارة

40 - 44 شارع نجيب الريحاني - عابدين  ،   

8شارع جنينة األزبكية - وسط البلد - القاهرة

02/25938944-
02/25907882-
02/25921402

02/25902638www.economic-co.com

أجهزة قياس ومساحة الشركة التجاریة للھندسة الصناعیة2

وباركود

وكيل شركة (يوروثيرم) اإلنجليزية ألجهزة التحكم والقياس األجھزة والمعدات الكھربیة
والتسجيل - شركة (الند انفراد) االنجليزية ألجهزة القياس 

الثابتة ومحمولة لألشعة تحت الحمراء - شركة (بيك 
سينسورس) االنجليزية للحساسات

15 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24140429-

02/24173235-

02/22919004

02/22914774-

02/22910403

gsaharty@gmail.com

أجهزة قياس ومساحة الشركة الدولیة للتجارة واالستشارات3

وباركود

-12102/37490256 شارع التحرير - الدقي - الجيزةاستيراد أجهزة قياس ومعايرة ومعامل - تدريب واستشاراتاألجھزة والمعدات الكھربیة
02/37487455-
02/37485693

02/37488464www.itc-ltd.com

أجهزة قياس ومساحة الشركة العربیة للتجارة (أكتا)4
وباركود

21 شارع عز الدين عمر - محطة اسباتس - استيراد أجهزة قياس ومعايرة - استشارات بيئيةاألجھزة والمعدات الكھربیة
الجيزة - الهرم

010/01035216-
010/90333520

02/33866868mansur_actta@yahoo.com

أجهزة قياس ومساحة االشركة المتقدمة لالستشارات التكنولوجیة5
وباركود

22 عمارات شرارة - شارع حسن المأمون - استيراد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - مدينة نصر

02/24714663..................www.actglobe.net

أجهزة قياس ومساحة الشركة المصریة للحاسبات واأللكترونیات6
وباركود

25 شارع القدس الشريف - من شارع شهاب - استيراد وتوريد أجهزة مساحة (تريمبل)األجھزة والمعدات الكھربیة
الجيزة - المهندسين

02/3305491002/33027812www.trimble.com

أجهزة قياس ومساحة الشركة المصریة للعدد واألالت المیكانیكیة7

وباركود

استيراد وتوريد سيور كاوتش - أجهزة قياس (ضغط األجھزة والمعدات الكھربیة
وحرارة) - خراطيم - وصالت استانلس - بكرة تفلون - 

كام لوك - وصالت هواء

-8002/25939870 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة
02/25919338-
02/25937566

02/25916588www.egtools.com

أجهزة قياس ومساحة الشركة المصریة للھندسة والتجارة (إجیك)8

وباركود

وكيل شركة (ايه بي بي) الفلندية لمغيرات السرعة - شركة األجھزة والمعدات الكھربیة
(إندا) التركية ألجهزة التحكم وحساسات الحرارة - 

وعدادات التايمر - شركة (باللوف) األلمانية لحساسات 
تقاربية وضوئية - شركة (تيمبا بانو) التركية للوحات 

الكهربائية - شركة (ام جي ام أند ستي أند فيمات) االيطالية 
للمحركات والجيربوكس

24 شارع جمعية الهالل األحمر - سموحة - 

االسكندرية

03/429444703/4299771egec_haytham@yahoo.com

أجهزة قياس ومساحة الشركة الھندسیة لألجھزة المساحیة9
وباركود

20050/2241124050/2265269magdyauuad2009@yahoo.com شارع الجالء - المنصورة الدقهليةاستيراد أجهزة مساحةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة الشركة الھندسیة للحلول الفنیة10
وباركود

57ش حسني أحمد خلف من ش مصطفى استيراد أجهزة قياس - كابالت تليفوناتاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة مدينة نصر- - النحاس

02/2670659902/26706183....................................

أجهزة قياس ومساحة الشركة الھندسیة للمقاییس11
وباركود

......................................................402/25742767ش نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة الشركة الھندسیة لنظم القیاس12
وباركود

10 ش المهندسين العسكريين - ميدان رابعة استيراد أجهزة قياساألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة مدينة نصر- - العدوية

02/24041672..................www.ems-egypt.com
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المجموعة العربیة اإلستشاریة لتكنولوجیا 13

المعلومات

أجهزة قياس ومساحة 

وباركود

الوكيل الوحيد في مصر لمنتجات (البوسيفلكس إيجيبت) األجھزة والمعدات الكھربیة
لماكينات الكاشير - درج نقدية - قاريء طابعات- قاريء 

باركود ليزر- شاشة عميل - طابعات كاشير - شاشات عمل 
باللمس صناعة تايوانية

-10602/22737902ش حسن المأمون - مدينة نصر - القاهرة

02/22737803-

010/01011178

02/22740605www.acgit.com

أجهزة قياس ومساحة المجموعة المصریة للتجارة14

وباركود

وكيل شركة ( يوني ويل) اليابانية ألجهزة ماكينات الكاشير -األجھزة والمعدات الكھربیة

 شركة (أوبتيكون) اليابانية ألجهزة قاريء الباركود - 

شركة ( ستيزن) اليابانية للبرنترات الصغيرة

36ش الشهيد أحمد وصفي- مصر الجديدة - 

القاهرة

011/47653987-

012/22817911

02/22914359egt@access.com.eg

أجهزة قياس ومساحة المركز الھندسي لألعمال المساحیة15
وباركود

8ش الغرفة التجارية - المنشية - محطة الرمل - توريد اجهزة مساحةاألجھزة والمعدات الكھربیة
اإلسكندرية

03/4802320......................................................

أجهزة قياس ومساحة المصریة للترقیم16

وباركود

35عمارات العبور - الدور 13 - صالح سالم - استيراد الباركود لجميع الخامات والصناعات المصريةاألجھزة والمعدات الكھربیة

القاهرة

02/22627617-
02/24051133-
012/23945166

02/24026623www.gsleg.org

أجهزة قياس ومساحة المكتب العلمي لألجھزة الكھربائیة واإللكترونیة17
وباركود

21ش زكي عثمان- أول ش محيى الدين أبو استيراد أجهزة قياس ومعايرة وضغطاألجھزة والمعدات الكھربیة
الجيزة - أمام مرور الجيزة - العز

02/3335688602/37600024....................................

أجهزة قياس ومساحة المكتب الفني لألعمال المساحیة18
وباركود

49010/0747508103/4870404surveyalex@hotmail.comش صفية زغلول - محطة الرمل - اإلسكندريةأعمال مساحية - إنتاج خرائطاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة إبیكس سولیوشنز19

وباركود

14ش اللواء صالح حرب- القاهرة   ،   15ش وكيل باركود - إسكنر صناعة ألمانيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

علي بك الكبير - اإلسكندرية

02/24036513-
02/24036527-

03/5762639

03/5762639www.ibex-solutions.com

أجهزة قياس ومساحة شركة إخناتون للھندسة20
وباركود

....................................11302/2451519702/24514690ش طومانباي - الزيتون- القاهرةتوريد وصيانة أجهزة معايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة أس أي سي الستشارات الحاسبات األلیة21
وباركود

02/2290881902/24191616www.siccegypt.comمساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرةوكيل لمشتمالت الباركوداألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة أس جي جي سیستمز22
وباركود

201ش 26يوليو - عمارة البنك األهلي- وكالء وموزعين لماركة (بتكس) ألجهزة المساحةاألجھزة والمعدات الكھربیة
الجيزة المهندسين-

02/33030411..................www.sggsystems.net

أجهزة قياس ومساحة شركة أكسكوتك ألعمال المساحة المتكاملة23
وباركود

axcotech@yahoo.com..................03/5027227أبراج كيروسيز- برج س - السيوف - االسكندريةمعدات مساحة أراضياألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة ألفا إیجیبت للخدمات الصناعیة24

وباركود

وكيل شركة ( بيلالرد) الفرنسية في مجال تحليل العوادم األجھزة والمعدات الكھربیة
الصناعية شركة (دوليفو)اإليطالية - شركة (ستاندرد 
اندستري) الفرنسية لمجال التحكم في األتربة شركة ( 

فالكت سوليفينت)الفرنسية للمراوح الصناعية

زهراء أبو غزالة- عمارة3 - حلمية الزيتون- 

القاهرة

02/26379489-

02/26388521

02/26376241alphain@yahoo.com

أجهزة قياس ومساحة شركة أم أس ناعوم25
وباركود

....................................603/486234303/4872095ش الفلكي - محطة الرمل - اإلسكندريةاستيراد وتوريد أجهزة مساحةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة أنجلو ایجیبشن تریدینج كومباني26
وباركود

موزع وحيد ألحدث األجهزة الخاصة بفحص وأختبار األجھزة والمعدات الكھربیة
(الكوميتر) اإلنجليزية البوريات والدهانات

402/2576772402/25774465raafat-a@link.netش باغوص - شبرا - القاهرة

أجهزة قياس ومساحة شركة أوبا27
وباركود

1502/2518375202/25184633www.obbaegypt.comطريق 206المعادي الجديدة - القاهرةتوريد ماكينات القياس - وحدات المعالجة الحراريةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة أولتك إیجیبت ألجھزة القیاس28
وباركود

10ش مصطفى لطفي المنفلوطي- ستانلي- استيراد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
االسكندرية

03/5223830-
03/5226069

03/5222341....................................

أجهزة قياس ومساحة شركة إبیكس سولیوشنز29

وباركود

14ش اللواء صالح حرب- القاهرة   ،   15ش وكيل باركود- اسكنر صناعة ألمانيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

علي بك الكبير - اإلسكندرية

02/24036513-
02/24036527-

03/5762639

02/24036529www.ibex-solutions.com

أجهزة قياس ومساحة شركة إیمكو لالستیراد والتصدیر30
وباركود

19عمارات شرارة- ش حسن المأمون - مدينة إستيراد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة نصر-

02/24729562-
02/24729863

02/24725543www.eemco.com

31AIS أجهزة قياس ومساحة شركة الحلول المتكاملة المتقدمة

وباركود

وكيل ( موتوريلال) الكورية- (هني ويل) لإلسكانر- أجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
قراءة الباركود- (بيكسلون) الكورية للبرنتر ريسيت 

تطبيقات طباعة الباركود (ديبال) اإلسبانية للموازين- 
(داتلوجيك) الكورية لإلسكنرات - (بوس بانك) الكورية 

ألجهزة البيع المباشرة باللمس(زبرا) األمريكي

802/2269128202/22691283www.aiseg.comش سيد زكريا- مصر الجديدة - القاهرة

أجهزة قياس ومساحة شركة الدلتا للتجارة واالستیراد والتصدیر32
وباركود

26أ برج المهندسين- ش أحمد حلمي- شبرا- استيراد أجهزة قياس ومعايرة ومكابس ومواسيراألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة

02/22352409......................................................

أجهزة قياس ومساحة شركة الدمراوى (المعتز)33

وباركود

وكيل لشركة (جالداباني سبا ) اإليطالية لماكينات إختبار األجھزة والمعدات الكھربیة

الشد والضغط والثني والقص - (جي إن أر) اإليطالية 

ألجهزة التحليل الطيفي إلختبار العناصر الكيميائية للمعادن

38ش عمر بن الخطاب - أرض الحداد - إمبابة- 

الجيزة

012/2217479502/22878477www.eldrawy.com
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أجهزة قياس ومساحة شركة الشرق األوسط34

وباركود

توريد أجهزة اإلختبارات غير االتالفية للشركات العاملة األجھزة والمعدات الكھربیة

بمجال البترول وقطاع الحديد والصلب

56طريق القاهرة- حلوان الزراعي- برج بدر = 

الدور16- شقة 17 - المعادي - القاهرة

02/2358777602/23782991www.mec-ndt.com

أجهزة قياس ومساحة شركة الشرق األوسط35
وباركود

56طريق القاهرة حلوان الزراعي- المعادي- وكيل ألجهزة التفتيش الهندسياألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة

02/23587776-
02/23780079

02/23782991www.mec-ndt.com

أجهزة قياس ومساحة شركة الشرق للتجارة والتوریدات العمومیة36
وباركود

15ش سليمان الحلبي - متفرع من عماد الدين - توريدات عمومية ومهمات المصانع وأسلحة مسحيةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - وسط البلد

02/25765565..................ahmed_sh22@yahoo.com

أجهزة قياس ومساحة شركة الغابة لالستیراد والتصدیر37
وباركود

3أ ش أحمد أمين - ميدان هليوبوليس - مصر إستيراد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - الجديدة

012/2790530202/26441882medhat.fayek@live.com

شركة الفتح للتجارة والتوریدات (الخدمات 38
العلمیة)

أجهزة قياس ومساحة 
وباركود

254ش وحيد - أمام مبنى وزارة المالية - مدينة استيراد وتوريد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - نصر

02/2592294402/25904880....................................

أجهزة قياس ومساحة شركة القاھرة العلمیة39
وباركود

....................................3502/2470718002/24717099ش أفريقيا - مدينة نصر- القاهرةتوريد أدوات بحث وتحليل وقياساألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة القاھرة لألعمال الھندسیة والفنیة40
وباركود

85عمارة المالحة البحرية - ش إسماعيل سري- وكالء لألجهزة المسحيةاألجھزة والمعدات الكھربیة
االسكندرية - سموحة

03/426027003/4271920....................................

أجهزة قياس ومساحة شركة القاھرة لألعمال الھندسیة والفنیة41
وباركود

15ش علي الكسار من ش عماد الدين - وسط استيراد وتوريد أجهزة مساحة وهندسةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - البلد

02/25893638-
02/25912426

02/25923425www.cairoengineering.com.eg

أجهزة قياس ومساحة شركة المتحدة للمعدات العلمیة42
وباركود

2402/3336788002/37613211cleobio@link.netش د.السبكي - الدقي- الجيزةاستيراد أجهزة علميةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة المجموعة الدولیة التجاریة43

وباركود

وكيل شركة (بيتفا) ألجهزة األبحاث والهندسة والتكنولوجيا األجھزة والمعدات الكھربیة
البيئية - شركة ( ألويس سكيوتش)ألجهزة تحليل الهواء 

والفالتر

-802/24045310ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة

02/24045311

02/2262983www.itgegypt.com

أجهزة قياس ومساحة شركة المساحة الھندسیة واألستكشافیة44
وباركود

......................................................502/27536961ب أبراج طيبة - زهراء المعادي - حلواناستكشاف مساحة ومسح سيزمي آلبار البترولاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة المھندس للتجارة والمقاوالت45
وباركود

توريد أجهزة مساحة وأجهزة معامل خرسانية - أجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
معملية

9012/2347478903/3937677a.kamel@hotmail.comش موسى كاظم - محرم بك - اإلسكندرية

أجهزة قياس ومساحة شركة النظم الھندسیة المتعددة46

وباركود

وكيل شركة (كيسلي) األمريكية - شركة (كويت تك) األجھزة والمعدات الكھربیة
األمريكية - شركة (فلوك) األمريكية - شركة (تتيكر 

ونيكس) األمريكية - شركة (إيروفلكس) األمريكية- شركة 
األمريكية ألجهزة القياس (تيجان)

28 ش علي أمين إمتداد شارع مصطفى النحاس 

- مدينة نصر - القاهرة

02/24042903-

02/22632771

02/24049321www.menc.com

47(MULTI)أجهزة قياس ومساحة شركة النظم الھندسیة المتعددة

وباركود

وكيل لشركة (فلوك) الهولندية (تيكترونيكس)اإلنجليزية - األجھزة والمعدات الكھربیة
أيروفليكس األمريكية - (تيجام) األمريكية - (هارت 

ساينتفك) األمريكية - (كيثيلي) األمريكية ألجهزة القياس 
والمعايرة

28ش علي أمين مصطفة - إمتداد مصطفة 

النحاس- مدينة نصر - القاهرة

02/22632711-

02/24042903-

010/06661819

02/24049321www.mencegypt.com

أجهزة قياس ومساحة شركة الوادي للتكنولوجیا والتنمیة48

وباركود

وكيل شركة(لينز) األلمانية لمغيرات السرعة وأجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
التحكمplc- شركة (سيج) اإليطالية للمحركات الكهربائية- 
شركة (ترانستكنو)اإليطالية لمخفضات ومغيرات السرعة 

الميكانيكية ومحركات تيار متردد ومستمر

210 ش السودان - ميدان لبنان- المهندسين- 

الجيزة

02/33034165-

02/33026742-

012/27404999

02/33476843info.wadi@link.net

أجهزة قياس ومساحة شركة الوالء لألجھزة العلمیة والبصریة49
وباركود

4أ عمارات النصر - طريق الوتوستراد - استيراد أجهزة قياس ومعايرة وصيانتهااألجھزة والمعدات الكھربیة
حلوان - المعادي

02/25161956......................................................

أجهزة قياس ومساحة شركة انجینرینج جروب50
وباركود

......................................................902/33355342ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزةاستيراد وتوريد أجهزة تسوية أراضي (مايكروفين)األجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة بان أراب للتجارة واالستشارات الفنیة51

وباركود

توريد أجهزة اختبار جودة للبوريات واألحبار - أجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
اختبار جودة البالستيك بأنواعه - أجهزة إختبار جودة 

الورق- أجهزة إختبار جودة المنسوجات- أجهزة إختبار 
جودة الجلود - أجهزة إختبار جودة المعادن

3102/3338748102/37499073www.pact-egypt.comش إيران - الدقي- الجيزة

أجهزة قياس ومساحة شركة بي أي سي أس للخدمات االستشاریة52

وباركود

استيراد أجهزة قياس وتحكم وبلوف لشركة البترول األجھزة والمعدات الكھربیة

والكيماويات ومحطات الكهرباء من دول اإلتحاد األوروبي

2802/3762374302/37623742www.pics-eg.comش دجلة- المهندسين - الجيزة

أجهزة قياس ومساحة شركة بیبرل أند فوكس53
وباركود

9ش عبد الحميد لطفي- أخر ش مكرم عبيد - توريد اجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - مدينة نصر

02/2287007102/22756096www.pepperl-fuchs.com.eg

54PSI أجهزة قياس ومساحة شركة بیك لالجھزة العلمیة

وباركود

وكيل لشركة (كوماج) السويسرية - (كوانتاكروم) األمريكية األجھزة والمعدات الكھربیة
ألجهزة الكروماتوجرافي بجميع أنواعها ومستلزماتها 
وقطع غيارها - (كروماسيل) األلمانية ألعمدة الفصل 

الكروماتوجرافي

-1302/22615413 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرة

02/24041986

02/24052293psisac@link.net

أجهزة قياس ومساحة شركة تریسام الھندسیة55
وباركود

13 شارع المقريزي - منشية البكري - روكسي -استيراد اجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة -  مصر الجديدة

02/22574604-
02/24509161

02/22572603www.trisam.com
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أجهزة قياس ومساحة شركة تریكوم ألنظمة التحكم56
وباركود

-2002/25185216 شارع 295 - المعادي الجديدة - حلواناستيراد وتركيب اجهزة قياس وتحكماألجھزة والمعدات الكھربیة
02/25181138

02/25181137www.tricomcontrols.com

أجهزة قياس ومساحة شركة تكنو الین لألجھزة العلمیة57

وباركود

وكيل وحيد لشركة (ماتست) االيطالية لمكن إختبار التربة - األجھزة والمعدات الكھربیة
موازين حساسة - مناخل علمية - أجهزة مساحية - توريد 
أجهزة تحاليل مياة - أجهزة إختبار بويات - أجهزة قياس 
رطوبة وحرارة - أجهزة اختبار المطاحن - أجهزة قياس 

نسبة السكر في العنب

28 - 24 شارع الملك الصالح - منيل الروضة - 

القاهرة

02/23622688-

02/23654484-

02/25318282

02/5318233technoline@commnet.com.eg

أجهزة قياس ومساحة شركة تكنو ماستر58

وباركود

وكيل شركة (شوفي أرنو) الفرنسية - شركة (ميجر) األجھزة والمعدات الكھربیة
االنجليزية - شركة (إند دي بي) الكندية - شركة (جي أي 

كيلمن) اإلنجليزية - شركة (ايرز باور) الكندية - شركة 
(كواليزرول)األمريكية المتخصصين في أجهزة القياس 
والمعايرة - استيراد وتوزيع أجهزة القياس واختبارات 

كهربية

6 / 5 شارع الالسلكي - برج الوليد - المعادي - 

حلوان

02/27028240-

02/27028230

02/27028210techmats@link.net

أجهزة قياس ومساحة شركة جولدن جروب59
وباركود

4 شارع شاكر غنيم - مكرم عبيد - مدينة نصر - وكالء لشركة (باكر) األلمانية الجهزة القياس والتحكماألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة

02/22705021-
02/22705022

..................www.goldengroup-eg.com

أجهزة قياس ومساحة شركة دلتا لألنظمة الھندسیة60

وباركود

وكالء لعدة شركات في مجال الباركود - مداخل ومخارج األجھزة والمعدات الكھربیة

أوتوماتيكية وقطاعات الحبر النقاس - سيور ناقلة

24 عمارات مجلس الدفاع الوطني - بجوار 

المخابرات - الدور الثالث شقة9 - حدائق القبة - 

القاهرة

02/26015327-
02/26015337-
02/24546147-
02/2629505-

02/26014483-
02/26014484

02/26037206www.deltasystems-egypt.com

أجهزة قياس ومساحة شركة دلتا لألنظمة الھندسیة61

وباركود

وكيل النظمة طباعة الباركود - وحدات قرائة الباركود - األجھزة والمعدات الكھربیة
حلول الباركود للتطبيقات الصناعية التجارية (صناعة 

ألماني)

24 عمارات مجلس الدفاع الوطني - حدائق 

القبة - القاهرة

02/26015576-
02/26029505-
02/24546146-

02/26037206www.deltasystems-egypt.com

أجهزة قياس ومساحة شركة دلتا للتجارة والكیماویات62
وباركود

وكيل لشركة (كونيكا مينولتا) األلمانية ألجهزة قياس األجھزة والمعدات الكھربیة
أجهزة قياس اإلضاءة - األلوان

02/27544553www.deltaco.com.eg-4702/25192316 شارع 263 - المعادي الجديدة - حلوان

أجهزة قياس ومساحة شركة وزن تكنولوجیس63
وباركود

13د / 2تقسيم الالسلكي - شارع سيد داوود - استيراد ووتوريد أجهزة مساحةاألجھزة والمعدات الكھربیة
حلوان - المعادي الجديدة

02/25200210-
02/25200755

02/25200670....................................

أجهزة قياس ومساحة شركة سالزبورج لألجھزة العلمیة64
وباركود

وكيل مناخل ألمانية - أجهزة تقطير ألمانية - مطاحن عينات األجھزة والمعدات الكھربیة
ألمانية

292 عمارات امتداد رمسيس 2 - مدينة نصر - 
القاهرة

02/2404194002/22608082salzburg_coeg@link.net

أجهزة قياس ومساحة شركة سبارك65

وباركود

وكيل شركة (موللر) االلمانية - شركة (سيلز) االسبانية - األجھزة والمعدات الكھربیة
شركة (سوفوميل) االسبانية - شركة (سيركتور) األسبانية -

 شركة (جيت) الصينية - شركة (أي ام أي) االيطالية - 

1202/2620352902/26231528www.sparkegypt.netش د سليمان عزمي - مصر الجديدة - القاهرة

أجهزة قياس ومساحة شركة سوتیك جروب66

وباركود

وكيل شركة (متيللر) السويسرية للموازين - شركة (إيجل) األجھزة والمعدات الكھربیة
الهندية للموازين واألجهزة العلمية - مورد ألجهزة معايرة 

وقياس وماكينات تعبئة وتغليف

8 شارع بن قتيبة - أخر شارع عباس العقاد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22610695-
012/3926009-

012/23682028-

02/22615635www.sotic-scales.com

أجهزة قياس ومساحة شركة سراج الدولیة67
وباركود

serragworldwide@yahoo.com..................302/33361659 شارع شهاب الدقي - الجيزةوكيل لشركة كاب االلمانية في أجهزة الباركوداألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة سمیكو68

وباركود

وكيل شركة (ميتو تويوتو) االيطالية ألجهزة القياس األجھزة والمعدات الكھربیة
الميكانيكية - شركة (فيبرو) األلمانية لمستلزمات 

األسطمبات - شركة (أس دي بي) اإليطالية للمثبتات 
وأجزاء الرباط - شركة (بيدرا) األلمانية لسلك القطع 

بالشرارة وأسالك اللحام - شركة (سلفاجنيني) االيطالية 
إنتاج ماكينات تشكيل وثني الصاج - شركة (سبشيال 

اسبرينجس) االيطالية للسوست المعدنية لالسطمبات - 
شركة (اينسترون) االنجليزية لماكينات اختبار المواد

68 شارع عبد الرحمن الرافعي - ميدان الحجاز -

 مصر الجديدة - القاهرة  ،  107 شارع 

الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/26200672-

02/26200671-

02/26200673-

02/26200674-

02/25906620

smeco@access.com.eg

أجهزة قياس ومساحة شركة سولینتك (إنكون)69

وباركود

شارع أبراج الشرطة - عمارة 905 - سموحة توريد أجهزة قياس - معايرة - تحكماألجھزة والمعدات الكھربیة

االسكندرية

03/3870017-
03/3870066-

012/26623255

03/3832758www.soulintec.com

أجهزة قياس ومساحة شركة سیتي سیرفاي70
وباركود

1 شارع حسين الترساوي - محطة الريزونا - تنفيذ أعمال مساحةاألجھزة والمعدات الكھربیة
الجيزة - الهرم - فيصل

011/16810027-
012/22707836

..................ahmed_elparerdy_88@hotmail.com

أجهزة قياس ومساحة شركة سیرفنج سیستمز71

وباركود

181 شارع السودان - المهندسين - الجيزة  ،  توريد أجهزة مساحةاألجھزة والمعدات الكھربیة
عمارة قصر تبارك - شارع مصطفى كامل - 

االسكندرية - سموحة

02/33037389-

03/4209531-

02/33454347sstme@link.net

أجهزة قياس ومساحة شركة سیفیك وان للتجارة والمقاوالت72

وباركود

وكيل ألجهزة الباركود - الريبون الخاص بطباعات الباركود-األجھزة والمعدات الكھربیة

 أنظمة األمن واألمان منشأ أوروبي وأمريكي

23 شارع عبد القادر المغربي - من ش الحجاز -
 مصر الجديدة - القاهرة  ،  مدينة العبور - 

مجمع العبور الصناعي

02/26245156-

010/01428168-

02/26205643www.civic2.com
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أجهزة قياس ومساحة شركة شعالن الھندسیة73

وباركود

استيراد مستلزمات إلكترونية - وكهربائية - وميكانيكية - األجھزة والمعدات الكھربیة

وأجهزة قياس علمية

5 شارع محمد صالح أبو يوسف - سابا باشا - 
اإلسكندرية  ،  13 شارع طومانباي - الزيتون - 

القاهرة

03/5850937-

02/24534981

03/5851839www.shaalan-eng.com

أجهزة قياس ومساحة شركة فراي واي لیمتد74

وباركود

وكيل شركة (كونتكس) الدنماركية للمساحات الضوئية - األجھزة والمعدات الكھربیة

شركة (ريجل) النمساوية للماسح الضوئي الثالثي األبعاد - 

شركة (زيد كورد) األمريكية للطابعات الثالثية األبعاد

18 شارع ابن نفيس من شارع مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/26717302-

012/23401575

02/22706957freeways@link.net

أجهزة قياس ومساحة شركة فراي واي لیمتد75

وباركود

وكيل شركة (ديتكور) االمريكية لماكينات النمذجة األولية - األجھزة والمعدات الكھربیة
شركة (ريجل) النمساوية للماسح الليزر الثالثي األبعاد - 
شركة (كونتكس) الدنماركية للمساحات الضوئية - شركة 
اتش بي األمريكية لطابعات الرسوم الهندسية - شركة (ى 

يون) االمريكية لتطبيقات الواقع االفتراضي

18 شارع ابن نفيس من شارع مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/26717302-

012/23401575

02/22706957freeways@link.net

أجهزة قياس ومساحة شركة فیوتشر76
وباركود

......................................................5010/04053564 شارع يونان صدقي - شبرا البلد - القاهرةتوريد مهمات مكاتب - أجهزة باركود وأنظمتهااألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة فیوتك لنظم الباركود77

وباركود

وكيل رائد في مجال أجهزة قراءة وطباعة الباركود األجھزة والمعدات الكھربیة
ومستلزماتها - طابعات الفواتير - أدراج نقدية - إستيكر - 

ماكينات - بكر كاشير - وريبون الباركود

4 شارع الشهيد عبد المنعم رياض - جسر 

السويس - القاهرة

02/22995935-
010/01151313-
010/00786470

02/22949131www.futecsystems.com

أجهزة قياس ومساحة شركة كمیت كوربوریشن78

وباركود

وكيل شركة (مالتي كام) األمريكية لماكينات الروتر - شركة األجھزة والمعدات الكھربیة
(أوتوديسك) األمريكية لسوفت وير برامج هندسية - شركة 

(أدوبي) الفرنسية لبرامج المالتي ميديا - شركة (راينو 
سيروس) األمريكية لبرامج الراوتر

-3902/24193053 شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة

02/24193042-

02/22917529-

02/22914728

02/22908917www.kemet.com.eg

أجهزة قياس ومساحة شركة كوبولد مصر79
وباركود

توريد أجهزة قياس ومعايرة وتحكم (ضغط - حرارة - األجھزة والمعدات الكھربیة
تحليل) - سريان - منسوب

37 شارع إبراهيم أبو النجا - إمتداد ش عباس 
القاهرة - مدينة نصر - العقاد

02/2273137402/22726183www.kobold.com

أجهزة قياس ومساحة شركة كود تك إیجیبت80
وباركود

وكيل ألجهزة حضور وانصراف - باركود وكاميرات مراقبة األجھزة والمعدات الكھربیة
منشأ صيني وأمريكي

ccegypt@yahoo.com..................32702/24861685 شارع رمسيس - القاهرة

أجهزة قياس ومساحة شركة كیم إلیكتریك81
وباركود

78 شارع سكة حديد السويس - كوبري القبة - استيراد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة

02/2487129002/24856298keem@keemelectric.com

أجهزة قياس ومساحة شركة ماج للھندسة82

وباركود

وكالء لشركة (جوت) و(سنوا) و(كنوود) اليابانية لتوريدات األجھزة والمعدات الكھربیة

اللحام ومستلوماتها وأجهزة قياس علمية ومعملية

12 شارع يوسف الجندي - باب اللوق - القاهرة 

 ،  5شارع منشية المهراني - القاهرة

02/27955561-

02/27950418-

..................mag52@link.net

أجهزة قياس ومساحة شركة ماركت لیدرز83

وباركود

وكيل شركة (إيه إل إيه) االنجليزية ألجهزة إختبار األجھزة والمعدات الكھربیة
الخرسانة واأليفلت والتربة واألسمنت - وكيل (فورني) 

األمريكية ألجهزة إختبارات الخرسانة واألسفلت والتربة 
وحديد التسليح - وكيل (بروسيك) السويسرية ألجهزة 

إختبارات الخرسانة والكشف عن الحديد - وكيل (بتروليت) 
النمساوية ألسطوانات تقطيع وتخريم الخرسانة - وكيل 

(إكسيتك) االمريكية ألجهزة القياس

14 شارع المقريزي - منشية البكري - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2453076302/24530917mleader2000@hotmail.com

أجهزة قياس ومساحة شركة ماس للھندسة والتجارة84

وباركود

وكيل شركة (إينتس) التركية للتايمرات وأجهزة التحكم األجھزة والمعدات الكھربیة
والحماية الكهربائية والبالست الكتروني - شركة (إيمكو) 

التركية ألجهزة التحكم في الحرارة - شركة (لومال) 
الهولندية للريليهات - شركة (روسي) االيطالية للمواتير

12 أ شارع حسن أبي أمامة من شارع التحرير -

 الدقي - الجيزة

02/3335794702/33357948www.masegypt.com

أجهزة قياس ومساحة شركة مالتي بلكس85
وباركود

استيراد وتوكيالت تجارية ألجهزة قياس ومعايرة - جميع األجھزة والمعدات الكھربیة
أجهزة الحديد والصلب - أجهزة المسابك

5 شارع حسن البدري - خلف عمر أفندي الجديد 
الجيزة - شارع مراد -

02/35720412-
02/35715748

02/35720403www.multiplxegypt.com

أجهزة قياس ومساحة شركة میكرو أنجیو إیجیبت86

وباركود

29 شارع اسماعيل رمزي - الميرالند - موازي إستيراد وتوريد أجهزة مساحة - استشارات مساحيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

لشارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة

02/26389832..................www.meng-tech.com

أجهزة قياس ومساحة شركة میمسا87
وباركود

1 شارع عبد الوهاب سليم - طريق مصر حلوان إستيراد أجهزة قياس ومعامل ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
حلوان - المعادي - الزراعي

02/25261888-
02/25261999-

02/25261666www.mymsa-eg.com

أجهزة قياس ومساحة شركة نظم المعلومات الدولیة - دیتم88
وباركود

....................................02/22903527-5102/22903501 ش بيروت - مصر الجديدة - القاهرةوكيل (زبرا) االمريكية في اجهزة الباركوداألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة قياس ومساحة شركة ھاني ألجھزة القیاس المعملیة89
وباركود

27 ش مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة  ،  استيراد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
االسكندرية - 47 عمارات مصطفى كامل

02/22758683-
03/54527001

..................hannaegypt@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أجهزة قياس ومساحة شركة واركو للھندسة والتجارة90

وباركود

وكيل شركة (ساسي) االسبانية ألجهزة القياس ومحوالت األجھزة والمعدات الكھربیة
التيار - شركة (انترالك) الفرنسية للباك السويتش - شركة 

(كالوكي) األلمانية للمكابس - شركة (سي إي إي) 
الفرنسية لريليهات الحماية - شركة (جاكيه) السويسرية 

لمسجالت القراءة - شركة (هوبيكا) األلمانية للبطاريات - 
شركة (بولي لوكس) األسبانية لمحوالت القوى - شركة 

(دي أف) األسبانية لفيوزات الضغط المنخفض

-1802/33025265 شارع القدس الشريف - المهندسين - الجيزة

02/33020208-

02/33024441-

02/33025275www.warco.com.eg

أجهزة قياس ومساحة شركة ویرلس دینامكس91

وباركود

وكيل شركة (انتر ماك) االمريكية ألنظمة طباعة الباركود - األجھزة والمعدات الكھربیة
وحدات قراءة الباركود - حلول الباركود للتطبيقات 

الصناعية والتجارية - نظام RFID - مركز الصيانة الوحيد 
المعتمد في مصر

-1002/24141789ش محمد حسونة - هيلوبوليس - القاهرة

02/24141769-

02/24157026www.wireless-dx.com

أجهزة قياس ومساحة شركة یونیكون العالمیة للتجارة والمعدات92

وباركود

وكيل شركة (شيف) االمريكية ألجهزة قياس واستعدال األجھزة والمعدات الكھربیة
الشاسيهات - شركة (بيسبارس) األلمانية لماكينات فك 

الكاوتشوك - شركة (سي أم سي) اإليطالية ألفران دهان 
السيارات - شركة (أس بي أكس) األمريكية ألجهزة فحص 
المحرك - شركة (واب) األلمانية لمعدات التنظيف - شركة 

(إيستوبال) األسبانية لماكينات غسيل السيارات - شركة 
(فورد سميث) الكندية لروافع السيارات

28 ش عبد العظيم العلمي من ش عباس العقاد -

 مدينة نصر - القاهرة

02/22876559......................................................

أجهزة قياس ومساحة مؤسسة القاھرة للتجارة والھندسة93
وباركود

-102/25901552 شارع 26يوليو - وسط البلد - القاهرةتوريد أجهزة قياس ومهمات مكاتباألجھزة والمعدات الكھربیة
02/25882266

02/25901008www.cairo-organization.com

أجهزة قياس ومساحة مؤسسة جیھ سي العلمیة التجاریة94
وباركود

116 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - استيراد وتوريد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - مصر الجديدة

02/2267449402/22682776jcsc@menanet.net

أجهزة قياس ومساحة مكتب المصریة للتوریدات الھندسیة95
وباركود

-29011/13045090 ش إسكندرية - دار السالم - القاهرةاستيراد وتوريد أجهزة قياس حرارة ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة
02/23212285

......................................................

أجهزة قياس ومساحة مكتب حمدي العقاد العلمي96
وباركود

2902/3335722002/33384186jeolsb@soficom.com.eg ش نوال - المهندسين - الجيزةاستيراد وتوريد أجهزة قياس ومعايرةاألجھزة والمعدات الكھربیة

-802/33442253شارع جمال الشاهد - المهندسين - الجيزةاستيراد األجهزة الرياضيةاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةالشركة العالمیة لألجھزة الریاضیة1
010/68443883

......................................................

2 FIT) الشركة المصریة للیاقة البدنیة والصحیة

(GYM

الوكيل الوحيد في مصر لشركات (دايفيد) - (رونير) - األجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضية
(اتش بي كوزموس) - (اير ماشين) - (ماشين نورتك) 
لألجهزة الرياضية األلمانية مشايات - مقياس ضربات 

القلب - أجهزة القوة والتأهيل الرياضي

20 شارع الجهاد - ميدان لبنان - المهندسين - 

الجيزة

02/33024013-

02/33023972-

02/33465531-

010/06002091

02/33465521www.fitgym-eg.com

وكيل لماركة (ستار تراك) األمريكية - (نتشولسي)األمريكية األجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة أجاتیكس فیتنس إكیوبمنت3

- (تونتوري) األمريكية لألجهزة الرياضية

شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة 
الجديدة  ،  2شارع الشهيد سيد زكريا خليل - 

القاهرة

02/26184244-..................info@agatex-sae.com

7 أ سليم األول - حلمية الزيتون - القاهرة  ،  وكيل لماركة ( أكتيف) الكورية لألدوات الرياضيةاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة أكتیف (أبوعالء)4

5شارع عطية الصوالحي - مدينة نصر - القاهرة

02/24543053-
02/24543058-
02/24543012

02/22739097....................................

-8602/33053693 شارع النيل األبيض - المهندسين - الجيزةإستيراد األجهزة الرياضيةاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة إنتر سبورت5
02/33056478-
02/33047026

02/33054675www.intersport-eg.com

شركة إیجیسوب لالستیراد والتصدیر 6
والتوكیالت التجاریة

4502/3385365002/37715473egysub@hotmail.com ش زغلول - الهرم - الجيزةإستيراد أدوات غوصاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضية

1602/3585799902/35476098www.eltawheed.net شارع السحابة - الهرم - الجيزةإستيراد األجهزة الرياضيةاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة التوحید جروب لتجارة األجھزة الریاضیة7

شركة الحدیدي لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 8
التجاریة

استيراد أدوات رياضية - أجهزة رياضية من ( الصين - األجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضية
تايوان)

14 شارع أبو القاسم المهدي - مدينة نصر - 
القاهرة

02/24033655......................................................

وكيل (ميلتون) اليابانية للكرة والمالبس - و (إيلكو) األجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة الریاضي9
السويدية ألجهزة رفع األثقال - و(دونيك) األلمانية لتنس 

الطاولة

64 شارع عبد السالم عارف ،  5شارع رشدي -

 عابدين - القاهرة

02/23914028-
010/09098406-

02/23929134

02/23925269alriadi@access.com

......................................................1202/23900297 شارع رشدي - عابدين - القاهرةاستيراد دراجات من الصيناألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة حجازي10
-4602/37611053 شارع سوريا - المهندسين - الجيزةبيع أدوات رياضية - إنشاء مالعباألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة خاطر العالمیة للتجارة والمقاوالت11

02/37611063-
02/37600354-

02/37600353www.khater@khatersport.net

19 ش عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة - موزع ألجهزة رياضيةاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة فرست الدولیة12
القاهرة

02/22400994-
02/26338859-

02/26386726....................................
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

48 شارع أبو المحاسن الشاذلي - المهندسين - إستيراد أدوات رياضية من الصيناألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة فور سبورت مصر13

الجيزة

02/33044091-
02/33044092-
02/33044093

02/33039701www.forsportmisr.com

وكيل (سبورتس أرت) األمريكية لفرش صاالت الجيم األجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة الیت تریدینج14
والعجل واجهزة الحديد - و(اليت فيتنيس) األلمانية 

للمشايات والعجل - و(بدي سترونج) الصينية للمشايات 
والعجل - و(جيم إيتي) األلمانية - و(بولو روتين) اإليطالية 

للجاكوسي والساونا

161 ش عبد المنعم رياض - الحي المتميز - 

السادس من أكتوبر ،  3ش األزهار - عباس 

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/38375255-

02/38351077-

02/24021504-

02/24036537-

..................www.light-fitness.com

90 ب شارع أحمد عرابي   ،  2ش أبو إستيراد أدوات رياضيةاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة مكة لالستیراد والتصدیر15
الجيزة - المهندسين - المحاسن الشاذلي

02/33472799-
02/33472115

......................................................

استيراد أدوات وتجهيزات رياضية من إيطاليا وأسبانيا األجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة میدو التجاریة16
وأمريكا

103 الطريق الزراعي - حدائق المعادي - 
القاهرة

02/25250077-
02/25249105-

02/25251606midoco@yahoo.com

2502/2263208602/24051431nolet_souash_tennisclub@hotmail.comعمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةإستيراد أدوات رياضيةاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة نولت إسكواش أند تنس كلوب17

وكيل شركة إيكون األمريكية - شركة هارفيا الفنلندية - األجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة ویدر إیجیبت18
شركة أورايزون الصينية لألجهزة الرياضية للنوادي 

الصحية وصاالت الجيمانزيوم - شركة سبنسر اإليطالية 
لألجهزة الطبية

مدينة أبو رواش - الكيلو 28 - طريق القاهرة 

اإلسكندرية الصحراوي   ،   80 أ شارع شهاب -

 المهندسين الجيزة

02/39100104-

02/33028149-

..................www.fitness-depot.org

وكيل (بانسمينا) لالجهزة الرياضية - و(اناميك) لوحدات األجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةشركة یونیون جروب19

تنقية المياه- فالتر

76 عمارات صقر قريش - خلف شيراتون 

هليوبلس - القاهرة

02/22671070-
02/22677351-

012/27836093-
012/22140147-

02/22677351www.unioncom.com.eg

-1102/33455545ش ابراهيم عثمان - المهندسين - الجيزةوكيل لماركة (إنتر سايز) األمريكية لألجهزة الرياضيةاألجھزة والمعدات الكھربیةأجهزة وأدوات رياضيةمجموعة النظم الھندسیة20
02/33045057-
02/33052487

02/33040279www.intersise.com

أجهزة وقطع غيار الشركة اإلنمائیة (فودیكو)1
كهربائية

الوكيل الوحيد في مصر وافريقيا للمنتجات التركية لألدوات األجھزة والمعدات الكھربیة
المنزلية

34شارع محمد فريد أبو حديد - مدينة نصر - 
القاهرة

02/22714219-
02/22711754

02/22734392www.developingfoodico.com

أجهزة وقطع غيار الشركة العالمیة للصیانة2

كهربائية

وكيل شركة (إل جي) الكورية - فيلبس الهولندية ألجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
التليفزيون والثالجات - وكيل (جولدستار) الكورية ألجهزة 

التليفزيون - وكيل (زانوسي) االيطالية للثالجات- وكيل 
الكورية للتكييف (جولدي)

22شارع النور من شارع مصدق - الدقي - 

الجيزة  ،  10 شارع عبد القادر المزني - كامب 

شيزار - االسكندرية

02/37616102-
02/37482812-

010/01232123-
03/5914533

02/33862410alalamiam@hotmail.com

الشركة المصریة للمشروعات الھندسیة 3

(كوالتي)

أجهزة وقطع غيار 

كهربائية

وكيل (بريهالر) األلمانية ألنظمة الترجمة و(تي في أي األجھزة والمعدات الكھربیة
أوديو)و(أي سي أوديو)األلمانيتين ألنظمة الصوت 

و(روبرت جوليان)الفرنسية ألجهزة اإلضاءة و(روتيش 
األلمانية لمعدات المعارض تاين)

13 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -

 القاهرة

02/22634700-

02/24012638

02/22636053www.qualtyegypt.com

أجهزة وقطع غيار المؤسسة الھندسیة المتحدة4

كهربائية

وكيل لماركة (ويستنج هاوس) األمريكية - جنرال إليكتريك األجھزة والمعدات الكھربیة

األمريكية - ويل بول األمريكية - كلفنيتور األمريكية - 

فريجيرير األمريكية - أدميرال األمريكية لألجهزة المنزلية

37 شارع محمد يوسف موسى   ، 24 ب شارع 

أنور المفتي - مدينة نصر - القاهرة

02/22609831-
02/22609832-
02/22609835-
02/22616909

02/22609834-

02/22616958-

www.landmarkltd.org

أجهزة وقطع غيار شركة أسما إیجیبت للتوكیالت5

كهربائية

وكالء لشركة (سامسونج) للشاشات وLG - وشركة األجھزة والمعدات الكھربیة

أبسون برنتر لالب توب وhp - وشركة أب تك للكاميرات

5 شارع أحمد قاسم جودة - عباس العقاد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2261110102/22630583www.asmagroup.com

أجهزة وقطع غيار شركة أسما جروب تكنولوجي6

كهربائية

وكيل شركة hp األمريكية - وكيل (إبسون) الكورية األجھزة والمعدات الكھربیة
للبرنتر - (فوجيتسو) األلمانية لالب توب - (سامسونج) 

الكورية للشاشات - أحبار برنتر - (سولو) الصينية ألجهزة 
الكاميرات - جهاز إكس3 - كاميرات ديجيتال - الماسح 

الضوئي - بروجيكتور - كاميرات

5 مكرر أحمد قاسم جودة - عباس العقاد - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22611101-

012/2129833

02/22630583www.asmagroup.com

أجهزة وقطع غيار شركة أمیر للتجارة والتوكیالت العالمیة7
كهربائية

وكيل ميالنتو الصينية لألجهزة المنزلية الخفي (كشافات األجھزة والمعدات الكھربیة
إضاءة)

02/2417082602/22915714www.milanto.net

أجهزة وقطع غيار شركة أوتونكس إیجیبت الند مارك8
كهربائية

استيراد قطع غيار األجهزة اإللكترونية من الصين - كوريا -األجھزة والمعدات الكھربیة
 أمريكا

116 عمارات الفتح - أخر عباس العقاد - مدينة 
القاهرة - نصر

02/2273183202/26707388www.landmarkltd.org

أجهزة وقطع غيار شركة ابتكار ھوت بوینت9

كهربائية

وكيل معتمد لألجهزة المنزلية ماركة (سيمنس) األلمانية - األجھزة والمعدات الكھربیة
(أيه أي جي) األلمانية - بوش األلمانية - (ميتاج) األمريكية 
- كلفينيتور األمريكية - وستنجهاوس األمريكية - واير بول 

األمريكية - أدميرال األمريكية - فريجيدير األمريكية - 
كروزلي األمريكية - جنرال إليكتريك األمريكية - زانوس 

اإليطالية - هوفر األلمانية - اريستون األمريكية - جيرمن 
األلمانية - أندست األمريكية

-6702/35452882شارع األمين - المهندسين - الجيزة

02/35427099-

02/35333797-

02/33448110-

..................krwzlehotpoint@gmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أجهزة وقطع غيار شركة االتحاد للتجارة والصناعة10

كهربائية

وكيل كينوود االنجليزية - ديلونجي وتيرم االيطاليتين - األجھزة والمعدات الكھربیة

براندت الفرنسية لألجهزة الكهربائية المنزلية - جيت إير 

االيطالية للشفاطات - فاليرا السويسرية للسيشوار

6 أ شارع السباق - بجوار الميرالند - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26380022-

02/26380007-

010/05380088

02/26380011acti.freez@tedata.net.eg

شركة األخوة المتحدون للتجارة (جاب هللا 11

ستورز)

أجهزة وقطع غيار 

كهربائية

شارع عبد الحميد - قطعى 76 - مدينة نصر - موزع لألدوات المنزلية - األدوات الكهربائيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

القاهرة  ، 5شارع أبو المواهب - المهندسين 

الجيزة

02/26718810-
02/26718820-
02/26718830-
02/26718840-
02/26718850-
02/33037018-
02/33449423-

02/22740594-

02/33037231

www.gaballah.com

أجهزة وقطع غيار شركة األنصار الدولیة للتجارة والمقاوالت12
كهربائية

وكيل هالز الكورية لمستلزمات المطابخ - وشاشات LCD -األجھزة والمعدات الكھربیة
 أجهزة كهربائية

-68503/5443535 طريق الحرية - لوران - االسكندرية
012/28888222

03/5429899-
03/5757800

www.elansar.net

أجهزة وقطع غيار شركة السالم للستیراد والتصدیر13
كهربائية

وكيل شركة هاكتك الكندية لألجهزة الكهربائية - استيراد األجھزة والمعدات الكھربیة
أجهزة كهربائية من الصين

81 طريق النصر - بجوار طيبة مول - مدينة 
القاهرة - نصر

02/2402232902/24016858www.hactccanada.com

أجهزة وقطع غيار شركة المصري للصناعات االلكترونیة14

كهربائية

وكالء (جي في سي) اليابانية لألجهزة المنزلية والترفهية األجھزة والمعدات الكھربیة
(التليفزيون هاي فاي - فيديو - cd) - كاميرات فيديو - 

كاسيت سيارة

-1902/33382206 شارع المساحة - الدقي - الجيزة

02/37483806

02/33387026elmasry_etc@access.com.eg

أجهزة وقطع غيار شركة المھندسون المتحدون15
كهربائية

وكيل لماركة شارب اليابانية ألجهزة التكييف - توشيبا األجھزة والمعدات الكھربیة
اليابانية لألجهزة المنزلية

52شارع عبد السالم عارف - المنصورة - 
الدقهلية

050/2218833-
010/01555021

050/2231511uec_sharp@hotmail.com

أجهزة وقطع غيار شركة الواحة النتاج وتجمیع األجھزة16

كهربائية

وكيل ألبا االيطالية للبوتاجازات - الغساالت - الثالجات - األجھزة والمعدات الكھربیة

وكيل شركة جورينيا السلوفانية للبوتاجازات - الغساالت - 

الثالجات - (فيشر أند بايكل) األمريكية للثالجات والغساالت

7 شارع الفاطميين - ميدان اإلسماعيلية - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22414464-

010/6534567-

02/26430489alwaha@link.net

أجهزة وقطع غيار شركة برنرتك لالستیراد والتوكیالت التجاریة17

كهربائية

وكيل (بيوماتيك) االنجليزية ألجهزة المطابخ - األفران - األجھزة والمعدات الكھربیة

وماركة (ليبهر) األلمانية لبوتاجازات بيلت إن

16 شار الحجاز - متفرع من شارع جامعة 

الدول العربية - المهندسين - الجيزة

012/23594103-

02/33054917-

..................www.burnertech-eg.com

أجهزة وقطع غيار شركة بي تك18

كهربائية

المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة  ،  وكيل وموزع لألجهزة الكهربائيةاألجھزة والمعدات الكھربیة

شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة

02/23480700-
02/23480715-
02/29290014-

1/19966 

02/23480702-

02/29290013

www.b.tech.com.eg

أجهزة وقطع غيار شركة توب الین كول للصیانة (فرح جروب)19
كهربائية

902/2622453802/26204408farahgroup@hotmail.com ش ابراهيم العرابي - النزهة الجديدة - القاهرةتوريد قطع غيار ثالجات تخزيناألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة وقطع غيار شركة جات إیجیبت20

كهربائية

استيراد قطع غيار لألجهزة المنزلية من الصين - كوريا - األجھزة والمعدات الكھربیة

إيطاليا

برج العمار بالزا - مبنى د - شارع حافظ رمضان 

- من شارع مكرم عبيد - مدينة نصر القاهرة

02/22730451-02/22730452gategypt@link.net

أجهزة وقطع غيار شركة جولدي سیستمز جي أس21

كهربائية

استيراد قطع غيار لألجهزة الكهربائية والمنزلية - تصدير األجھزة والمعدات الكھربیة

األجهزة الكهربائية

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - 

قطعة240

02/38333414-
02/38333415-
02/38333416

02/38333420....................................

أجهزة وقطع غيار شركة سمج22
كهربائية

20 روضة األهرام - الهرم - الجيزة  ،  13 وكيل لماركة سمج االيطالية لألجهزة المنزليةاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - مدينة نصر - عمارات العبور

02/33778041-
02/22609819-

02/33778040www.smeg.it.com

أجهزة وقطع غيار شركة سوناي لصناعة األجھزة23

كهربائية

وكيل مولينيكس الفرنسية - موزع سوناي المصؤية - األجھزة والمعدات الكھربیة
موزع فريش المصرية - موزع بالك أند كير االنجليزية - 

موزع بي تك لصناعة األجهزة المنزلية الخفيفة(خالطات - 
مراوح - سيشوار - غاليات - مكانس - كيتشن ماشين)

7ش االستئناف - متفرع من ش بورسعيد - 

القاهرة  ، 6شارع حمامات التالت - الموسكي 

القاهرة

02/25062222-

02/25905904-

02/25902680

02/25145555www.martc.com

أجهزة وقطع غيار شركة سینماتك ألجھزة اإلضاءة والصوت24
كهربائية

وكيل شركة هاي اليت انترناشيونال الهولندية ألجهزة األجھزة والمعدات الكھربیة
الصوت والضوء

17 ش عبد هللا صالح - أمام عمر أفندي - شبرا 
القاهرة -

02/24302667..................cinematic@link.net

أجهزة وقطع غيار شركة فالش سیرفیس - أیھ أي جي25
كهربائية

44 شارع أبو المحاسن الشاذلي من شارع صيانة أجهزة ومبيعات غساالت AEGاألجھزة والمعدات الكھربیة
الجيزة - المهندسين - جامعة الدول العربية

02/33471918-
02/33040808

02/33476866....................................

أجهزة وقطع غيار شركة ماما تك26
كهربائية

35 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -استيراد أدوات منزلية من الصيناألجھزة والمعدات الكھربیة
 القاهرة

02/24021686......................................................

أجهزة وقطع غيار شركة مانترونكس27
كهربائية

www.samsung-mansour.com..................0/6690-1302/27069500 شارع 294 - المعادي الجديدة - القاهرةوكيل لماركة سامسونج الكورية لألجهزة المنزليةاألجھزة والمعدات الكھربیة

أجهزة وقطع غيار شركة نوفوفنت إیجیبت28

كهربائية

وكيل شركة (نوفوفنت) األسبانية - شركة (فيراري) األجھزة والمعدات الكھربیة
االيطالية - شركة (إس أند بي) األسبانية المتخصصين في 

مراوح الشفط والسحب والديكور

16 شارع النخيل من شارع البطل أحمد عبد 

العزيز - المهندسين - الجيزة

02/33350410-02/33355053....................................

أجهزة وقطع غيار شركة ھاي فیدالتي29
كهربائية

2 شارع بيومي نصار - ميدان هليوبوليس - وكيل شركة (يومارك) االسبانية ألجهزة الصوت والضوءاألجھزة والمعدات الكھربیة
القاهرة - مصر الجديدة

02/26446197-
02/26446198-

02/26446199www.highfidelity-egypt.com
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أجهزة وقطع غيار شركة یوني ترید30

كهربائية

67 شارع عبد الحميد لطفي - إمتداد شارع وكيل (سانيو) اليابانية للثالجات وتليفزيونات إل سي دياألجھزة والمعدات الكھربیة

مكرم عبيد  ،  5شارع هشام لبيب - مدينة نصر -

 القاهرة

02/26718810-
02/26718820-
02/26718830-
02/26718840-
02/26718850-
02/22746254-
02/22705182

02/22740594....................................

-4302/25755003شارع سوق العصر - السبتية - القاهرةتجارة جميع أنواع المواسيراإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةالشركة اإلسالمیة للتجارة1
012/23270462

......................................................

وكيل مصانع السيراميك وأطقم الحمامات والخالطات اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةالشركة الحدیثة للتجارة والمقاوالت2
ولوازم السباكة

السادس من أكتوبر - برج 4 الرشيدي - دياموند 
48 مكتب - مول

23837986202/38379861mctc-farghal@hotmail.com

......................................................02/26877790مدينة الشروق - داخل مول بانوراما الشروقموزع للسيراميك واألدوات الصحيةاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةالشركة العالمیة للسیرامیك واألدوات الصخیة3

samehfakhry_atc@yahoo.com..................3002/25760943شارع السبتية - القاهرةتوريد محابس ووصالت مرنة وجميع أنواع الكاوتشاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةالشركة العربیة للتجارة (أكتا)4
وكيل لشركة (اكسجريس) األسبانية - شركة (توجاما) اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةالشركة المصریة األسبانیة لالستیراد5

األسبانية- شركة (إيموال) اإليطالية للسيراميك والبورسلين

-4902/26366231ش الحجاز - مصر الجديدة- القاهرة

02/26341220

..................egyspa@hotmail.com

-302/25767023ش عزب - القللي - القاهرةتوريد محابس ومواسير من االستانلساإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةالشركة المصریة لتجارة المحابس والمواسیر6
012/24048728

......................................................

الشركة المصریة للبنیة األساسیة (بروجیكت بي 7
في سي)

40ش صالح سالم - االسماعيلية   ،   15 ش موزع لألدوات الصحية - السيراميكاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية
الجيزة - المهندسين - جزيرة العرب

064/3914932-
02/33452002

064/3919622-
02/33442501

project@access.com

الشركة المصریة للتوریدات والتجارة 8

(إیجیستكو)

وكيل شركة (تيكاي) اإلنجليزية ألعمال الصرف الصحي- اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية

شركة (هوكر) اإلنجليزية ألجهزة قياس منسوب المياه

44ش معز الدولة من ش مكرم عبيد - مدينة 

نصر- القاهرة

02/22742437-

010/01042437

02/22742436hanna@intouch.com

وكيل شركة(تكنوبالستيك) المصرية للوزام الـpvc- شركة اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةالمركز الدولي لالستیراد والتصدیر10
(سيبكس) األسبانية لمستلزمات األدوات الصحية - شركة 

pvc(ألبيريني)اإليطالية أللواح الـ

56-85 برج الشبراويشي مبنى ب الدور 
الخامس - السبتية- القاهرة   ،   50 ش السبتية 

القاهرة - أمام مسجد طلعت

02/27736013-
02/27736012-
010/01711277

02/27736011-

02/25793693

www.icc-egypt.net

وكيل (سيراميكا ألفا) المصرية للسيراميك - موزع اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أبا فام11
(ديورافيت) المصرية ألطقم الحمامات والبانيوهات - 

(وإيديال استاندرد)المصرية األمريكية ألطقم الحمامات 
والبانيوهات والخالطات - و(جاكوب) المصرية الفرنسية 

للخالطات

4ش كوم الريش من يوسف وهبه - الفجالة- 

القاهرة   ،   المهاجرين - عين شمس - القاهرة

02/27872487-

02/27868813-

02/24955664

..................abafam_corp@hotmail.com

-1902/25790109ش السبتية - وسط البلد- القاهرةتصدير جميع أنواع المواسير وخطوط مياه U.P.V.Cاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أبناء إسماعیل فؤاد (فیرو إنترناشیونال)12
011/15500303-
012/22461607-
012/27334580-
011/16148000-
011/16238000

02/25786578www.gogofiro.com

وكالء لشركات ( كليوباترا- الجوهرة- فريدي- بريما- اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أبناء ربیع للسیرامیك واألدوات الصحیة13

الفراعنة- ديورافيت- إيديال استاندرد - جروهي)

ش بورسعيد - بجوار دار بن لقمان- المنصورة- 

الدقهلية

050/2256666-
050/2264333-
050/2243250-

010/09072758-
010/04646099

050/2264222rabea@abna-rabea.com

......................................................015/384748العاشر - حي األردنيةوكالء لسيراميكا كليوباترااإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أبو العنین للسیرامیك14

......................................................048/3660333ش ترعة البطحة- منوف - المنوفيةوكيل لماركة (الجوهرة) - رويال- أرت- المصرية للسيراميكاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أبو كبشة للسیرامیك والتوكیالت التجاریة15

وكيل كبرى مصانع السيراميك والمواسير واللوازم وجميع اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أحمد السالب للسیرامیك16

األدوات الصحية واألكسسوارات - استيراد بورسلين- كبائن 

شاور - بانيوهات- جاكوزي

تقاطع الدائري مع أتوستراد المعادي - مطلع 

الهضبة الوسطى - المقطم - حلوان    ،   30 

ش مكرم عبيد - مدينة نصر القاهرة

02/27272780-
022/27272785-
02/22750564-
02/22750657

02/27272788-

02/22750574

....................................

602/2636371902/26322462adimex9@link.net شارع ميت غمر - مصر الجديدة - القاهرة   أستيراد أدوات صحيةاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أدیمكس للتجارة واالستیراد17

-302/25758966 شارع منصور دياب - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتصدير أدوات صرف صحي - شبكاتاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أكتیف لالستیراد والتصدیر18
012/24996137

02/25757813khaled_concerte@yahoo.com

وكيل شركة (أس بي أس دوكر) السعودية للمحابس اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة إكسیمكو للتجارة العالمیة19

وحنفيات الحريق - شركة (ريدي) اإليطالية لوصالت 

الصرف الصحي - شركة (ساديب) السعودية لمواسير المياه

-2402/33383570 شارع الفواكة - المهندسين - الجيزة

02/33380977

02/33380978www.eximco-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

10 شارع سليمان أباظة - المهندسين - الجيزة  إستيراد أدوات صحية وسيراميك من (ألمانيا - فرنسا)اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أكوا توب20

،  13شارع النزهة - مصر الجديدة القاهرة

02/37601892-
02/37492560-
02/37492561-
02/33364712-
02/22907699-
02/22907694-

02/37602031-

02/33364712-

02/22907670

www.aquatop.net

وكيل لكبرى الشركات اإليطالية لصناعة محابس المياه اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة ألفا لالستیراد والتصدیر21

والغاز المطابقة للمواصفات القياسية - ووكيل لشركة (أم 

أر) االيطالية ألنظمة التثبيت إفيز - مسامير

-8503/4838650 شارع الجزائر - المنشية - اإلسكندرية

03/4838651-

012/23247458-

..................www.alfagroup-eg.com

وكالء لشركة (يلفا) التركية للمواسير البالستيك - وكيل اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة إمبكس تریدنج22
شركة (بيلس بالستيك) التركية للمواسير وقطع من البولي 
بروبلين والــ pvc - شركة (ديار فانا) التركية للمحابس 
الزهر المرن والرمادي - شركة (بايالن) التركية لعدادات 

المياة

-2002/27359097 شارع الجزيرة - الزمالك - القاهرة

02/27365884

02/27360253www.impex-t.com

1 شارع حسن بدران من عباس العقاد - مدينة إستيراد وتوريد محابساإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة إنتجرال للھندسة والتجارة23
القاهرة - نصر

02/22709106-
02/22709188-

02/22709127integral@link.net

استيراد المواسير ومحابس المياه - ولوازم شبكات الصرف اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة إنجاز للتوریدات24
والمياه واألغطية الزهر - الصحي

-4502/25785208 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة
012/50500030

..................sales@engaz-eg.com

embsa2002@yahoo.com..................2802/24015170 شارع د أنور المفتي - مدينة نصر - القاهرةإستيراد محمابساإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة إیجیبشان مالي بروكرز(أي أم بي)25
وكيل شركة (أوبيوكالر) الفرنسية إلنتاج الموازييكالزجاجي اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة أیھ أیھ أس سري الدین جروب26

- إستيراد بالط مشابه للسيراميك لتجليد حمامات السباحة 
الصين - من فرنسا

45702/3584633302/37799344www.sarieldein.com شارع الهرم - نصر الدين - الهرم - الجيزة

وكيل شركة (كويس) - (أف أي في) - (ميترون) اإليطاليين اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة االتحاد المصریة للتجارة27

المتخصصين في مستلزمات الصرف الصحي

02/25750813www.assiouty-group.com-2202/25795050 شارع السبتية - القاهرة

شركة األھرام لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 28

التجاریة

وكيل (بولي بروبلين) االيطالية - و(ستانلس) الصينية - اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية
وموزع (اكوا ثيرم) االيطالية للبولي بروبلين - وموزع 

(إيديال إستاندرد) المصرية األمريكية لألحواض والخالطات 
والبانيوهات

27 شارع بني طه أمام مستشفى منشية البكري 

- جسر السويس - القاهرة

02/29248413-

012/27550000-

010/02509345

02/24517570www.alahram-ht.com

-1011/40666233 شارع رزق يوسف ترسا - الهرم - الجيزةاستيراد سيراميك وبورسلين - وأدوات صحية من الصيناإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الجھیني جروب للتجارة29
011/40666234

02/35636119elgeheny_group@yahoo.com

وكيل ماركة (الجوهرة) المصرية للسيراميك - البالط اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الجوھرة للسیرامیك30
األسمنتي العادي والموازيكو

-055/3660530شارع الثورة - منيا القمح - شرقية
010/05802010

......................................................

67 شارع كامل صدقي - الفجالة - القاهرة  ،  مستورد وموزع لألدوات الصحية والسيراميكاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الحجاز التجاریة31

12 شارع جوهر - السيدة زينب - القاهرة

02/27865304-

02/25322103

02/27865306....................................

وكيل لكبرى مصانع السيراميك - واألدوات الصحية اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الخلیج الناصري32

ولوازمها

1 شارع الخليج الناصري - الفجالة  ،  25 

شارع موسى الكاظم - مدينة نصر - القاهرة

02/25903098-
02/22602936-
02/22602937-
010/65511112

02/25906351-

02/22639772

elkhaligelnasery@yahoo.com

46 شارع فيصل  ،  ابراج هوليداي سنتر - وكالء لسيراميكا كليوباترا - األمراءاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الدالي33

الهرم - الجيزة

02/37458668-
02/35857746-
02/35840837

02/33855873www.eldaly-group.com

مقاوالت عامة (أعمال صحية - شبكات صرف صحي - اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الدلتا للمقاوالت والتوریدات34
أعمال التكييف المركزي - أعمال مكافحة الحريق 

والمحطات والشبكات الخاصة بها

24 عمارات المقاولون العرب - مصر الجديدة 

القاهرة

02/22665673-02/22682892www.dcs-delta.com

موزع معتمد لشركة (البحر األحمر - والصخرة) للخالطات اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الدولفین للتجارة والتوزیع35
والمواسير

شارع نادي البالستيك - المنطقة الصناعية - 
القليوبية - شبرا الخيمة

02/42243661......................................................

شركة الرؤوف لتجارة األدوات الصحیة 36
والتوكیالت

وكيل شركة (فينيس) المصرية - شركة (أوميجا) المصرية اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية
لألدوات الصحية

....................................202/2589585002/25927585 شارع الظاهر - الفجالة - القاهرة

وكيل وموزع لشركة (إيديال إستاندرد) المصرية - اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الرشاد لتجارة األدوات الصحیة37
(ديورافيت) المصرية - (باننجر) األلمانية - (كسيل) 

األلمانية - (أكوا ثيرم) األلمانية - (جاكوب) الفرنسية - 
(فرانكي) المصرية - (الشريف) المصرية لألدوات الصحية

السادس من أكتوبر - الحي الثالث - المجاورة 

الخامسة - القطعة 985

010/05461225-

010/95552662-

02/38368632

......................................................

السادس من أكتوبر - محور الكفراوي - الحي وكالء ومستوردين لألدوات الصحيةاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الرشاد لتجارة األدوات الصحیة38

الثالث - المجاورة الخامسة

02/38368632-
010/05461225-
010/95552662

..................osama.elrashed@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

توريد لوازم شبكات المياه والصرف الصحي - موزع معتمد اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الزھور للصناعات المعدنیة39
لشركة مصانع التقدم الصناعي وشركة (tis) اإليطالية 

للشبكات

السادس من أكتوبر - شارع نادي 6 أكتوبر - 

الحي السابع - فيال 9

02/38375194-
02/38376446-

012/23535318-
012/22418607

..................alzhoorsa@yahoo.com

شركة السبكي للتوكیالت التجاریة واالستیراد 40

والتصدیر

استيراد وتصدير للسيراميك - ووكالء شركات أجنبية اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية

لخامات السيراميك

قطعة 7 - بلوك 6 - شارع أحمد الزمر - إمتداد 
شارع ذاكر حسين - الحي العاشر - مدينة نصر - 

القاهرة

02/26749352-

02/24734207

02/24731801elsobky2004@yahoo.com

168 شارع جوزيف تيتو - النزهة الجديدة - استيراد سيراميك وبورسليناإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة السالب للتجارة واالستیراد41
القاهرة

02/26225880-
02/26225881

02/26205574....................................

وكيل شركة (الجوهرة - رويال - ألفا) للسيراميك - شركة اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة السالب للعمارة والدیكور42
(بيري فالور) للباركية HDF البلجيكي - شركة (ايديال 

استاندرد) للبانيوهات والحمامات والخالطات - شركة 
(بورسلين) للبورسلينم الصيني - شركة (جاكوب ديالفون) -
 (كرو) للخالطات - (تاركيت) لألرضيات - شركة (اتش دي 

ام) لتجليدات حوائط أم دي أف األلمانية

-62803/5832393 طريق الحرية - زيزينيا - األسكندرية

03/5852931-

012/27438984

03/5844800....................................

24 شارع األمير - زيزينيا - األسكندرية      ،    وكيل ألكبر شركات السيراميك في مصراإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة العشماوي للتجارة الداخلیة43
   22شارع 302 - تقسيم القضاة - سموحة - 

األسكندرية

03/5768520-
03/5730572-
03/4267067-

03/5769292....................................

وكيل (بوروسان بورو) التركية للبولي بروبلين - و(سيام اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة القدس للتجارة والتوكیالت44
فيتينجس) التايالندية للوازم المواسير الحديد المتميز 
بجميع أقطارها (مجلفن - أسود - برونز) - و(سانوا) 

التايالندية لمحابس بلية وحنفيات بلية وعدادات مياة عالية 
الجودة - و(شركة الشريف للمواسير) لتغذية وصرف القطع

166 شارع الملك فيصل - محطة الكوم األخضر -

 عمارات سعودي - القاهرة  ،  برج الفيروز - 

المحور المركزي - السادس من أكتوبر

02/33880636-

02/33835550-

02/38361599-

02/38378230

02/33828805-amarelattar@hotmail.com

-057/2201972طريق شتا القديم  ،  شارع الشرباص - دمياطوكيل لألدوات الصحية - السيراميكاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة القطان والتوكیالت45
057/2200885-
0572241105-

057/2201025....................................

8 شارع بشارة من شارع حوض الزهور - وكيل شركة النصر المصرية لصناعة المواسيراإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة المتحدة للتجارة والتوریدات46

السبتية - القاهرة

010/01825559-
012/21255523-
010/01084212-

02/25796218

......................................................

وكيل شركة (كليوباترا ) - ( ألفا) - ( بريما ) - (الجوهرة) -اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة المظلوم47

 (ايديال استاندر) - (رويال) للسيراميك واألدوات الصحية

34 شارع جالل حماد - من شارع جمال عبد 

الناصر - ميامي - اإلسكندرية

03/5499604......................................................

وكيل للسيراميك - األدوات الصحية - الحديد - األسمنت - اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة المظلوم للتجارة والتوكیالت48

األثاث

شارع عطية الصوالحي - مدينة نصر - القاهرة ، 

75شارع إسماعيل سري - سموحة - اإلسكندرية

02/26716140-
02/26716149-
03/4210741-

02/26716141www.elmazloum.com

شركة المقاوالت والصناعات التخصصیة 49
جروب) (عثمان

2002/3748779702/37609812scic@link.net شارع هارون الرشيد - الدقي - الجيزةتوريد مواسير خراسانيةاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية

وكيل لماركة (ايديال استاندر) المصرية األمريكية - اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة المھا للتجارة والتوریدات50
(ديورافيت) األلمانية لألدوات الصحية - ماركة (رويال) 

للسيراميك (الجوهرة) - المصرية

-03/4650877مدينة برج العرب - ميدان النافورة - االسكندرية

03/4650888-

03/4650837www.almahatrade.com

....................................02/26907186-1002/22919844 شارع حسن الشريعي - مصر الجديدة - وكيل لألدوات الصحية - السيراميكاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة الناظر للتوكیالت التجاریة51
26 شارع حنا خليل - خلف مهني األسيوطي - توريد محابس ووصالتاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة النیل للتجارة والتوكیالت52

القاهرة - وسط البلد - السبتية
02/2575785902/25767096....................................

11 عمارات المروة - الميرغني - مصر الجديدة استيراد وتوريد محابساإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة النیل للتوریدات الھندسیة53
القاهرة -

02/22916083-
02/24143031

02/24171380nescoz@hotmail.com

-1002/22596233 شارع نهرو - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد سيراميك وبورسليناإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة بنزو ایجیبت للتجارة والتوزیع54
012/20778660

02/22567632....................................

......................................................2002/27868917 شارع الظاهر - رمسيس - القاهرةاستيراد وحدات حمام سيراميك (أحواض فقط) من الصيناإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة بورسلینو لالستیراد والتصدیر55
شارع النزهة أمام سور دار الدفاع الجوي - استيراد وتصدير المواسير البروبلين (p.v.c) ولوازمهااإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة تاجرو لالستیراد والتصدیر56

مدينة نصر - القاهرة

02/22707849-
02/24172409-
02/24151218

.................. - tagro2004@gmail.com

tagrooo@yahoo.com
4002/3304581302/33040256sales@globaltrading-co.com شارع الحجاز - المهندسين - الجيزةاستيراد سيراميك وبورسيلين وأدوات صحيةاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة جلوبال تریدنج57
مستوردين وموزعين للمواسير وقطع ( hdpe - upvc -اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة حجازي58

 ppr ) ووصالت سيملس - مجاري مياه صرف ومحابس 
مياه وغاز إيطالي

34 شارع لوساكا متفرع من شارع أحمد فخري 

- مدينة نصر - القاهرة

02/22740484-

010/06682155

02/22744633hegzai_engineering@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

وكيل شركة (أكوا ثيرم) األلمانية المتخصصة في مواسير اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة حمزة أخوان للتوریدات59
المياه المغذية - شركة (وافن) األلمانية لمواسير الصرف 

الصحي - شركة (ميبرو) األلمانية الخاصة بتثبيت المواسير 
المياه لمحابس األلمانية (شلوسر) شركة - (األفيس)

-5302/33370745 شارع السودان - المهندسين - الجيزة
02/33367832-
02/37611730-
02/37603658-

02/37613314www.hamzabros.com

مستورد لألجهزة واألدوات الصحية من شركة (الوفاء) اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة دقلة للتجارة والتنمیة والتسویق الدولي60
التونسية

-02/35449871شارع ترعة السواحل - وراق العرب - الجيزة
02/35401225

02/35408738alidokla@yahoo.com

شركة دھب الخالدیة للتجارة والتوریدات (أبناء 61
على عبد الرشید)

استيراد جميع أنواع المواسير ولوازمها والمحابس الصلب اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية
والزهر المرن

18 شارع محمد حنفي - القللي - رمسيس - 
- القللي - 7شارع محمد حنفي القاهرة      ،

02/27882726-
02/29242726-

......................................................

وكيل شركة (دريك) األمريكية - شركة (هيرا) اليابانية - اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة رواسي للھندسة والتطویر62
شركة (يونيل) التركية - شركة (كامي) االيطالية - (جي بي 
سيرفيس) االيطالية - (جابتك) االيطالية - شركة (اجيروال) 
السيراميك ماكينات غيار قطع استيراد - للسيراميك الصينية

مجمع 2 - منطقة B3 - ميرامار - بفيرلي هيلز -

 الشيخ زايد - السادس من أكتوبر

02/38570829-

02/38570983-

010/06616781

02/38570985rawasy@link.net

31 شارع الحجاز - أخر شارع لبنان - استيراد وتوريدات هندسية (محابس - صمامات - وصالت)اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة سمارت وایز63
الجيزة - المهندسين

02/3344335002/33442204amr.smartways@gmail.com

103 شارع أحمد شوقي - مصطفى كامل - وكيل لألدوات الصحية - السيراميكاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة سویتكو لألدوات الصحیة64
اإلسكندرية

03/542875103/5448303www.sweetco-tiles.com

وكيل شركة سوزوكي اليابانية - شركة جامسون األسبانية اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة سیجما للتوریدات65
لمحركات ومواتير النشات البحر - استيراد مواسير صلب 
وبلوف ومحابس ومواسير إستانلس ستيل وطلمبات من 

أسبانيا وروسيا - إستيراد مواسير صلب - بلوف - محابس 
واستانلس صلب وأعمدة ألواح - ستيل ستانلس مواسير -

37 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة ، 

االسكندرية

03/4862363-
03/4860294-
03/4877504-

02/23922360-
02/23925320

03/4847319-

02/23931709-

www.sigma.com.eg

-17702/33822851 شارع الهرم - الجيزةتوكيالت مواد خام لصناعة السيراميكاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة شریف بغدادي للتوكیالت66
02/33854721

02/33868161sbr@sherifbaghdadi.com

شركة علوان للتوكیالت التجاریة واالستیراد 67
والتصدیر

-25902/35879444 شارع الهرم - الجيزةاستيراد سيراميك وبورسلين وأدوات صحيةاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية
02/37806442

02/37806473....................................

وكالء لشركات عالمية لجميع أنواع المواسير ومحابس اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة قوباء للتصنیع68

الصرف الصحي ومياه الشرب ووكالء لشركة (فاج) 

األلمانية للمحابس و(jma) التشيكية

7 شارع سعد زغلول - األسكندرية  ،  234 

شارع السودان - المهندسين - الجيزة

03/4854070-
03/4854080-

02/33451168-
02/33451169-
02/33034712

03/4849464www.kmvalves.com

18 شارع الزهار - األزبكية - وسط البلد - توريد محابس ومواسيراإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة لوكا ستیل لتجارة المواسیر والمحابس69
القاهرة

02/25747779......................................................

....................................303/544335903/5450932 أ شارع ابن القاسم - رشدي - اإلسكندريةتوريدات محابس وقطع غيار خاصة للوصالتاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة ماتیكو70

إستيراد سيراميك وبورسلين وأدوات صحية من أسبانيا اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة محجوب للتجارة71
واإلمارات

1 شارع مكرم عبيد تقاطع شارع مصطفى 
القاهرة - مدينة نصر - النحاس

02/2287999102/22714490www.mahgoubgroup.com

-1202/27958668 شارع يوسف الجندي - باب اللوق - القاهرةمستورد لماركة (شوات) األلمانية لألدوات الصحيةاإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة مصر إنترناشیونال72
02/27955180

02/27945009www.misrint.com

شركة مصطفى ھارون للتجارة والتوكیالت 73

(أوالد ھارون)

وكيل شركة (إيديال استاندر) - شركة (كليوباترا) لألدوات اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية

الصحية - إستيراد أدوات صحية من إيطاليا - الصين

13 شارع جسر السويس - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/2258686502/22592381haroun-xo@hotmail.com

موزعين لألدوات الصحية والسيراميك والصيني وحديد اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة مودرن ھوم للتجارة والتوریدات74
التسليح من حديد عز وإيديال

2 أ شارع محمد عبد الخالق - سليم األول - 
القاهرة - الزيتون

011/10363330-
02/26431399-

..................www.modernhomeeg.com

22 شارع إفريقيا - امتداد شارع مصطفى إستيراد وتوريد محابساإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة مورتك75

النحاس - مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/24717786..................mortec@mortec.com

وكيل شركة (تورو) األمريكية لرشاش البوب أب - شركة اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة میكوالند76
(إيريتك) اإليطالية للمحابس والخراطيم - شركة (ايبكو) 

للقطع والوصالت من الــ pvc - شركة (فيلتومات) 
العالمية للفالتر الذاتية

عمارة 2 - مربع 1184- مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22687836-
02/22688004-
02/22675002-
02/22679860-

02/22688381-

02/22664351

www.micoland.org

وكيل شركة (كلينجر) اإليطالية الخاصة بالجوانات - وكيل اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة مینتا للتجارة والتوكیالت77
وحيد لشركة (ميسون) األمريكية للسوست والكاوتش 

ومضادات الزالزل - شركة (تبكو) األمريكية للمحابس - 
- شركة (نهى) النرويجية للفاير األمريكية (الكرت) شركة

2 شارع جمال الدين أبو المحاسن - جاردن ستي 

- القاهرة

02/27942552-

02/27959448-

02/27958732www.minta-eg.com

وكيل شركة (كومير) اإليطالية لوصالت الـpvc ضغط اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة نایسكو إلنتاج نظم المیاه الحدیثة78
upvcعالي - شركة (سيبيكس) األسبانية لوصالت الــ

4 أبراج المهندسين العسكريين - رابعة العدوية -
 مدينة نصر - القاهرة

02/24018412-
02/22605695

02/22629718info@neiscoegypt.com

-27010/02532612 شارع المدينة المنورة - الدقي - الجيزةإستيراد سيراميك وبورسلين من أسبانيااإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة یوسفي79
02/37496672

......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

شارع جميلة بوحريد - السيوف - االسكندرية    وكيل لشركات السيراميك والصرف الصحياإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحيةشركة یونیفرسال لتوكیل السیرامیك80

، 81شارع سيدي جابر الشيخ - سيدي جابر - 

اإلسكندرية

03/5025773-
03/5014762-
03/5464359-
03/5450020-
03/5221170

03/5025677....................................

مؤسسة النفیس لالستیراد وتجارة األدوات 81
الصحیة

وكيل شركة (السكو) األمريكية للغراء - شركة (بن رافعة) اإلنشاءات ومواد البناءأدوات صحية
السعودية للمواسير

-9040/2220910 شارع عبد الحميد سالم - المحلة الكبرى
012/23445707

040/2220920escoplast@hotmail.com

موزع معتمد (كاريليا) األلمانية لألرضيات الباركيه (إتش اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورأسیو مصر لآلثاث المكتبي والدیكورا1

دي إف)

46 شارع ذاكر حسين - الحي السابع - مدينة 

نصر - القاهرة

02/24035988-
02/33030505-
02/24035952-
02/24035985-

011/15557888-
011/15085008

02/22602186www.asiumier.com

وكيل (دايتك) و(كوبرن) اإليطاليتين لألبواب المصفحة ضد اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة األفریقیة للتجارة والمقاوالت2
السرقة وضد الحريق - و(كارمات) التركية ألبواب 

الجراجات األوتوماتيكية والصناعية

363 شارع فيصل - محطة األريزونا - فيصل - 

الجيزة

012/27348043-

02/35859964

02/37798326www.africantradeegypt.com

328 شارع فيصل - أبراج الشروق - برج رقم الوكيل والمستورد (جي يو) األلمانية لألبواب األوتوماتيكاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة الدولیة لألبواب األوتوماتیكیة3
الجيزة الدور8 - - 6

02/3782530702/35849847www.internationaleas.com

18 شارع محطة الزيتون - حلمية الزيتون - مستوردين للستائر المعدنية والرأسية والرولاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة الدولیة للتجارة4
القاهرة

02/22842552-
010/06524186

..................www.aldwlia.net

4 شارع خليل إبراهيم - برج الوداد - جناكليس - توريد وتركيب األسقف المعلقة والستائر الرأسية والمعدنيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة الدولیة للتجارة والدیكور5
اإلسكندرية

010/02392932-
03/5779800

..................www.ictd-alex.com

6802/2525320002/25276961nasser@unifloor-eg.com شارع 105 - المعادي - حلوانإستيراد أرضيات ألمانياإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة العالمیة لألرضیات6

56 ش د أحمد ذكي بجوار كنتاكي - النزهة وكيل لخامات البوليستراإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة العالمیة للتجارة7
القاهرة - الجديدة

02/26223519-
02/26223520

..................alamia3@yahoo.com

موزع معتمد من هولندا لفرش أرضيات لينوليوم اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة العالمیة للتجارة العامة أي جي تي8
للمستشفيات والمباني العامة والمنشأت التعليمية 

والسينمات والمطارات والمالعب

22 شارع جالل الدين الدسوقي - ألماظة - مصر 

الجديدة - القاهرة

010/06008973-

02/24142775

..................www.igt-eg.com

موزع معتمد من هولندا لفرش أرضيات لينوليوم اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة العالمیة للتجارة العامة أي جي تي9
للمستشفيات والمباني العامة والمنشأت التعليمية 

22 شارع جالل الدين الدسوقي - ألماظة - مصر 
الجديدة - القاهرة

010/06008973-
02/24142775

..................www.igt-eg.com

موزع (أرمسترونج) األوروبية لبالط منيرال فيبر العازلة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة الفاطمیة لألسقف المعلقة10
للصوت والحرارة - و(كناوف) األلمانية و(بالكو) اإليطالية 

و(الفارج) الفرنسية لأللواح الجبسية - إكسسوارات - 
ستائر معدنية ورأسية

114 - 116 شارع شركات البترول - الويلي 

الكبير - القاهرة

02/24275697-
012/23127246-
012/80885900-
012/80885889

..................mrkaram@hotmail.com

موزع (كناوف) األلمانية لأللواح الجبسية - وأسقف معلقة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة المتحدة لألسقف المعلقة11
وستائر رأسية ومعدنية والطوب الزجاجي وأرضيات إتش 

-011/18383222محطة التعاون - شارع التروللي - المطرية
010/06662946

..................www.mota7eda.com

الشركة المصریة اإلیطالیة لألبواب 12
( ك ا إ ) ة ك ات ت األ

وكيل شركة (كام) اإليطالية لمواتير األبواب والشيش اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكور
ال ة ال

02/25754212cemeegitto@yahoo.com-11902/25751760 شارع رمسيس - القاهرة
إستيراد جميع أنواع األرضيات - جميع أنواع األرضيات اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة المصریة الدولیة13

الخشبية الخارجية - دكات المراكب - جميع خامات الديكور

170 شارع جسر السويس - مصر الجديدة - 

القاهرة

010/06666500-

010/06666700

02/26349856info@egyinter.net

الشركة المصریة السعودیة للتجارة والتسویق 14
والمقاوالت

وكيل (فهرنهيت) التركية ألنظمة األبواب والشبابيك يو بي اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكور
في سي

22 شارع محمد يوسف سليم - جامع الفتح - 
مصر الجديدة القاهرة

02/26424686-
010/00004376

02/26424690www.windospvc.com

توريد األبواب والشبابيك األلومنيوم والــ pvc - وكيل اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة المصریة السعودیة للتقنیة المعماریة15
(ألوميل) و(جالوب) المصريتين لأللومنيوم  - و(لكسان) 

ن األل ة غط ل ة ال

17 شارع عبد الحميد لطفي - خلف السراج مول 
- مدينة نصر - القاهرة

02/22714244-02/22713736www.architec-eg.com

2602/2261943302/24023125egimark@hotmail.com شارع على أمين - مدينة نصر - القاهرةإستيراد جميع أنواع أرضيات المالعب - الباركية - فينيل - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة المصریة  للتسویق الصناعي 16
19 شارع عبد الجليل - ميدان ابن سندر - إستيراد ستائر رأسية ومعدنيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالشركة المصریة للھندسة والتجارة17

القاهرة - مصر الجديدة - منشية البكري
010/68848529-

02/24503358
..................elmasria_ceilng@yahoo.com

توريد وتركيب أسقف معلقة - أرضيات فينيل واللينوليوم اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالمجموعة السویدیة18
والموكيت - أرضيات HDF ذات سطح HPL - أرضيات 

مرتفعة - أرضيات خشب طبيعي - الممثل الوحيد في 
أللواح ايكوفون) جوبان (سان لشركات األوسط الشرق

8 شارع عثمان بن عفان - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26441572-

02/26441573-

010/06589690

02/26441579www.swedigroup.com

إستيراد وتصدير أسقف معلقة سويدية - أرضيات فينيل اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالمجموعة السویدیة19
فرنساوي وسويدي

8 شارع عثمان بن عفان - مصر الجديدة - 
القاهرة

02/26441572-
02/26441573-

02/26441579www.swedigroup.com

وكيل لشركة (وين تك) لقطاعات األبواب والنوافذ من الـ اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالمجموعة المصریة (تطویر)20

PVC - (فايومال) لموانع الحشرات - (ألوسيل) لمرق 

شيش الحصيرة - (إسرا) إلكسسوارات الجرار

السادس من أكتوبر - عمارة 523 مجاورة 3 - 

الحي األول

011/10445140-

011/10444416-

02/38361419

..................www.egtatweer.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

عمارة 9- قطعة2 - حي السفارات - مدينة نصر -وكيل (كرونوتكس) األلمانية ألرضيات الباركية إتش دي إفاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالمجموعة للتجارة والمقاوالت21

 القاهرة      ،         عمارة1 - شارع عمر بن 

الخطاب - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة

02/22724325-
02/22724327-
02/22708121-
02/22708122-

010/05473727-
02/22879552-
010/03429489

02/22871004www.groupeg.net

5 شارع أحمد عمارة - حديقة الفسطاط - مصر وكيل لشركات henkel واألهرام وكابسياإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالمكتب العربي للتوریدات22

القديمة - القاهرة

02/25321531-
02/25321530-

012/27471330-
012/26330117

..................the_egyptian_office_for_supply@yahoo.co

m
......................................................4902/25755948 شارع درب ناصر - بوالق أبو العال - القاهرةإستيراد أرضيات باركيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالمكتب الھندسي23

oversagncy@yahoo.com..................1102/26354678 شارع محمود حافظ - مصر الحديثة - القاهرةإستيراد أخشاب - أرضيات باركيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورالوكالة العالمیة لما وراء البحار24
توريد منتجات فيبر جالس - مشايات فيبر - أغطية صرف اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إبداع25

صحي - قطاعات فيبر(مواسير - كمر -زوايا) - أعمال 
الديكورات

السادس من أكتوبر - دياموند مول - برج 

الرشيدي

02/383851560-

011/15616169-

02/38363975www.ebdaa-egy.com

16 إمتداد شارع عباس العقاد - مدينة نصر - تصنيع أبواب خشبية للمطابعاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أبالینس26

القاهرة      ،      المنطقة الصناعية - قطعة رقم 

31 - القطامية - القاهرة

02/26706627-
02/26738888-
02/26706320-
012/22211800

..................www.appliance-eg.com

815 شارع بورسعيد - غمرة - القاهرة     ،     وكيل (فيسنا) األسبانية لألرضيات إتش دي إفاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أبو الھول للباركیھ27

 38شارع حسن المأمون - مدينة نصر - القاهرة

02/24846781-
02/24846782-

012/23561728-
010/06024142-
010/06060229

02/24861801-

02/22739940

....................................

9 شارع محمد عوض - متفرع من مكرم عبيد - وكيل (ستيل دور) التركية لألبواب المصفحةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أبو شنب للتصدیر واالستیراد28

خلف مفكو حلوان - مدينة نصر - القاهرة

02/26718282-

02/26718383

..................rsapoushanap@yahoo.com

استيراد أرضيات باركية - أرضيات فينيل - بالط طبيعي - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أرت فلور29
ط

......................................................148010/00889996 شارع زكريا عنيم - سبورتنج - اإلسكندرية
توريد حوائط جبسية - ستائر معدنية ورأسية - أسقف اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أركست30

ا لقة
archestgroup@yahoo.com..................1702/26371848 شارع الكمال - حلمية الزيتون  - القاهرة

وكيل (الدريس) السعودية لألبواب المعدنية - و(مارتن) اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أركیتك مصر31

األمريكية ألبواب الجراجات - تصنيع قواطيع حمامات - 

دواليب معدنية - أبواب مقاومة للحريق - وأبواب مصفحة

120عمارات صقر قريش - شيراتون - مصر 

الجديدة - القاهرة     ،       مدينة بدر

02/22679076-

010/65543047-

02/28641340

02/22668457info@architectmisr.com

موزع (كناوف) الصينية و(الفارج) الصينية ألسقف ألواح اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أسقف فینوس32

جبسية - موزع (إتش دي إف) الهندية ألرضيات الباركية

10 شارع عبد البصير محمد - من شارع عمر 

المختار - األميرية - القاهرة

02/22839395-
012/23668764-
010/08988243

......................................................

استيراد أسقف معلقة - أرضيات فينيل - أرضيات موكيت - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أسقف نیو دیكوریشن33
ستائر رأسية - أرضيات مرتفعة

-4602/26214362 شارع أحمد ذكي - النزهة الجديدة - القاهرة
010/05065166

02/26214372-new.decoration@hotmail.com

39002/2395338502/23954778oktoberco2007@hotmail.com شارع بورسعيد - العتبة - القاهرةاستيراد اكسسوارات ستائر من الصيناإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أكتوبر لإلستیراد والتصدیر34
202/2735693902/27354348equicare@mist_net.comشارع بهجت علي - الزمالك - القاهرةوكيل (نايتس) االيطالية للبوابات األوتوماتيكاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إكوي كیر35
وكيل (إل إيه إس) االنجليزية لألبواب المؤمنة ضد الحريق اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إل إیة سي36

قة ال
moh@lacdoors.com..................3502/33020135 شارع الحجاز - المهندسين - الجيزة

وكيل شركة (كيه بي إي) األلمانية - شركة (وين بن) اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إنتراسكشنز لتصنیع مھمات المباني37
األلمانية - شركة (ديكونكس) األلمانية المتخصصين في 

pvc النوافذ واألبواب من الــ

-302/33052801 شارع عثمان بن عفان - المهندسين - الجيزة

02/33479394

02/33040423www.entrasecations.com

وكيل (ديكونيك) البلجيكية لخامات قطاعات بي في سي - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إنتراسكشن لألبواب والشبابیك38

وتصنيع األبواب والشبابيك من البي في سي

3 شارع عثمان بن عفان - المهندسين - الجيزة  

          ،        فيال رقم 200 - النرجس2 - 

التجمع الخامس

02/33479394-
02/33052801-

012/20122400-
02/29299865

02/33040423-

02/29299864

....................................

ibs@link.net..................602/24173682 شارع مراد بك - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد ارضيات باركيهاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أنظمة البناء الداخلي (الشربیني وشركاه)39

وكيل شركة (بيرجو) السويدية لألسقف المعلقة - شركة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أنظمة البناء الداخلي (الشربیني وشركاه)40

(تريليبورج) السويدية للكاوتش

6 شارع مراد بك - ميدان اإلسماعيلية - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24172991-
02/24173682-
02/22710501

02/24195402ibs@link.net

استيراد جميع أرضيات المالعب الرياضية - جميع اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أوتاك41
األرضيات الصناعية ال يوجد لحامات أو فواصل

-4302/23900406ب شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة
02/23902925

02/23931832otakconsulting@yahoo.com

شركة أوالد أنطوان یوسف أشعیا (الوفاء 42
لألخشاب)

02/28646415ayawa@tedata.net.eg-1902/25931328 شارع غيط النوبي - العتبة - القاهرةإستيراد األخشاب - إستيراد القشرة األرو من أمريكااإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكور



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-102/24932404 شارع العطار - عين شمس الشرقية - القاهرةتوريد ستائر ولوازم ديكور للفنادق والقرى السياحيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أوالد عطا لمستلزمات الدیكور43
010/05885207

......................................................

4 شارع الوادي - بجوار التوحيد والنور - وكيل (وينتيك) السعودية ألبواب وشبابيك بي في سياإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أون الین یو (بي في سي )44
الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة      ،      

4شارع غرناطة - روكسي مصر الجديدة - 

02/24177510-

02/22581314

..................www.onlinewnd.com

249 إمتداد شارع رمسيس2 - بجوار وزارة استيراد (أي أر) األمريكية ومن أوروبا إكسسوار األبواباإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إبیكو المعماریة45

المالية الجديدة - مدينة نصر - القاهرة

02/22638384-

012/23915756

02/22618433....................................

....................................5902/2634129702/22401035 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرةتوريد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة أیة زد إنترناشیونال لإلستیراد والتصدیر46
4002/2632951402/26395120www.egy-gate.net ميدان إبن الحكم - مصر الجديدة - القاهرةوكيل تروماكي األلمانية لألبواب األوتوماتيكاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إیجي جیت لألبواب الألبواب األتوماتیك47
www.egymobilia.com..................202/33043020 شارع حسن عطية - المهندسين - الجيزةاستيراد ارضيات باركيهاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إیجي موبلیا48
......................................................112702/25754739 كورنيش النيل - المعادي - حلواناستيراد اخشاب باركيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إیجیبتو إلستیراد األخشاب والباركیة49

وكيل (أية إن إف) األلمانية لبالطات أسقف معلقة منيرال اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إیداج50
فيبر - و(فيال) األلمانية ألرضيات وحوائط إتش دي أف - 

و(سيلفر) التايوانية لبالطات أسقف معلقة أبيض وألوان - 
موزع ومستورد (أرم سترونج) األوروبية لستائر رأسية 
ألسقف الهولندية فون) (رول ومستورد موزع - ومعدنية

-16102/26445656 شارع النزهة - مدينة نصر - القاهرة
02/26391695-

012/23422844-
012/23774908

..................www.idageco.com

....................................-16102/2639169502/26445656 شارع النزهة - مدينة نصر - القاهرةتوريد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة إیداج للتجارة والتوریدات51

7شارع حسني عثمان - مدينة نصر - القاهرة    وكيل لشركة ( يونيفالر) االيطالية لالرضيات المرتفعةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ایكو سینرجي52
  ،      17شارع أحباب الرسول - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22707074-

02/22758255

..................www.ecoasso.com

وكيل (كاندل) النمساوية ألرضيات إتش دي إف واألبواب اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ایمدج للتجارة والتوكیالت53

المصفحة وأبواب قشرة خشب طبيعي وأبواب بي في سي

16ب عمارات حدائق العبور - صالح سالم - 
القاهرة    ،    24ش مكرم عبيد - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24033341-
02/24051864-
02/22750511

02/22600377-

02/22711740

www.image.com.eg

شركة أیھ زد لتجارة اآلخشاب ومستلزمات 54

الدیكور

وكيل (كويك ستب) البلجيكية للباركيه - و(فيتكس) األلمانية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكور

ألخشاب إتش دي إف - و(أوا) األلمانية لألسقف المعلقة

17ش مكرم عبيد - مدينة نصر- القاهرة   ،   

92أ ش أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة

02/22878404-
02/22732797-
02/33456942-
02/33456941

..................www.az4flooring.com

وكيل شركة ( إليف) التركية لورق الديكور - شركة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة اآلمل لتوریدات األخشاب ولوازم الدیكور55
(كونفلويزي) اإليطالية لورق الديكور والميالمين - شركة 

(كوين وود) المصرية ألخشاب الديكور - شركة (شي) 
اإليطالية لماكينات النجارة - استيراد ماكينات األخشاب 
وورق الديكور والفنش فويل والورق المشبع بالميالمين

مدينة برج العرب الجديدة - 25 سوق األمل - 

اإلسكندرية

03/5574835-

03/4591468

......................................................

......................................................2902/26994611 ش خالد بن الوليد - جسر السويس - القاهرةتوريد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة األمیر56

مساكن الزاوية الحمراء القديمة - بلوك7 - توريد ستائر ومفروشاتاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة األمین للتوریدات العمومیة57
القاهرة - أمام جامع األمين مدخل1-

012/21381020-
011/43060800

......................................................

وكيل(دايل)اإليطالية ألجهزة التحكم الكهربائية والميكانيكية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة اآلنظمة الصناعیة (أي إس)58
(الحساسات)- و(إلترا إنكودر) اإليطالية لمغير السرعات 
للماكينات- و(فاتيك بي إل سي) التايوانية العقل المفكر 

و(سمارتك إنفرتر) التايوانية للعزم- - للماكينة

مركز العزم - األردنية - العاشر من رمضان    ،  

 20ش زكريا أحمد - التوفيقية - القاهرة

015/360630-
015/360650-

02/25772668-
02/25773961

..................www.industrialsystemsco.com

وكيل شركة (جارديسا) اإليطالية لألبواب المصفحة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الألنفال59

والمقاومة للحريق والعازلة للصوت

20أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر 

- القاهرة

02/22612809-
02/22610260-
012/22176140

02/24021974www.anfalegypt.com

موزع للمنتجات الفرنسية لأللواح الجبسية - المنتجات اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة البركة لإلستیراد60
الدانماركية للبالطات الجبسية - المنتجات األلمانية لبالطات 

المنيرال فيبر - المنتجات األمريكية من بالطات 
فيبرواألكسسوار - جازالت المعجون

-802/22919078 شارع نبيل الوقاد - مصر الجديدة - القاهرة

010/05401319

02/24152377nmahmoud@link.net

-12402/25252345 شارع 105 - المعادي - القاهرةوكيل (بي إف تي) االيطالية للبوابات اإلليكترونيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة التنمیة مصر61
010/02877711

02/25243511www.tanmia_misr.com

-12402/25252345 شارع 105 - المعادي - القاهرةموزع (بي إف تي) االيطالية للبوابات اإلليكترونيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة التنمیة مصر ألنظمة التحكم62
010/02877711

02/25243511www.tanmia_misr.com

وكيل (كرونو سويس) السويسرسة ألرضيات األرو اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الجیوشي للباركیھ63
والمسمار والبامبو

1 شارع أفريقيا - امتداد مصطفى النحاس - 
القاهرة - -مدينة نصر الحي الثامن

02/24721378-
011/18706667

02/24707553www.elgeoushy.com

30 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -وكيل (ناتورال) التركية لألبواب والشبابيك يو بي في سياإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الحكیم سیستم64

 القاهرة

012/21053627-
011/10603456-
012/21053628

02/24013649www.elhakemgroup.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

....................................9303/543356103/5433581 شارع سيدي بشر - االسكندريةاستيراد ارضيات باركيه HDF الصينيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الدالیا65

موزع للستائر ( الرأسية - المعدنية - الرول) - أسقف اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الدولیة للتجارة والدیكور66
بالطات (منيرال فيبر - جبس بالفينيل والفويل - ألومنيوم) - 

أسقف جبسية ( فالت تشكيالت - قواطيع - تجاليد) - 
كرانيش فيوتك

-4010/01216081 شارع خليل إبراهيم - جناكليس - اإلسكندرية

010/01444771-

010/02392932

03/5779800www.ictd-alex.com

استيراد قواطيع جبسية - أسقف معلقة - ستائر رأسية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الدیب لإلستیراد والتصدیر67

ومعدنية - طوب زجاجي - كرانيش

-4502/35877449عمارات أبو الفتوح - الهرم - الجيزة
02/35860992-
012/27323891

..................www.eld4d.com

موزع (كناوف) االلمانية لألسقف الجبسية والحوائط - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الدیب لإلستیراد والتصدیر68

و(افارج) االلمانية لأللواح الجبسية - و(أرمسترونج) 

األلمانية للبالطات - موزع طوب زجاجي من الصين

-4502/35877449عمارات أبو الفتوح - الهرم - الجيزة

02/35860992-

012/27323891

..................www.eld4d.com

استيراد وتصدير أرضيات مالعب - أرضيات فينيل - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الدیب لإلستیراد والتصدیر69
بالطات موكيت - مواد الصقة - أرضيات مرتفعة - باركيه 

HDF األلمانية

-4502/35877449 عمارات أبو الفتوح - الهرم - الجيزة
02/35860992-
012/27323891

..................www.eld4d.com

استيراد األبواب والستائر األوتوماتيكية وأنظمة إنتظار اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الرضا للتوریدات70
السيارات والشيش الحصيرة وأنظمة التحكم عن بعد من 

إيطاليا

9 شارع حسن داحيه - الدور األرضي - النزهة 

الجديدة - القاهرة

02/26215854-
010/04304440-
010/04308880

02/26215864www.el-reda.com

شركة الرواد للمقاوالت والتوریدت بي أي سي 71
إس

وكيل (تاكو) الماليزية لألرضيات المرتفعة - و(جيساني) اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكور
اإليطالية لألرضيات المرتفعة

5/1 شارع 280 من شارع الالسيلكي - المعادي 
حلوان -

012/23409639-
012/22419543

02/25170579info@pioneers-company.com

موزع (دوجالس) الصينية لالكسسوارات والبالطات - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الروان للدیكور72
و(أرمسترونج) األلمانية لالكسسوارات والبالطات - 

و(بالكو) االيطالية لأللواح الجبسية - و(كناوف) األلمانية 
لأللواح الجبسية بمستلزماتها

9 شارع القبة - روكسي - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22596502-

010/04339825

..................www.elrawan.com

استيراد ستائر بالك أوت من أمريكا والصين - اثاث مكتبي اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الریمكو للتجارة والدیكور73
من ماليزيا والصين

7 شارع المنظور - برج مينا - خلف نادي 
القاهرة - مصر الجديدة - هيليوبلس

02/2414868102/24148680....................................

وكيل شركة ( جرابو) األلمانية - شركة (النو) الصينية - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة السالم لإلستیراد والتصدیر74
شركة (جرون دورف) األلمانية - شركة (أكسيس) األلمانية 

- شركة تكنوبالن األالمنية - شركة ( جانسين) األلمانية - 

-2402/25202102ش الجزائر- المعادي الجديدة - حلوان

02/27548488

02/27548499emsaad@ebaco.com.eg

استيراد أجزاء من الستائر- ستائر رأسية - ستائر قماش اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الستائر الحدیثة75
بالك أووت) بوليستر- (فيبر-

38ش مصطفى باشا - طومانباي - حلمية 
القاهرة الزيتون-

012/2571448702/24544190nivinesafwat@yahoo.com

31عمارات الشركة السعودية - حدائق القبة - استيراد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة السالم لألسقف المعلقة76
ة القا

02/24547763......................................................
موزع (إيكوفون) السويدية لألسقف المعلقة وأرضيات إتش اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الشربیني وشركاه77

دي إف - و(كناوف) األلمانية لأللواح الجبسية - و(بانجو) 
السويدية للطوب الزجاجي - و(بريما) لألرضيات - وستائر 

رأسية ومعدنية وكرانيش

-602/24173682ش مراد بك- مصر الجديدة - القاهرة

02/24172991

..................ibs@link.net

وكيل(جي إس بي ) لألسقف المعلقة الجبسية المسلحة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الظبي لألسقف المعلقة78
بألياف زجاجية جي أر بي

32عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر- 
القاهرة

02/2404341802/22627270eldhabi.contracting@yahoo.com

توريد كافة أنظمة الواجهات الزجاجية والقباب وشيش اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العبور للصناعات المعدنیة (تكنومیتال)79
الحصيرة والسلك

المنطقة الصناعية األولى - قطعة3 بلوك 
مدينة العبور - 20038

02/4610507502/46105076cairoco@gmail.com

302/23586869011/12143843alaoobied@hotmail.comش أبو المعاطي - حدائق المعادي- حلوانمقاوالت ديكور ومفروشات وتفصيل ستائر حسب المقاساإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العبید للمقاوالت80
استيراد أسقف معلقة - قواطع جبسية- بالطات أسقف اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العربیة لألسقف المعلقة81

بجميع أنواعها- شرائح معدنية - ستائر رأسية معدنية

45ش عمارات الميريالند- جسر السويس - 

القاهرة

02/2452924402/22597545www.elarabia4ceiling.com

-1902/26239957طريق الهايكستب - النزهة الجديدة - القاهرةاستيراد تريك للستائراإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العقاد للتجھیزات الفنیة وأعمال الدیكور82
02/26239958-
02/26239959

02/26239928elakkad_co@hotmail.com

-03/5012500الطريق الدائري - أبيس- اإلسكندريةموزع لجميع أنواع الحديد واألسمنتاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العال لتجارة الحدید واألسمنت83
03/5013500

..................www.elolasteel.com

-6010/67539039ش عبد الفتاح العراقي وهدان - الهرم - الجيزةاستيراد وتصدير أسقف معلقة - قواطيع جبسيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العال للتوریدات والدیكور84
010/01884939

......................................................

توريد األرضيات الخسبية الطبيعية والصناعية - كبائن اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العلیا للتجارة والخدمات الھندسیة85
بانيو- طوب زجاجي- فينيل- ورق حائظ - ستائر- أسقف 

نجيل صناعي - معلقة

7ش مساكن ضباط مصطفة كامل - مصطفة 

كامل- اإلسكندرية

03/544562803/5234327www.olayaegypt.com

توريد ستائر رأسية ومعدنية - باركيهHDF- أسقف معلقة-اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العمار للتجالرة والتوریدات86
ة ط

111أ ش جسر السويس - مصر الجديدة - 
لق

02/22412191..................alamardecor@yahoo.com
توريد ألواح ألومنيوم مضغوطة - حوائط ستائرية - أبواب اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة العین ألعمال األلومنیوم87

وشبابيك الومنيوم
39عمارات رابعة االستثماري - ش النزهة- 

القاهرة مدينة نصر-
02/24140951..................www.alain-group.com
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

114 ، 116 شارع شركات البترول - الزاوية مورد لجميع أنواع األسقف المعلقة - األلواح الجبسيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الفاطمیة لألسقف المعلقة88

الحمراء - القاهرة

02/24275697-
012/80885900-
012/80885889-
012/20494150-
012/23127246

02/24277111mrkaram@hotmail.com

مستورد (بالكو) اإليطالية لأللواح الجبسية - مستورد اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الفتح للمقاوالت والتوریدات89
(الفارج) الفرنسية لأللواح الجبسية - مستورد (كناوف) 

األلمانية لأللواح الجبسية - مستورد (أرمسترونج) األلمانية 
ة ن ال ( اك ) ت الطا ال ا ض لأل

3 شارع قلعة الروضة - ميدان المماليك - المنيل 

- الجيزة

02/25310150-
012/23133091-
012/28712175

..................elfath-comp@hotmail.com

وكيل مصانع (اليمامة) السعودية - شركة (كوتو كوبريشن) اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الفراعنة لإلستیراد والتصدیر90
اإليطالية - شركات (كيب) اليونانية للقراميد المرسيليا من 

الفخار الطبيعي - شركة (روبيز) الكورية ألرضيات الـ 
 - HDFشركة (كالس) األلمانية ألرضيات الـ - PVC

ة ة ة

54 شارع عثمان إبن عفان - ميدان سفير - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22401140-

02/29232907

02/26624607pharaohs_co@yahoo.com

شركة الفرعونیة لألسقف المعلقة والحوائط 91
الجبسیة

توريد األسقف المعلقة - القواطيع الجبسية - الستائر اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكور
أرضيات مرتفعة - الرأسية والمعدنية

-81012/25388850أ برج الفهيم - حلمية الزيتون - القاهرة
012/25388874

02/22408994www.pharoanic.com

....................................02/23654988-402/23635960 شارع محمد الصغير - مصر القديمة - القاهرةإستيراد خامات للخزف والزخرفةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الفسطاط لإلستیراد والتصدیر92
......................................................03/5840020شارع 149 - بوكلة - اإلسكندريةإستيراد أسقف معلقة من إيطاليااإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة القبطان لإلستیراد والتصدیر93

وكالة شحن لمنظمات (أياتا) اإلنجليزية و(فياتا) األلمانية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المجموعة الدولیة للشحن94

للنقل البري والتخليص الجمركي وإدارة الحموالت

115 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة القاهرة       ،      36 شارع سعد 

زغلول - محطة الرمل - القاهرة

02/22677753-
02/22677758-
02/22677759-

010/06661203-
010/06661205-
010/06661204-

03/4845403

02/22660357-

03/4807745

www.ifg.bz

8 شارع عثمان إبن عفان - ميدان سفير - مصر استيراد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المجموعة السویدیة95
القاهرة - الجديدة

02/26441573-
02/26441572

02/26441579www.swedigroup.com

....................................3010/0148451802/22835964 شارع السواح - الزيتون - القاهرةتوريد أرضياتاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المروة لألرضیات والتوریدات96

3 شارع عبد الحميد عوض - مدينة نصر - إستيراد أرضيات HDF األلمانية - خامات الديكوراإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المسلمي97
القاهرة    ،   6شارع معز الدولة - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22479337-

012/22462426-

02/22727668....................................

إستيراد أسقف معلقة - قواطيع جبسية - ستائر رأسية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المصریة للھندسة والتجارة98

ومعدنية - كرانيش فيوتك

19 شارع عبد الجليل - منشية البكري - القاهرة 
  ،   6شارع أبو ذر الغفاري - مدينة نصر - 

القاهرة

010/03000675-
010/07810095-
010/068848529

02/24503358-

02/24056700

elmasria_teiling@yahoo.com

وكيل (إم إيه سي) االيطالية الفرنسية الهولندية لألعمال اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المصریون للكھرباء إم إیھ سي99

الكهروميكانيكية ولألبواب األوتوماتيكية

30شارع 26 يوليو - وسط البلد - القاهرة   ،   

10شارع باستير - وابور المياه - اإلسكندرية

012/23103190-

012/22449004

02/25741141-

03/4254630-

www.mecdoors.com

-11/202/25193701 الشطر الخامس - المعادي - حلوانإستيراد أسقف معلقة معقمة من ألمانيااإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المكتب الفني المصري للتجارة100
02/25165335

02/25192852etto@link.net

......................................................69040/3306046شارع توت عنخ أمون - طنطا - الغربيةموزع لألسقف المعلقة - مواد العزل - مواد البناءاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المكتب الھندسي للتصمیمات واالستشارات101

وكيل بالطات سيليكا كالسيوم الماليزية - أسقف معلقة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة المھندس للمقاوالت والدیكور102
وقواطيع جبسية وستائر معدنية رأسية وطوب زجاجي 

وسيكوريت

5شارع أبو المحاسن - فيصل - محطة التعاون - 

الجيزة

02/33865535-
012/23185337-
012/23000454

..................almohandes358@yahoo.com

شركة المھندس للمقاوالت والدیكور واالستیراد 103

والتصدیر

الوكيل الوحيد لبالطات اللوكس بورد الماليزية - األسقف اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكور
المعلقة - القواطع الجبسية - الستائر المعدنية والرأسية - 

السيكوريت - الطوب الزجاجي

5شارع أبو المحاسن - فيصل - محطة التعاون - 

الجيزة

02/33865535-
012/23185337-
012/23000454

..................almohandes358@yahoo.com

استيراد ارضيات باركية - فينيل - أرضيات مرتفعة - أيقف اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة النصر للباركیة104
ط لقة

02/26435382www.elnasrparquet.com-1302/26435381 شارع المنتزة - مصر الجديدة - القاهرة
إستيراد انظمة األلومنيوم - UPVC - متخصصون في اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة النظم الحدیثة لأللومنیوم105

جميع الواجهات والكالدنج قبب سماوية - أبواب وشبابيك 
األلومنيوم - الوكيل الوحيد لشركة (إلكو توب) الكورية 

للكالدنج

منطقة الشنديدي الصناعية - أم زغيو - 

اإلسكندرية

012/25669612-

011/17400317

03/3021028www.alnozom.com

....................................3602/2271899002/22709404شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةاستيراد تحف وهدايا واخشاب من الصيناإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة النورس لالستیراد والتصدیر106
توريد أسقف معلقة - أرضيات - أعمال GRP - GRC - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة النیل للمشروعات الھندسیة والتجاریة107

GRG
-15012/22126938 ب سراي القبة - مصر الجديدة - القاهرة

012/22117873
02/24504204www.nilepro.com.eg

322 شارع السودان - المهندسين - الجيزة    ،  توريد مواد بناء - أعمال التشطيبات والديكوراتاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الوھاب للتجارة والمقاوالت العامة108

   السادس من أكتوبر - مدينة الفردوس

011/12330000-
011/13589555-
011/11162660

02/33037929-

02/38554921

www.elwahab.com

وكيل شركة (بيتزاتسا) االيطالية للبالط الزجاجي - إنشاء اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الیوسف للمقاوالت والدیكور109
مقاوالت وديكور - حمامات السباحة

29 شارع احمد قاسم جودة من شارع عباس 
القاهرة - مدينة نصر - العقاد

02/2262831602/24037414www.elyoussefco.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

وكيل شركة (بيسازا) االيطالية لزجاج الموزاييك - شركة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة الیوسف للمقاوالت والدیكور واالستیراد110
(فيترا) التركية للسيراميك والبورسلين - شركة (فيتر 

فيكس) التركية للسيراميك والموزاييك - شركة (كوتوفينتو) 
األلمانية االيطالية للبالطات الديكورية - شركة (ويدي)

29 شارع احمد قاسم جودة من شارع عباس 

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/2262831602/24037414info@elyoussefco.com

-325011/43555200 شارع الملك فيصل - الجيزةاستيراد أرضيات HDF صينيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة بارسیوس ھوم111
012/21178381

......................................................

شارع الترعة - المنصورة - الدقهلية    ،    استيراد أرضيات باركيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة باركیة الطناحي112
تقاطع شارع الجالء مع شارع مستشفى الصدر - 

الدقهلية - المنصورة

050/2264397-

050/2249076-

......................................................

parqyetto@hotmail.com..................2402/25906093 شارع الظاهر - القاهرةاستيراد أرضيات باركيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة باركیتو113

وكيل (كرونوتيكس) األلمانية ألرضيات الباركيه - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة باركیة الطناحي114
و(فيروود) المصرية لتجاليد الحوائط - و(فيوليت)المصرية 
إلكسسوار السقف - موزع (جي إي)الصينية لألرضيات - 

موزع (باندا)الصينية لألرضيات - موزع (بيري فلور) 
البلجيكية لألرضيات

تقاطع ش قناة السويس مع ش المضرب بجوار 

صيدلية العجمي- برج بدر- المنصورة

050/9101443-
011/10443070-
010/62099980-
050/2264397-
050/2249076-
012/27485852

..................www.eltanahy.com

12ش حسن اإلمام - المنطقة األولى - مدينة وكيل معتمد لفريمات شركة بابلونيواإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة بركة أرت115
القاهرة نصر-

02/24032377-
02/24047083

..................www.barakaframs.com

وكيل شركة (برواكتيف)األلمانية لمواد اللصق وتسوية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة برواكتیف تریدنج للمقاوالت والتوریدات116
األرضية - شركة ( تيسسيرا كاربت تايلز)اإلنجليزية- شركة 

بولي فلور اإلنجليزية ألرضيات الفنيل والمسرب للشحنات 
واألرضيات الكاوتش - شركة هووا تونج الصينية 

لألرضيات المرتفعة

9ش 263- ناصية ش 280- المعادي الجديدة - 

حلوان

02/25202563-

02/25193719-

02/25193892

02/25193831proactivaetr@yahoo.com

استيراد أرضيات الفينيل بي في سي والكاوتش واألرضيات اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة برواكتیف تریدنج117

المرتفعة واأللومنيوم واالستيل ذات قوة تحمل عالية

-902/25193892ش 263 المعادي الجديدة - حلوان
02/25193719-
02/25202563

02/25193831www.proactivetr.com

ش المشير أحمد اسماعيل - مصر الجديدة - توريد اسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة بالفون118
ة القاه

02/2268558102/22685582www.plafond-eg.com

وكيل ومستورد (مارجون) البرتغالية لقرميد السقف - وكيل اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة بالن للتجارة والمقاوالت119
ومستورد (بيكا) اإليطالية للقرميد - وكيل ومستورد 

(فوكارال)اليونانية لقرميد السقف - مستورد وموزع (كوج 
اغلو)التركية للقرميد- وطوب رجاجي واألسقف المعلقة 

الجبسية والقواطيع

-1802/35681399ش جابر بن حيان - الدقي- الجيزة
02/33377948-

011/14900249-
012/24073077-
012/23429249

02/37491649www.p24g.com

استيراد اسقف معلقة - قواطيع جبسية - ستائر رأسية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة بالیند120
رول - ومعدنية

www.sunplindegypt.com..................29802/33026838ش السودان - المهندسين - الجيزة

-4012/23346674ش صبري محمد - المعادي- حلوانتوريد ستائر معدنية ورأسيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة بي إس للستائر121
012/23346675

02/23591259....................................

وكيل(دوجالس) التايوانية لألسقف المعلقة ومنيرال فيبر اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة بیرامیدز للتجارة والمقاوالت122
العازلة للصوت والحرارة - مستورد (الفارج) االتحاد 

األوروبي للجبس والمعجون والمسامير - مستورد 
الماليزية إلكسسوار التعليق (ستيرلينج)

27102/3583485502/35855120www.khaledelshafey2@hotmail.comش الملك فيصل - برج الشرطة- الجيزة

......................................................1050/2335082برج المدينة المنورة - المنصورة- الدقهليةاستيراد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة بیالكازا123

4ش إسماعيل القباني أمام بنك القاهرة- مدينة وكيل لشركة هاندس مان للبوكسيات واألرضياتاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة تراي كیم124
القاهرة نصر-

02/24030696-
012/72678882

..................www.trigroups.com

وكيل إل جي الكورية و(جرفلور) الفرنساوية و (أي في اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ترید لینك125

سي) البلجيكية لألرضيات

28ش مكرم عبيد - مدينة نصر- القاهرة    ، 

44ش الطيران - مدينة نصر - القاهرة

012/80888922-
02/24030544-
02/22626852-
012/23101113

02/26702793-

02/22616847

www.gctme.com

وكيل (هانتر دوجالس)الهولندية للستائر الكهربائية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة تك إلیكتریك للمقاوالت126
واألسقف الخشبية والمعدنية - وكيل (فاك) اإليطالية 

لألبواب المنزلية واألبواب الدائرية وأنظمة التحكم لساحات 
اإلنتظار - وكيل (بون إيدام) النيزرالندية لألبواب الدوارة 

(ولكنسون) الكندرية لمزالق وكيل - وحواجز الطريق

13ش أحمد فهيم بيومي - تريومف - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2290170602/22912750www.tech-eg.com

استيراد أسقف معلقة - وكيل لشركات عالمية في مجال اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة تنمیة المشروعات الحدیثة (یسمیركو)127
الديكورات الهندسية الداخلية والخارجية

27 شارع األندلس - المتفرع من شارع نهرو - 
القاهرة - روكسي

02/2454534802/4513640www.dmpegypt.com

......................................................33012/21145419 شارع إسحق نديم العطارين - االسكندريةاستيراد ارضيات باركيهاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة توب128



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-702/24500509 شارع باسيلي - جسر السويس - القاهرةموزع معتمد للتكييف السقفي للفنادق والقرى السياحيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة توب ایجیبت129
02/24546447-
02/26446633-

012/26976629-
010/05386058-

02/24506263topegypt2008@hotmail.com

وكيل شركة (بون إيدام) الهولندية لالبواب الدوارة - شركة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة تیك إلیكتریك130
االيطالية لألبواب الجرارة (فاك)

13ش أحمد فهيم بيومي - تريومف - مصر 
القاهرة - الجديدة

02/2290170602/22912750www.tech-eg.com

وكيل شركة (بيكا) االيطالية - شركة (كونيال) االيطالية - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة جلوبال إیجیبت لالستیراد والتصدیر131

شركة (اليكا) االيطالية - المتخصصين في القرميد

....................................678012/7232409003/5825125 طريق الحرية - لوران - االسكندرية

وكيل شركة (تراكوتا ايطاليانا) االيطالية - شركة (سيجاد اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة جلوبال إلستیراد القرامید132
بورخا) األسبانية - شركة (ديسلفيا) البرتغالية المتخصصين 

في قراميد األسقف

15012/2311559403/5771323medhatmihieldin@yahoo.com شارع احمد فتحي - جليم - االسكندرية

21 شارع د: أحمد زكي - النزهة الجديدة - استيراد ستائر معدنية ورأسية وأكسسوارات الستائراإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة جورج صفوت133
ة القاه

010/712465402/26221496georgeezaza@yahoo.com
استيراد (ارمسترونج) األوروبية لالسقف المعلقة - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة جیت للھندسة والمقاوالت134

(بيويز)التايوانية لالسقف - (كنون) االلمانية لاللواح 
الجبسية

-3402/22580602 شارع االهرام - مصر الجديدة - القاهرة
02/24501424-
012/22125133

..................jetengineering@link.net

استيراد ستائر وعدنية - شيش حصيرة - أبواب وشبابيك اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة حسن حلمي وشركاؤه135

ألومنيوم من إيطاليا وهولندا وفرنسا

16 شارع محمد مجدي - ارض شريف - عابدين 
- القاهرة    ،    50 شارع مصدق - الدقي - 

الجيزة

02/23903085-
02/37481966-
02/37481925

02/23903130....................................

وكيل شركة (جيزوالن) السويسرية - (كونيا) السويسرية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة خاطر العالمیة للتجارة والمقاوالت136
الفرنسية لالرضيات الصناعية المطاطية - شركة (تاركيت)

02/37600353khater@khatersports.com-4602/37600354 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة

وكيل (تاركيت) و(بيري فلور) الفرنساويتين ألرضيات اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دار السالب للعمارة والدیكور137
الباركية والفينيل - وموزع (فيوليت) المصرية لألسقف 

المعلقة

27 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة    
،      23شارع البطل أحمد عبد العزيز - 

الجيزة - المهندسين

02/22876046-

02/33024652

02/22759636....................................

02/37609986www.contect-interiors.com-302/33353220 شارع اليمن - الجيزةاستيراد (دانو جيبس) الدنماركية لألسقف المعلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دانو جیبس138
الوكيل الوحيد بمصر لشركة (باندا) الصينية ألرضيات اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دمیاط للتجارة والھندسة139

HDF - توريد ألياف فيبر جالس - شبك فايبر جالس - 
فايبر بولي بروبلين - روالت ايبوكسي - أرضيات إتش دي 

اف باندا

-057/2323087السنانية - أمام المطحن األلي - دمياط

010/01793078-

010/06699276

057/2333087www.pandafloor.net

17 شارع األهرام - بلوك ب - مصر الجديدة - تجارة ومقاوالت فواصلاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دور ماستر140
ة القاه

02/2690237502/26902374www.door-master.net
-902/26216294 شارع شريف - النزهة الجديدة - القاهرةوكيل (فرانس ميتال) الفرنسية لألبواب المعدنيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دورز أند دورز141

012/26255094
02/26201294www.doorsendoors-eg.com

وكيل ل (سوسي) - (سيمو) الفرنسية لمواتير األبواب اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دومیكو ألبواب وشبابیك شیش الحصیرة 
والشبابيك

domeco_motors@yahoo.com..................14502/24317533ج ش شبرا - شبرا - القاهرة

......................................................1902/26711474ش مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتصدير أرضيات HDFاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دیزاین فلور143
....................................102/2521002802/25168035ش 254- المعادي الجديدة- حلوانتوكيل موزاييك من إيطاليااإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دیكو للتجارة والتوكیالت144
1002/2736471802/27362394decotec@link.netش الجزيرة الوسطى - الزمالك- القاهرةاستيراد ورق حائطاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دیكوتك145
استيراد أسقف معلقة-قواطيع جبسية- أرضيات HDF- اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دیكورا146

ة أ لقة ا
....................................65012/2341465803/5422987ش مصطفى كامل - االسكندرية

موزع (أرمسترونج) األمريكية للبالطات والمينرال فيبر - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة رجب لألسقف المعلقة والقواطیع147
موزع (كناوف)األلمانية و(الفارج) الفرنسية و(بالكو) 

اإليطالية لأللواح الجبسية

-302/35821506ش رزق حنا خلف فندق أوروبا- الهرم

010/01444843

02/35821508....................................

20شارع محمود أبو العيون- هليوبوليس - مستوردين لألبواب األتوماتيك من ألمانيااإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة رویال جیت148
القاهرة مصر الجديدة-

02/26392632-
010/01183451

02/26386415www.royal-gate.com

8ش حسين زهدي - أرض الجولف- مصر تصدير وتوريد الشموع ومستلزماتهااإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ریالكس كاندل ستور149
الجديدة - القاهرة   ،   مدينة 6أكتوبر - المنطقة 

577 قطعة رقم الصناعية الثالثة-

010/08844347-

012/27771107

02/24183416www.relax-candles.com

2002/2402099402/24020195www.zahragroup.com عمارات العبور- مدينة نصر- القاهرةوكيل أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة زھراء الصناعیة150
5ش فيكتور عمانويل أبراج شهر زاد - مصطفى استيراد ستائر معدنية ورول ورأسيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة زھران151

كامل- االسكندرية   ،   20 عمارات العبور - 

صالح سالم - مدينة نصر - القاهرة

03/5455504-

02/24020994

03/5459789-

02/24020195

info@zahrangroup.com

www.darelsallab.com..................2702/22876046ش مكرم عبيد - مدينة نصر- القاهرةاستيراد أرضيات باركيه HDF- فينيلاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ساب السالب152
17ش عمر بن الخطاب - مدينة قباء- أمام سوق استيراد وتوريد ستائر رأسيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ستار تك153

القنال الدولي - جسر السويس - القاهرة

02/24152377-

012/22402164

02/22919078....................................

21أ عمارات العبور- صالح سالم - مدينة نصر- توريد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ستارت للمقاوالت154
القاهرة

02/24030149......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

وكيل (كاسيت) اإليطالية لألبواب والمواتير - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة سما لألبواب األوتوماتیكیة155
وكيل(جينياس)اإليطالية لألبواب والمواتير- وكيل (لفت 
ماستر) األمريكية ألبواب والمواتير - والوكيل الوحيد 

بمصر لمصنع الموسي بالمملكة العربية السعودية لألبواب 
السحابة وأبواب القطع المنزلقة واألبواب المصفحة ضد 

السرقة والحريق

أبراج عزيز ميخائيل - برج 1 بجوار البنك 

العربي - المحور المركزي- 6أكتوبر

02/38353932-

010/01498037

02/38373355www.samadoors.com

17ش األندلس - مصر الجديدة- القاهرة   ،   استيراد ارضيات باركيه HDLاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة سمارت تاتش الفراج للمنتجات الحدیثة156

22ش سمير عبد الرؤوف - مدينة نصر- القاهرة

02/22560881-
02/22560884-
02/22560885

02/22721309....................................

smartshutter@yahoo.com..................7802/26221987ش أحمد زكي- النزهة الجديدة- القاهرةاستيراد شيش الحصيرة واألنظمة األمنيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة سمارت شاتر لألنظمة األمنیة157

شركة سمارت لنك للتوریدات والتوكیالت 158
التجاریة - الر

www.slegroup.com..................3011/47222371أبراج بدر - المعادي - حلوانتوريد أبواب خشبية - شبابيك خشبية - باركيهاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكور

مستورد (كناوف)األلمانية لأللواح الجبسية- مستورد اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة سیلینج مصر159
(الفارج) السويسرية للجبس األخضر ضد الرطوبة - 
مستورد(أرمسترونج) األلمانية للبالطات - مستورد 

(دوجالس) السعودية لإلكسسوارات والبالط

5عمارات النصر- صقر قريش - المعادي- 

القاهرة

02/25171613-

012/23156308-

010/07736631

..................ceilingegypt@yahoo.com

توريد ماكينات األبواب األتوماتيكية - األبواب الدوارة = اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة شیدز160
أبواب الجراجات - الشيش الحصيرة-التندات- الشبابيك 

خشب والمونيوم

-1802/22748186ش مكرم عبيد - مدينة نصر- القاهرة

02/22736348

02/22735056www.shadesegypt.com

استيراد ستائر رأسية - pvc- ستائر معدنية ورول - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة صن بالیند161
أسقف معلقة- قواطع جبسية- أرضيات مرتفعة- ارضيات 

HDF

298ش السودان - نهاية ش أحمد عرابي- 

المهندسين- الجيزة

02/33028959-
02/33458169-
012/22367234

02/33026838www.sunblindegypt.com

......................................................1802/26721018ش مكرم عبيد - مدينة نصر- القاهرةاستيراد أرضيات HDF- حوائط - أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة طیبة لألرضیات162

توريد أسقف معلقة- حوائط جبسية- طوب زجاجي - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة طیبة للتجارة والتوریدات163

كرانيش فيوتك- بالطات وشرائح معدنية

-1402/24942203ش الرفاعي - جسر السويس - القاهرة
010/05889015-
012/23804590

02/24942209tyba1431@gmail.com

موزع (كناوف) األلمانية لأللواح الجبسية - ودوجالس اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة عباد الرحمن لألسقف المعلقة164
التايوانية لإلكسسوارات- و(بالكو) اإليطالية لأللواح 

الجبسية والبالطات واإلكسسوارات - و(أرمسترونج) 
للبالطات واإلكسسوارات والستائر الرأسية والمعدنية 

والرول والطوب الزجاجي وباركيه ألماني (إتش دي إف)

38ش توفيق جرجس من ش أحمد عصمت - 

عين شمس - القاهرة     ،     بلوك14 أمام 

النقل الثقيل - ش الكابالت - المطرية - القاهرة

02/24990050-

02/22840680-

012/24407067

02/29262922www.ebadelrhman-co.com

مستوردين لجميع أنواع الخامات الخاصة للستائر المعدنية اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة عالم165

من فرنسا

87ش المنتزة- نهاية مترو عبد العزيز فهمي - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22405903-
02/26322404-
02/26325338-
02/26325156

..................www.prestigeallam

توريد أسقف معلقة - قواطع جبسية - كوريان- ستائر اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة فانتستیك للدیكور والتركیبات166
وديكور

-6012/2424866ش عزيز توفيق - حدائق الزيتون - القاهرة
02/24544933

02/24534635fantastic.1994@hotmail.com

....................................3802/3337760002/33373848ش سليمان أباظة - الدقي- الجيزةاستيراد أرضيات HDF- تجاليد حوائط- مطابخ-غرف نوماإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة فراج للمنتجات الحدیثة167
وكيل (كويك ستب) البلجيكية ألرضيات بي دي إف - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة فرست ستب168

األلمانية لألرضيات و(كورنو أوريجينال)
17ش عبد العزيز جاويش - ميدان لبنان - 

الجيزة - المهندسين
010/05092110-
010/05516066

02/33037197elmanadily@gmail.com

www.floorsandmore.net..................602/27364543ش صالح الدين - الزمالك- القاهرةاستيراد أرضيات باركيهاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة فلور أند مور(فاروس تریدنج)169
استيراد أخشاب من ألمانيا - استيراد قواطيع حمامات - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة فورم لألستیراد والتصدیر170

تجاليد خارجية - أرضيات
33 ش محمد البقلي - ميدان المحكمة - مصر 

القاهرة - الجديدة
02/2639229602/26392196form@form-egypt.com

5 ش المصانع الحديدية - خلف ش شهاب - استيراد ستائر معدنية ورأسيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة فینسیا171

المهندسين - الجيزة

02/33024705-
02/33447930-
02/33026410

02/33447931www.veneciaegypt.com

502/3302641002/33024705www.venesiaegypt.comش المصانع الحديدية - المهندسين - الجيزةاستيراد أرضيات HDF الصينية - فينيل - أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة فینسیا للتجارة والمقاوالت172

10عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر- توريد ألواح ألومنيوماإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة قرطبة للھندسة والتجارة173
القاهرة

02/24045678..................kortoba_kortoba@yahoo.com

وكيل (جيزي) األلمانية و(الفال) و(ماستر) اإليطاليتين اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كابكو إیجیبت للصناعة والتجارة174
و(بولي فيلم) األلمانية إلكسسوارات األبواب والشبابيك - 

) ومتخصصون في إكسسوارات األبواب والشبابيك

13 عمارات العبور - صالح سالم - هليوبوليس -

 القاهرة

02/2263542902/24030117icit@kabco.org

4 مساكن شيراتون - المنطقة الخامسة - مساكن وكيل لشركة كالنوس لصيانة كبائن الدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كاجي175
القاهرة - مصر الجديدة شيراتون-

02/2268883802/22681455www.cagigroup.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

وكيل (بالكو) اإليطالية لأللواح الجبسية ومستلزماته - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كاریزما لألستیراد والتصدیر176
مستورد (الفارج) الفرنسية لأللواح الجبسية وجميع 

(كناوف)األلمانية لأللواح الجبسية مستورد - مستلزماته

25أ ش المقريزي - ميدان ابن سندر - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22562661011/44444572arabia4ceiling@yahoo.com

61ش الحرية- مصر الجديدة- القاهرة    ،     استيراد أرضيات باركيه - HDFالصينية- ورق الحائطاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كریشن أرتس177
34 ش عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22912525-

02/26324957

02/24190572....................................

......................................................2702/25903057ش كامل صدقي - الفجالة - القاهرةمورد للستائر الرأسية والمعدنيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كالسیك أرت178
......................................................2502/33379219ش ميشيل باخوم- الدقي - الجيزةاستيراد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كالسیك أرت179
مستورد (كناوف) األلمانية ألنظمة البناء المتكاملة (حوائط اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كناوف العالمیة180

جبسية - أسقف جبسية)

الكيلو28طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي - 

المنطقة الصناعية - أبو رواش - الجيزة

02/3539151402/35392028www.knauf.de

وكيل لشركة (فيوتك) األلمانية للكرانيش (بالسوجبس) اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كنوز للدیكور181
األلمانية لأللواح الجبسية - األسقف - القواطيع- 

(أرمسترونج) الصينية لألسقف المعلقة - الطوب الزجاجي -
 ورق الحائط - استيراد ستائر(معدنية ورأسية - رول - 

بامبو)

-13802/33373520ش السودان - المهندسين- الجيزة

010/06060757

02/37623931www.konouzegypt.com

2102/2291019202/24193800www.quantum.comش الخليفة المأمون - مصر الجديدة - القاهرةوكيل لألبواب األتوماتيكاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كوانتم182

-13102/33351675 ش النيل - العجوزة- الجيزةتوريد وتركيب فواصل للبنوكاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كونتاكت انتریورز183
02/37626609

02/37480479www.contact-interors.com

-4802/22910827ش عبد المنعم حافظ - مصر الجديدة - القاهرةوكيل لألسقف المعلقة المعدنية والجبسية - األرضياتاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كونترا داك184
02/24155627-
02/24155607

02/24191164www.contradec.com

20عمارات اإلمداد والتموين - مدينة نصر - توريد السقف المعلقة - القواطع الجبسيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كونترست للدیكور واألسقف المعلقة185
القاهرة

010/01685896-
012/22369434

02/24170289www.contrast-deco.com

استيراد أسقف معلقة - حوائط جبسية- تجاليد جبسية- اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة كونسبت للتجارة والمقاوالت186

أرضيات HDF- أرضيات فنيل - ستائر معدنية رأسية

-7010/00200064ب عمارات الوطنية - فيصل - الجيزة

012/22202648

..................concept_ctc@yahoo.com

......................................................12202/33874199ش فيصل- الجيزةتوريدات ارضيات باركيه - أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة لمسة للدیكور187
......................................................30703/4278298طريق الحرية - سبورتنج - اإلسكندريةاستيراد باركيه من ( الصين- ألمانيا- سويسرا- بلجيكا)اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة لو باركیة188
19ش عثمان بن عفان - مدينة نصر- القاهرة    استيراد أسقف معلقة - باركيه - ورق حائطاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة لوتس189

،    10 ش مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/24151769-

02/26712361

02/26712362....................................

وكيل لألسقف المعلقة والباركيه والكالتكس والستائر من اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة لوتس جلوبال190
الصين

19ش عثمان بن عفان- ميدان صالح الدين - 
القاهرة - مصر الجديدة

02/22910400-
02/24151769

02/24177164gwdat@gmail.com

-46010/02118698ش مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةموزعين (كورنوتكس)األلمانية ألرضيات إتش دي إفاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ماستر وود للتصمیمات الداخلیة191
010/01698056

02/22721408www.masterwoodegypt.com

وكيل ( ماف) اإليطالية لنظم االتصاالت وفتح األبواب اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ماف لفتح األبواب األوتوماتیكیة192

األتوماتيكية

9عمارات الشريف - ش أسوان- مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26401486-
02/26401487-
012/23985239

02/26430857www.maf-eg.com

......................................................59702/27874179 ش بورسعيد - باب الشعرية - القاهرةتوريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة محمد أمین للتوریدات العامة193
11ش رفيق صالح الدين - مصر الجديدة - استيراد أبواب مصفحة من ماليزيااإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة مزایكو أرت194

القاهرة
02/2241118902/26440071www.mosaico.cc mosaico17@yahoo.com

وكيل ألرضيات األتش دي إف - األبواب المصفحة صيني اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة مصر إیطالیا للدیكور واألخشاب195
وأمريكي

-7702/22879818ش مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة
010/03411839

..................www.misritaliagroup.com

مستوردين من الصين األبواب الخشبية - أبواب بي في سي اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة مصر النیل196

وأبواب مصفحة وتشكيلة كبيرة من االكسسوارات في جميع 

أنواع األرضيات ( باركيه طبيعي وارضية)

-3502/22709300ش مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

010/00860806

02/22784652misrnile@live.com

....................................3502/2270930002/22874652ش مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرةاستيراد أبواب مصفحة من الصيناإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة مصر النیل لألبواب المصفحة197
11ش رفيق صالح الدين - مصر الجديدة - استيراد ابواب مصفحةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة موزایكو أرت198

القاهرة
02/2241118902/26440071www.mosaico.cc mosaico17@yahoo.com

وكيل لشركة (موندو) اإليطالية المنتجة لجميع أنواع اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة موندو لألرضیات199
األرضيات المطاط والــ بي في سي لتغطية األرضيات 

والحوائط

10302/2525047402/25251606www.midotrading.com الطريق الزراعي - حدائق المعادي - حلوان

......................................................1402/23926831ش 26يوليو - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد فواصلاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة نجیب بانلفولد200
noblegroup2010@hotmail.com..................44902/35680292 ش الهرم - ميدان الجيزة - الجيزةتوريد قطاعات PVC- اكسسوارات - ماكيناتاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة نوبل جروب201



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

www.handreachelfouly.com..................2002/23926505ش عدلي - وسط البلد - القاهرةاستيراد أرضيات باركيه HDF- فينيلاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ھاند ریتش الفولي وشركاه202
توريد اسقف معلقة - جبسوم بورد - بالطات جبسية- اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ھانوفر للدیكور203

مينرال فيبر ومعدنية - قواطيع جبسية - كرانيش- طوب 
زجاجي

2402/2274928302/22744974www.hanover-dec.co.ccش مركم عبيد - مدينة نصر- القاهرة

وكيل لشركة (الكاسبومر) اللمانية الكسسوارات المطابخ - اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ھانیمكس لالستیراد والتصدیر والتوكیالت204
شركة ( اسمالفج)اإليطالية للشفاطات واألفران 

والبوتاجازات - شركة (تيسا) األسبانية للكولين - ( فوس ) 
األسبانية للباركيه - (داتكو) األلمانية للكوالين والمقابض 

والمجاري وأوكر - شركة (بوزيتي ماريلال) اإليطالية 
للمقابض - شركة (بيلل ارت) اإليطالية للنجف واألباليك 
واألباجورات - شركة (لوش) األلمانية الكسسوار الكنب 
والسراير - شركة (بيدراللي)اإليطالية لكراسي وقواعد 

للمقابض اإليطالية (تانتوري) شركة والترابيزات

5،1 ش معز الدولة من ش مكرم عبيد - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22724135-

02/22724136

02/22414144www.hanimex.net

21302/3302362602/33040228heliostradingco.marking2010@gmail.com شارع السودان - المهندسين - الجيزةإستيراد قرميد من أوروبااإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ھلیوس تریدنج (قرمید)205

وكيل لمحركات (سومفي) الفرنسية - خامات ستائر (لوبو) اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة ھیسكو206

اإليطالية - خامات أمريكية

-102/26428429 شارع السباق - مصر الجديدة - القاهرة
010/01409536-
010/99861616

02/26397184www.hesloblinds.com

وكيل (تروماكس) السويسرية ماكينة أبواب محالت اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة وان تاتش لألبواب األوتوماتیكیة207
والموالت - وكيل (ريب) اإليطالية لمواتير األبواب - وكيل 

(بيننكا) اإليطالية لمواتير األبواب - وكيل (راينور) 
األمريكية ألبواب الجراجات

110ش جسر السويس - ناصية شارع باحثة 

البادية - الساحل - شبرا - القاهرة

02/22051470-

012/22402594-

012/84000124

02/22057380www.onetouch-eg.com

وكيل (باكبن) التركية لقطاعات أبواب وشبابيك من بي في اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة وین بالست208

سي - تجميع وإستيراد من تركيا والصين قطاعات األبواب 

والشبابيك وجميع اإلكسسوارات المعالجة ضد الصدأ والتأكل

17 شارع عطبرة من شارع أحمد عرابي - 

المهندسين - القاهرة         ،       المنطقة 

الصناعية الثالثة - قطعة105 السادس من أكتوبر

02/33040907-

02/38314880

02/33467679www.winplast.net

إستيراد وتوزيع ألواح البولي كربونيت المفرغة والمسمطة اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة یوروترید لالستیراد والتصدیر209
البديل األمثل للزجاج الغير قابل للكسر

-402/22051000 شارع ابو هاشم - الخلفاوي - شبرا - القاهرة
02/22052000

02/22059525www.galaeuro.com

2 إمتداد شارع عبد الحميد بدوي - مساكن إستيراد األبواب األوتوماتيكية المعدنيةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة یورو دور لألبواب األوتوماتیكیة210
القاهرة - مصر الجديدة - شيراتون

02/2268233302/22687366....................................

وكيل (ميرو) األلمانية لألرضيات المرتفعة - و(إل جي) اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة یونیون (إیھاب محمد موافي وشریكة)211

الكورية لألرضيات الفينيل - و(نورا) األلمانية لألرضيات 

المطاط - و(جرابو) البولندية للفينيل األنتي ستاتيك

337 شارع السودان - أحمد عرابي - 

المهندسين - الجيزة        ،       أبو رواش - 

المنطقة الصناعية - بجوار القرية الذكية

02/33442856-
02/33442857-
02/33442860-
02/33442865-
02/33442866-

011/44042999-
02/39100227-
02/39100228

02/33442859unionmowafy@yahoo.com

....................................302/3748492102/37489863شاع رفاعة - الدقي - الجيزةتوريد أسقف معلقةاإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورشركة دیجبسي للمقاوالت والدیكور212

إستيراد أجزاء من الستائر - ستائر رأسية - ستائر قماش اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورمؤسسة الستائر الحدیثة213
بالك أووت) - بوليستر - (فيبر

38 شارع مصطفى باشا - طومانباي - حلمية 
القاهرة - الزيتون

012/2571448702/24544190nivinesafwat@yahoo.com

1 حارة اإلفرنج - وسط البلد - القاهرة      ،      مستورد للنجف من الصيناإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورمؤسسة عتمان214
وسط البلد القاهرة - 2حارة اإلفرنج

02/25929407-
02/25926263

......................................................

استيراد جميع أنواع الباركية HDF - H.P.L - أرضيات اإلنشاءات ومواد البناءأرضيات وأسقف وديكورمعرض الدیكور الحدیث215

الفينيل - الطوب الزجاجي - أسقف معلقة - تجاليد - ورق 

حائط - كرانيش - أبواب أكورديون - ستائر - دهانات

-35050/2240372 شارع العباسي - المنصورة - الدقهلية

012/72688655-

010/01101203

050/2236757www.mashalydecor.com

حديد تسليح وأسمنت شركة إیجیبت ترید1
ورخام وخرسانة

12شارع مختار أباظة قبل المنطقة الصناعية - إستيراد مستلزمات ماكينات رخام من ايطاليااإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الحرفين

02/26983300......................................................

حديد تسليح وأسمنت الشركة الجولوجیة للرخام والجرانیت2
ورخام وخرسانة

11شارع نصر الشوربجي - فيصل - الهرم - إستيراد رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة

02/3584629002/35835625www.geomarnite.com

حديد تسليح وأسمنت الشركة الدولیة لالستشارات والخدمات3
ورخام وخرسانة

وكيل تجاري لشركة ستيل حديد التسليح من (أوكرانيا - اإلنشاءات ومواد البناء
تركيا)

4602/3760164002/37482404sherien@agazarin.comشارع سوريا - المهندسين - الجيزة

حديد تسليح وأسمنت الشركة الدولیة للتجارة4
ورخام وخرسانة

-202/33454511أ شارع د/ المحروقي - المهندسين - الجيزةتوريد وتجارة حديد وأسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
02/33450006

02/33041412dbh_nagy2005@yahoo.com

حديد تسليح وأسمنت الشركة المتحدة لتجارة مواد البناء5

ورخام وخرسانة

مدينة برج العرب - منطقة الورش الشرقية - وكيل لجميع شركات األسمنت المصريةاإلنشاءات ومواد البناء

قطعة 9

03/4598353-
010/00560053-
010/04914934

03/4596504motaheda_co2003@yahoo.com

حديد تسليح وأسمنت الشركة المتحدة للتوكیالت والتوزیع(الیونیدكو)6

ورخام وخرسانة

وكيل شركة (سيرو) األمركية األسبانية لأللوان والجليزات -اإلنشاءات ومواد البناء
 شركة ( سيراكيتان) الفرنسية للحراريات - شركة (أوفر 

األلمانية للجبس الك)

2عمارات شركة مصر الجديدة لإلسكان - خلف 

الشيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2268248402/22670862antofera@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الشركة المصریة الیونایة لالستیراد 7

والتصدیر(أریكس)

حديد تسليح وأسمنت 

ورخام وخرسانة

وكيل شركة (أريكس) اليونانية لمواد البناء والقراميد اإلنشاءات ومواد البناء

والرخام والجرانيت - وكيل (سولومو) اليونانية و 

(الصراط) السعودية للقرميد

1مبنى مصر النور - امتداد عبد الحميد بدوي - 

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22680814-
012/21108044-
012/21108043-
012/21108042

02/22680814www.arex-sa.com

حديد تسليح وأسمنت الشركة المصریة الستیراد وتجارة مواد البناء8
ورخام وخرسانة

......................................................02/38335559السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثةإستيراد حديد التسليحاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت الشركة الوطنیة للتجارة (ماتكو)9
ورخام وخرسانة

116عمارات التوفيق - شارع 106 من شارع وكالء عز الدخيلة لحديد التسليحاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر - الطيران

012/22112950-
012/22101990

......................................................

حديد تسليح وأسمنت المؤسسة المصریة لتصدیر الرخام والجرانیت10
ورخام وخرسانة

36شارع حسن المأمون المنطقة السادسة - تصدير الرخام والجرانيت لدول أوروبا وأفرقيا وأمريكااإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر

02/24725130-
02/3907132

..................www.stonexco.com

حديد تسليح وأسمنت الماسیة لتجارة حدید التسلیح11
ورخام وخرسانة

القطامية - طريق العين السخنة - أمام مرور وكالء لجميع مصانع حديد التسليحاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - القامية

02/24836662..................www.elmassiagroup.com

حديد تسليح وأسمنت المجموعة الصناعیة التكنولوجیة12
ورخام وخرسانة

1شارع الشهيد سيد زكريا - مصر الجديدة - وكيل لشركة جنوب الوادي المصرية لألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/2269077102/22690772www.technogroup.com

حديد تسليح وأسمنت شركة النوران للتنمیة واإلستثمار العقاري13
ورخام وخرسانة

6202/3743003902/37430039moh_noran@hotmail.com أ حدائق األهرام - الهرم - الجيزةوكيل للمنتجات األسمنتيةاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة أبناء مطر لتجارة المعادن14
ورخام وخرسانة

050/603079050/6901072sonsmatter@yahoo.comشارع الحرية - ميت غمر - الدقهليةوكالء وموزعون لحديد الدخيلةاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة أحمد عبد العال لتورید مواد البناء15
ورخام وخرسانة

....................................42102/2684177702/24858985 شارع رمسيس - القاهرةتوريد وتجارة مواد بناءاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة أرت للمقاوالت الصناعیة16
ورخام وخرسانة

توريد وتركيب رخام وجرانيت - أبواب خشبية - شبابيك - اإلنشاءات ومواد البناء
أعمال شبكات وصرف صحي

51 شارع أدونيس من شارع الجتية - 
اإلسكندرية - اإلبراهيمية

03/5909562......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة أرینكو17
ورخام وخرسانة

4 شارع حسن القاضي - شارع فاطمة رشدي - توريد وتجارة حديد تسليحاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - الهرم

02/35834821......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة إسالم للرخام والجرانیت18
ورخام وخرسانة

الكيلو 19.5 طريق اإلسكندرية مطروح - إستيراد المعدات الخاصة بتقطيع وصناعة الرخاماإلنشاءات ومواد البناء
اإلسكندرية

012/23374765-
010/09892219

..................aborehab1977@yahoo.com

حديد تسليح وأسمنت شركة أسیك لألسمنت19
ورخام وخرسانة

......................................................8002/27558353 شارع 250 - المعادي الجديدة - حلوانوكيل لشركة أسيك المصرية لألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة أفریقان ترید20
ورخام وخرسانة

-3702/37627658 شارع عمان - المهندسين - الجيزةوكيل للشركة القومية لألسمنت - هيئة البترول لألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
02/37627659

02/37627657www.africantrade-eg.com

حديد تسليح وأسمنت شركة أكتوبر لحدید التسلیح واألسمنت21
ورخام وخرسانة

شارع ترعة الزمر - أرض اللواء - إمبابة - توريد وتجارة الحديد واألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة

02/37083245-
02/37082475

02/37087184....................................

شركة ألـ السني لتجارة حدید التسلیح ومواد 22

البناء

حديد تسليح وأسمنت 

ورخام وخرسانة

-02/26171405طريق العين السخنة القديم - القطامية - حلوانموزع معتمد لحديد شركة (مصر الوطنية - عز الدخيلة)اإلنشاءات ومواد البناء
010/01000151-
010/00890065

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة أل شنب لتجارة حدید التسلیح23

ورخام وخرسانة

الكيلو 9 - شمال طريق القطامية العين السخنة - توريد وتجارة الحديد واألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء

التجمع الثالث - القاهرة الجديدة - حلوان

02/29840166-

02/29840188

02/29840995-

02/22588255

....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة ألفا إیجیبت24
ورخام وخرسانة

usamaeltahan@yahoo.com..................010/93577717..................توريد وتركيب رخام وجرانيت - خامات بتروليةاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة أفرو سیز25
ورخام وخرسانة

-011/45148072تقسيم يوبكو - العجمي البيطاش - اإلسكندريةتوريد وتركيب وتصدير رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
03/4970221

..................overseas_marble@yahoo.com

حديد تسليح وأسمنت شركة أیجي ستون26
ورخام وخرسانة

13/11 شارع العروبة من شارع الجزائر - تصدير رخام للصين - وتركيا والهند وسوريااإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - المعادي

02/27035381......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة األتربي لالستیراد والتجارة والصناعة27
ورخام وخرسانة

برج بدر - شارع قناة السويس - المنصورة - إستيراد رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
الدقهلية

050/2306751......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة األولى لتجارة المعادن28
ورخام وخرسانة

موزع معتمد لحديد عز الدخيلة - استيراد وتجارة وتشغيل اإلنشاءات ومواد البناء
جميع أنواع المعادن

حوض الروضة 1 - ضمن قطعة 20 - زمام 
ميت حلفا قليوب

02/42135180-
010/01778037

02/42135081sales@primesteel.com.eg

حديد تسليح وأسمنت شركة البرنس للرخام والجرانیت29
ورخام وخرسانة

المنطقة الصناعية - شق الثعبان - القطعة 220 -توريد الرخام والجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
حلوان - المعادي -  طرة

02/27541028......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة البنیان للرخام والجرانیت30
ورخام وخرسانة

24 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -موزع للرخام والجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
 القاهرة

02/24047728......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة البنیان لمستلزمات الرخام والجرانیت31
ورخام وخرسانة

المنطقة الصناعية - شق الثعبان  - طرة - استيراد مستلزمات الرخام والجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
حلوان - المعادي

012/23746591......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة البوریني لالستثمار والتنمیة32
ورخام وخرسانة

-102/23595109كورنيش النيل - المعادي - حلواناستيراد وتصدير مواد البناء (حديد وأسمنت)اإلنشاءات ومواد البناء
02/23595229

02/23595130-
02/23802682

info@elbourini.com

حديد تسليح وأسمنت شركة الجبیلي لتجارة حدید التسلیح33

ورخام وخرسانة

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية األولى - موزع معتمد لحديد عز الدخيلةاإلنشاءات ومواد البناء

قطعة 38 - 39

02/38331308-
012/22311313-
010/06606834-
010/06034939

02/38307012www.elgbelysteel-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

حديد تسليح وأسمنت شركة الحرم34
ورخام وخرسانة

-010/08551669العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الثالثةوكيل معتمد للمنتجات األسمنتيةاإلنشاءات ومواد البناء
015/410535

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة الحرمین لتجارة مواد البناء35

ورخام وخرسانة

23 شارع الفريق علي عامر - مدينة نصر - وكيل شركات األسمنتاإلنشاءات ومواد البناء

القاهرة

02/22748922-
02/22966703-
02/29966704

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة الخلیج للتجارة والتوریدات36
ورخام وخرسانة

1402/2690531202/26905313www.alkhleeg.com ب شارع كليوباترا - مصر الجديدة - القاهرةتوريد حديد تسليحاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة الدار37
ورخام وخرسانة

11 شارع شهاب بجوار محسن بركات للموبيليا -استيراد الرخام من اليونان وأسبانيااإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة -  المهندسين

02/33386246..................www.eldar4marble.com

شركة الداعور لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 38
التجاریة

حديد تسليح وأسمنت 
ورخام وخرسانة

17 ب عمارات العبور - صالح سالم - مدينة استيراد وتصدير حديد واسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - نصر

02/2260923002/22609244wtc_aldaour@yahoo.com

حديد تسليح وأسمنت شركة الدح لمواد البناء39
ورخام وخرسانة

......................................................1702/26823395 شارع فاطمة النبوية - العباسية - القاهرةوكيل لشركة طرة - حلوان - القومية لالسمنتاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة الرشیدي40
ورخام وخرسانة

وكيل لشركة (أسمنت العامرية ) - (أسمنت القومية) - اإلنشاءات ومواد البناء
لألسمنت (أسمنت أسيوط)

-1903/4241001 شارع ألبرت األول - سموحة - اإلسكندرية
012/71594999

03/4266050....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة السیوف لتجارة مواد البناء41

ورخام وخرسانة

موزع معتمد لكبرى شركات الحديد (عز الدخيلة - بشاي اإلنشاءات ومواد البناء

للصلب - السويس للصلب)

-1503/4844222 شارع صالح سالم - المنشية - االسكندرية
03/4843888-

010/03410385-
010/66685112

03/4840333www.el-siouf.com

حديد تسليح وأسمنت شركة الصفا للرخام والجرانیت42

ورخام وخرسانة

6 بلوك ج - مساكن الشيراتون - مصر الجديدة - توريد أعمال مقاوالتاإلنشاءات ومواد البناء

القاهرة

02/27541470-
02/25907529-
02/25917771

02/27541140-

02/25917778

www.elsfwa.com

حديد تسليح وأسمنت شركة الصفطاوي43

ورخام وخرسانة

80 طريق النصر - عمارات طيبة مول - بجوار توريد حديد تسليحاإلنشاءات ومواد البناء

البنك العقاري - مدينة نصر - القاهرة    ،    

شارع عبد السالم عارف - المنصورة - الدقهلية

02/24042599-

050/2240018

02/24043589hamdyelsaftauy@yahoo.com

حديد تسليح وأسمنت شركة الطویل44
ورخام وخرسانة

......................................................050/6902969شارع محجر النيل - ميت غمر - الدقهليةوكالة أسمنتاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة العال لتجارة الحدید واألسمنت45

ورخام وخرسانة

وكيل كبرى مصانع مصر للحديد واألسمنت (عز الدخيلة - اإلنشاءات ومواد البناء

حديد عز - بشاي للصلب - سيميكس لألسمنت)

15 ب عمارة جمعية الشهيد الرفاعي - ميدان 

سراي القبة - القاهرة

02/24500071-
02/24510308-

010/00024421-
010/09666866

..................www.elolasteel.com

حديد تسليح وأسمنت شركة الغانم46
ورخام وخرسانة

33040/3302355040/3311903smsm6661@yahoo.com شارع محب - طنطا - الغربيةوكيل وموزع لحديد التسليح ومواد البناءاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة الغنیمي لتجارة حدید التسلیح واألسمنت47

ورخام وخرسانة

وكيل لحديد عز - مستورد من تركيا (تايتان) لألسمنت - اإلنشاءات ومواد البناء

موزع لبشاي للصلب ودلتا للصلب وحديد إن بي إس إس

كيلو 10 طريق إسكندرية القاهرة الزراعي - 

أبيس      ،     23 شارع 16 من الخدمي األول 

- المنطقة الصناعية الثانية - السادس من أكتوبر

03/5040004-
03/5044001-

012/20000426-
010/99912990-

02/38334898

03/5018293-

02/38334898

www.elghonemysteel.com

حديد تسليح وأسمنت شركة الغنیمي لتجارة حدید التسلیح واألسمنت48

ورخام وخرسانة

موزع معتمد ألكبر شركات حديد التسليح بمصر(عز اإلنشاءات ومواد البناء

الدخيلة - حديد عز - بشاي للصلب - دلتا للصلب)

كيلو 10 طريق إسكندرية القاهرة الزراعي - 
أبيس      ،   - السادس من أكتوبر المنطقة 

الصناعية الثانية  -   23شارع 16 محور خدمي 
أول

03/5040004-
03/5018293--

012/20000426-
010/99912990-

03/5044001-

02/38334898

www.elghonemysteel.com

حديد تسليح وأسمنت شركة القدس لتجارة حدید التسلیح واألسمنت49
ورخام وخرسانة

8 شارع أحمد السالب من شارع الميثاق - توريد وتجارة حديد تسليح وأسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الحي العاشر - زهراء مدينة نصر

02/24104500-
012/22112431

02/24123585....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة القطامیة50
ورخام وخرسانة

وكيل لشركة جنوب الوادي لألسمنت - شركة السويس اإلنشاءات ومواد البناء
الشركة القومية لألسمنت - لألسمنت

....................................1/102/2702805502/27030300 شارع الجزائر - المعادي - حلوان

حديد تسليح وأسمنت شركة القلیوبیة لتجارة مواد البناء51

ورخام وخرسانة

وكيل معتمد لشركات ( مصر الوطنية للصلب - حديد عز - اإلنشاءات ومواد البناء

بشاي للصلب - الشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب -

 المراكبي للصلب - السويس للصلب)

-02/42100783قليوب البلد - 21 شارع العاشر من رمضان

02/42100784

02/42100785....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة الكرم جروب52
ورخام وخرسانة

-102/22700933 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةوكيل لشركة طرة المصرية لألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
02/22700934

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة الكینج لتجارة األسمنت53
ورخام وخرسانة

58 شارع المشروع - عين شمس الغربية - موزع للمنتجات االسمنتيةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

010/05006176-
02/22508675

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة الماسیة54

ورخام وخرسانة

11 شارع سبيل الخازندار - ميدان الجيش - تجارة حديد تسليحاإلنشاءات ومواد البناء

العباسية - القاهرة    ،     21 امتداد شارع ذاكر 

حسين - الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة

02/24836662-

02/24720150

......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

حديد تسليح وأسمنت شركة المتحدون للتجارة الدولیة المحدودة55

ورخام وخرسانة

-102/26702841 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةتوريد وتجارة حديد تسليح - ألومنيوم - قطاعات حديداإلنشاءات ومواد البناء
02/26701629-
012/22152714

02/26701874-

02/26900954

www.atittrading.com

حديد تسليح وأسمنت شركة التوكل على هللا56
ورخام وخرسانة

شارع صالح سالم من شارع سعد زغلول - توريد وتجارة مواد بناء (حديد - أسمنت)اإلنشاءات ومواد البناء
المنوفية - قويسنا المحطة

048/2572585048/2574375....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة المحمدیة لتجارة وتوزیع حدید التسلیح57

ورخام وخرسانة

موزع معتمد لكبرى شركات الحديد بمصر (بشاي للصلب - اإلنشاءات ومواد البناء

بورسعيد الوطنية للصلب - حديد عز - مصر الوطنية 

للصلب عتاقة)

طريق الشيخ ريحان - بجوار الكوبري الدائري - 

فيصل - الجيزة     ،     مدينة أبو رواش - 

الكيلو 26 طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي

02/37226411-
02/37218066-
02/37786263-

010/68809079-
010/68809080-
01068809081-
010/68809082

02/37786261el_mohamdia_group@hotmail.com

حديد تسليح وأسمنت شركة المدینة المنورة لتجارة مواد البناء58
ورخام وخرسانة

وكيل لجميع مصانع الجبس عدا شركة سيناء - وكيل اإلنشاءات ومواد البناء
للشركة القومية لألسمنت

-334012/23423124 شارع السودان - المهندسين - الجيزة
02/33451907

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة المرعي الھندسیة59
ورخام وخرسانة

......................................................5002/27868274 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد مستلزمات الرخام من إيطاليااإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة المصطفى لمواد البناء60
ورخام وخرسانة

وكيل لشركة حلوان لألسمنت - أدوات صحية - حدايد - اإلنشاءات ومواد البناء
بويات

العاشر من رمضان - حي األردنية - مجمع عبد 
المقصود السكني

015/410535-
015/372027

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة بروجیكتور61

ورخام وخرسانة

وكيل لشركة (مكبو) االيطالية للمضخات الخرسانية - اإلنشاءات ومواد البناء
(كزاجراندي) االيطالية لمكن سحب أستات - (أس تي إن 

االيطالية للمنتجات األسمنتية تو)

-54012/24244201 شارع الجيزة - الدقي - الجيزة

02/37623189

..................www.projectgroup.net

حديد تسليح وأسمنت شركة تاس فلورانس جروب62
ورخام وخرسانة

1 أ شارع فاروق نجم - خلف سنيما التحرير - استيراد وتصدير مواد تعدين - رخاماإلنشاءات ومواد البناء
الدقي الجيزة

02/3760239702/37602396www.tasflowrance.com

حديد تسليح وأسمنت شركة تراست للتجارة والتوریدات63
ورخام وخرسانة

وكيل (تسليح بشاي - شورا - العامرية - مجموعة اإلنشاءات ومواد البناء
للحديد واألسمنت سينا) - السويس

7 امتداد شارع طه حسين - النزهة الجديدة - 
القاهرة

02/2621628202/26216283www.trustfortrading.com

حديد تسليح وأسمنت شركة تسویق الصلب64

ورخام وخرسانة

1 شارع الشيخ محمد غراب - كوبري القبة - استيراد حديد تسليح  - أسمنت - أخشاباإلنشاءات ومواد البناء

القاهرة

02/22597595-
02/22570373-
02/26037499

02/22568870dahansmc@windoslive.com

حديد تسليح وأسمنت شركة تیرا65
ورخام وخرسانة

5 شارع النخيل من شارع البطل أحمد عبد استيراد رخام خام من فار أيستاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - المهندسين - العزيز

02/3335711102/37615496www.terra-egypt.com

حديد تسليح وأسمنت شركة جریمك للتسویق العقاري66
ورخام وخرسانة

-02/27006167المنطقة الصناعية - شق الثعبان - طرة - حلوانوكيل لشركات أجنبية لمعدات مصانع الرخاماإلنشاءات ومواد البناء
02/27006151

..................gremec@thewayout.net

حديد تسليح وأسمنت شركة جرین ستون67
ورخام وخرسانة

3/23 الشطر الخامس عمارات نكرو الجديدة - استيراد رخام خام من إيطاليااإلنشاءات ومواد البناء
المعادي الجديدة - القاهرة

02/25199364......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة حدیث المدینة68
ورخام وخرسانة

6 شارع أبو الوفا من شارع أحمد ذكي - توريد وتركيب رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - البساتين

012/24859234-
012/24903771

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة حدید مصر69
ورخام وخرسانة

توريد وتجارة حديد التسليح واألسمنت - كمر - زوايا - اإلنشاءات ومواد البناء
صاج

2 شارع جمال حمدان - نهاية شارع مصطفى 
القاهرة - مدينة نصر - النحاس

02/24733476..................hadadmasr@yahoo.com

حديد تسليح وأسمنت شركة دافنشي مارمي إیجیبت70
ورخام وخرسانة

68 شارع الخليفة المأمون عمارة األميرة سنتر -استيراد جرانيت ورخام من إيطاليااإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مصر الجديدة -  روكسي

02/2454802802/22572197www.davencimarmy.com

حديد تسليح وأسمنت شركة رشدي للمقاوالت واألسمنت71
ورخام وخرسانة

-03/4410226شارع األسناوي - مينا البصل - اإلسكندريةموزع للمنتجات األسمنتيةاإلنشاءات ومواد البناء
03/3026851

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة رویال ستیل72
ورخام وخرسانة

egypt-royalsteel@yahoo.com..................408066/3244177 الفريبور - شارع النهضة - بورسعيدتوريد وتجارة حديد تسليح وقطاعات الصلباإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة رید ستون للرخام والجرانیت73
ورخام وخرسانة

redstone_co@yahoo.com..................9902/27003804 امتداد عمارات األمل - المعادي - حلوانتصدير رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة ستبكو للمقاوالت74
ورخام وخرسانة

11 شارع عزيز الدين محمد عطية - النزهة توريد وتركيب مباني سابقة التجهيز - تركيبات حديداإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديدة

02/2622138802/26221699stbco@hotmail.com

حديد تسليح وأسمنت شركة سنابل للتوكیالت الزراعیة75
ورخام وخرسانة

....................................4903/427239403/4272385 شارع مسجد حاتم - سموحة - االسكندريةوكيل للحديد واألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة سیمنت تریدرز إیجیبت أنك76
ورخام وخرسانة

9 شارع المشير أحمد إسماعيل - مصر الجديدة -تصدير أسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
 القاهرة

02/2268590102/22685902....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة سینا تایلز77
ورخام وخرسانة

30 شارع مصطفى حمام من عباس العقاد - تصدير رخام للدول العربية واألجنبيةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر

02/22614415..................www.sinateles.com

شركة شریف مصطفى خلیل لتجارة حدید 78

التسلیح

حديد تسليح وأسمنت 

ورخام وخرسانة

شارع الممر الغربي - إمتداد كوبانيات الجاز - توريد وتجارة حديد تسليحاإلنشاءات ومواد البناء
طنطا - الغربية    ،     سوق تل الحدادين - طنطا 

- الغربية

040/3337535-
040/3299003-
040/3272528-
040/9113590

......................................................

حديد تسليح وأسمنت شركة صحارى ألنظمة البناء79
ورخام وخرسانة

48 شارع العلمين - مدينة الصحفيين - توريد وتركيب مباني سابقة التجهيز - جمالوناتاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - المهندسين

02/33029115-
02/33049464

02/33049751sahara1@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

حديد تسليح وأسمنت شركة عادل إبراھیم80
ورخام وخرسانة

......................................................7103/5435833 شارع بني نوفل - سيدي بشر - اإلسكندريةوكيل لجميع شركات األسمنت - جميع مواد البناءاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة عبد القادر حامد81

ورخام وخرسانة

5 شارع سنجر - الخلفاوي - شبرا - القاهرة    ، توزيع وتوريد وتجارة حديد التسليحاإلنشاءات ومواد البناء
    السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية 

42 - 41 قطعة - األولى

02/22029314-

02/38331721

02/24303623-

02/38332995

....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة عز الدین لتجارة الحدید82
ورخام وخرسانة

....................................010/03829551055/2852400طريق عبد المنعم رياض - بلبيس - الشرقيةتوريد وتجارة حديد تسليحاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة عزب لتجارة األسمنت83
ورخام وخرسانة

....................................03/429468203/4273411ميدان 15 مايو - اإلسكندريةوكيل لشركة العامرية لألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة فریندز ستون لإلستیراد والتصدیر84

ورخام وخرسانة

100 إمتداد عمارات األمل - أمام بوابة شق استيراد معدات لصناعة الرخاماإلنشاءات ومواد البناء
الثعبان - الدور التاسع - شقة 92 - المعادي - 

حلوان

02/2700254302/27002553www.friendsstone.com

حديد تسليح وأسمنت شركة قندیل للتجارة85
ورخام وخرسانة

242 شارع عبد السالم عارف - لوران - وكيل أسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
اإلسكندرية

03/583711603/5824411....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة كریتیف تاتش للتجارة والمقاوالت86

ورخام وخرسانة

-202/26216548 شارع أحمد زكي - النزهة الجديدة - القاهرةاستيراد وتوريد وتركيب أسطح الكوريان من كوريااإلنشاءات ومواد البناء
010/01192723-
010/01945916

02/26218004www.creativetouch.com.eg

حديد تسليح وأسمنت شركة كریستال للرخام والجرانیت87
ورخام وخرسانة

المنطقة الصناعية - شق الثعبان - طرة - تصدير رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
حلوان - المعادي

02/2970055102/29700054www.crystal.com.eg

حديد تسليح وأسمنت شركة ماجرونیت للرخام والجرانیت88
ورخام وخرسانة

-602/25164038 شارع 277 - المعادي الجديدة - حلوانتصدير رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
02/25164037

02/25164012magronite@gmail.com

حديد تسليح وأسمنت شركة ماركت لیدرز لتقطیع وتخریم الخرسانة89

ورخام وخرسانة

وكيل لشركة (إي أل إي) اإلنجليزية ألجهزة إختبار اإلنشاءات ومواد البناء
الخرسانة واألسمنت والتربة - (ترليت) النمساوية 

لإلسطوانات الكوك

www.marketleadersegypt.com..................1402/24530917 شارع المقريزي - مصر الجديدة - القاهرة

حديد تسليح وأسمنت شركة ماس للرخام والجرانیت90
ورخام وخرسانة

4/1 شارع أنور المفتي - خلف طيبة مول - استيراد وتصدير رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر

02/2263531002/24045067www.friendsstone.com

حديد تسليح وأسمنت شركة محمد الجبیلي وشركاه91
ورخام وخرسانة

53 شارع منشية البطاري من طريق المريوطية توريد وتجارة حديد تسليحاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - الهرم -

02/3745829602/37458190....................................

حديد تسليح وأسمنت شركة مكة لالستیراد والتصدیر92
ورخام وخرسانة

100 أبراج األمل - طريق األوتوستراد - استيراد وتصدير رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
حلوان - المعادي

02/27005375-
012/25735200

02/27001083www.makka-trade.com

حديد تسليح وأسمنت شركة منارات العمران93

ورخام وخرسانة

68 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة    بيع وشراء مواد بناءاإلنشاءات ومواد البناء

،      السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية - 

مرحلة 3

02/22901948-
02/22901949-

010/65548130-
010/65548063-
010/65548052

02/22901945-

02/38325908

info_eg@manar.com.sa

حديد تسليح وأسمنت شركة میجا ماربل94

ورخام وخرسانة

أبراج السرايا ستايل - برج أ - طريق 14 مايو - استيراد وتصدير رخاماإلنشاءات ومواد البناء

سموحة - االسكندرية

03/4287561-
03/9575546-

012/22230265

..................www.meganav.com

حديد تسليح وأسمنت نیو بوال ترید95
ورخام وخرسانة

17 شارع كامل صدقي - الفجالة - العتبة - استيراد مواد خام السيراميكاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/25911631-
02/22750540

02/22750531newpola@makar-group.com

حديد تسليح وأسمنت شركة ھشام بیومي لتجارة96
ورخام وخرسانة

......................................................182010/05802396 شارع الجيش - الشرقيةوكيل ألسمنت كيما - شركة أسيوط لألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة ھیمتس97
ورخام وخرسانة

gemts@hemts.net..................3502/27542745 شارع الجزائر - المعادي - حلواناستيراد مواد أسمنتية من فرنسااإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة یاسكو للمالحة والتجارة98
ورخام وخرسانة

......................................................7002/22909574 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرةوكيل للمنتجات األسمنتيةاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت شركة یوسف مراد99
ورخام وخرسانة

-010/02901116شارع مراد - المنصورة - الدقهليةوكيل األسمنت - عموم استيراد وتصديراإلنشاءات ومواد البناء
050/2212807

......................................................

شركة یونیستون لالستیراد والتصدیر(رخام 100
وجرانیت)

حديد تسليح وأسمنت 
ورخام وخرسانة

93 أبراج األمل - طريق األوتوستراد - المعادي -استيراد وتصدير رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء
 حلوان

02/2701105902/27002937 www.unistonexport.com
www.unistonemarble.com

حديد تسليح وأسمنت مؤسسة القاھرة الجدیدة101
ورخام وخرسانة

newcairosement@yahoo.com..................10602/26177759 شارع الجهاز - القاهرة الجديدة - القاهرةوكيل لشركات األسمنت - مواد البناءاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت مجموعة الفرقان للتجارة والتوزیع102
ورخام وخرسانة

-1403/4840555 شارع أحمد عرابي - المنشية - االسكندريةموزع لحديد التسليح  - مواد البناءاإلنشاءات ومواد البناء
03/4841777

......................................................

حديد تسليح وأسمنت مستودع أحمد غالى103

ورخام وخرسانة

-2055/2280815 شارع الحمراوي - الزقازيق - شرقيةموزع لألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
055/2296088-
012/26925225

......................................................

حديد تسليح وأسمنت مستودع أوالد الغنام لمواد البناء104
ورخام وخرسانة

......................................................132012/23230425 شارع العشرين - حي السالم - االسماعيليةوكيل لشركة السويس لألسمنتاإلنشاءات ومواد البناء



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

حديد تسليح وأسمنت مستودع الفردوس لتجارة مواد البناء105
ورخام وخرسانة

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية األولى - وكيل للشركة القومية للمنتجات األسمنتيةاإلنشاءات ومواد البناء
15 قطعة

011/11198750-
02/38332133

......................................................

حديد تسليح وأسمنت مصانع أبو حرب إلنتاج وتورید الطوب الطفلي106
ورخام وخرسانة

-010/07000592المنطقة الصناعية - عرب أبو ساعد - حلوانوكيل معتمد لدى شركات األسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
010/00584343

......................................................

حديد تسليح وأسمنت مكتب السید مصطفى السید لالستیراد والتصدیر107
ورخام وخرسانة

....................................1203/485841303/4830748 شارع النصر - المنشية - االسكندريةاستيراد رخام وجرانيتاإلنشاءات ومواد البناء

حديد تسليح وأسمنت مكتب الشاھي108
ورخام وخرسانة

19 شارع محمود صدقي من شارع اإلقبال - توريد وتجارة حديد وأسمنتاإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية - لوران

03/5829939..................elshahisteel@gmail.com

حمامات سباحة ونافورات شركة إیبكس سویم1
وجاكوزي

12 شارع الزهراء الرئيسي - زهراء المعادي - انشاء حمامات سباحة - نوادي صحيةاإلنشاءات ومواد البناء
حلوان

02/29703309-
02/29704125

02/25211446www.apexswim.net

حمامات سباحة ونافورات الشركة الذھبیة لحمامات السباحة2

وجاكوزي

وكيل شركة (هوارد - إسبا - ايماوكس) للطلمبات - إنشاء اإلنشاءات ومواد البناء
حمامات سباحة - توريد كيماويات لمعالجة المياه - صيانة 

حمامات السباحة

4 عمارات الشرطة - شارع جسر السويس - 

مصر الجديدة - القاهرة

012/23982148-
012/77888370-
012/23179290-

02/26383939

..................golden_pools@hotmail.com

الشركة العالمیة لمقاوالت حمامات السباحة 3
ومعالجة المیاه

حمامات سباحة ونافورات 
وجاكوزي

9 شارع عثمان أباظه - من شارع أبو طالب معالجة المياه - انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - الهرم - المريوطية - الريان

02/33840671......................................................

حمامات سباحة ونافورات الشركة المصریة اإلیطالیة للموازییك4
وجاكوزي

26 شارع نصر عبد الوهاب - المنطقة الصناعية استيراد بالط موازييك لحمامات السباحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - جسر السويس -

010/02667329-
02/26631992

..................info@egitamco.com

حمامات سباحة ونافورات الشركة المصریة للھندسة والتجارة5
وجاكوزي

30 شارع محي الدين عبد الحميد من شارع انشاء حمامات سباحة - محطات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر - عباس العقاد

02/2274931302/22748566....................................

حمامات سباحة ونافورات الشركة الوطنیة للمقاوالت المیكانیكیة6
وجاكوزي

13 شارع الغرفة التجارية - برج كونكورد - انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية - المنشية

03/4807155......................................................

حمامات سباحة ونافورات المجموعة المتكاملة للخدمات الفنیة7
وجاكوزي

انشاء حمامات سباحة - توريد معدات ومهامات حمامات اإلنشاءات ومواد البناء
نافورات - شالالت - السباحة

-402/37624623 أ عمارات مصر للتأمين - الدقي - الجيزة
010/01611579

02/33378374www.itsgroup-co.com

حمامات سباحة ونافورات المجموعة الھندسیة المتحدة8

وجاكوزي

الوكيل الوحيد لشركة هيوارد األمريكية لحمامات السباحة - اإلنشاءات ومواد البناء

موزع لمنتجات أليكرو - أوفي - كواتيس - كوليجان

-5402/37487107 شارع ميشيل باخوم - الدقي - الجيزة
02/37625129-
02/37625130

02/37611097www.uegeg.com

حمامات سباحة ونافورات شركة أبو یوسف للھندسة المعماریة والمقاوالت9

وجاكوزي

-502/37601403 شارع قاسم - الدقي - الجيزةانشاء حمامات سباحة - مولدات ديزل - مواد عازلةاإلنشاءات ومواد البناء
02/37601405-
02/37601408-

1/19707

02/37627685www.abou-yossef.com

حمامات سباحة ونافورات شركة أكوا أوفیس10

وجاكوزي

انشاء حمامات سباحة - نافورات - موزع لشركات اإلنشاءات ومواد البناء
(سيرتكن - هيوارد - فايب بووا) لحمامات السباحة 

ومستلزماتها

9 ابراج األمل - صالح سالم - ميدان المنيب - 

الجيزة

012/21755502-
012/27906072-

02/33754881

..................hesham_abdelmaboud@hotmail.com

حمامات سباحة ونافورات شركة أكوا ستار11
وجاكوزي

1303/358060003/3597288www.aquastargroup.com عمارات الطابية - سيدي بشر - االسكندريةانشاء حمامات سباحة -  معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة أكوا ستار للتجارة واالستیراد12

وجاكوزي

وكيل شركة (إيسبا) األسبانية لطلمبات حمامات السباحة - اإلنشاءات ومواد البناء
شركة (فليكسون) األسبانية لساللم وألعاب مائية - شركة 

(هاي وارد) االمريكية - شركة (هايدرو سويم) الفرنسية - 
شركة (ريالكس) االسبانية - شركة (سانتايم أند جايمس) 

التركية لمعدات حمامات السباحة - شركة (بالين) السويدية 
لمعدات تسخين حمامات السباحة - شركة (سي تي اكس) 

األسبانية - شركة (أكوا دولفين) الهندية لكيماويات 
حمامات السباحة - شركة (ديكو دايلز) االسبانية لبطانة 

حمامات السباحة

-1303/3597280 عمارات الطابية - سيدي بشر - االسكندرية

03/3597288

03/3580600www.aquastareg.com

حمامات سباحة ونافورات شركة أكوا فلیكس13
وجاكوزي

21 أ عمارات العبور - صالح سالم - مصر تنفيذ وتجهيز حمامات السباحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديدة

02/22609732-
1/16557

02/22609735www.aquaflexegypt.com

حمامات سباحة ونافورات شركة أكوا مارین ووتر سیستمز14

وجاكوزي

تنفيذ وصيانة جميع أنواع حمامات السباحة - محطات اإلنشاءات ومواد البناء
المياه - محطات معالجة وتعقيم وتنقية مياه حمامات 

السباحة

7 شارع مكة - تقسيم تنفيذ األحكام - برج 

اللؤلؤة - زهراء المعادي - حلوان

02/29703303-

010/06637481

02/29703238www.aquamarine-ws.com

شركة ألترا توب ألعمال المقاوالت العامة 15

وحمامات السباحة

حمامات سباحة ونافورات 

وجاكوزي

8 شارع أحمد السمان من شارع رياض شمس - انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
أمام السراج مول - الحي الثامن - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22737941..................ut_construction@hotmail.com

حمامات سباحة ونافورات شركة إلیكسكون للتجارة والمقاوالت16

وجاكوزي

عمارة الفيروز شارع 601 - من شارع أبو قير -انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء

 طريق الحرية - زيزينيا - االسكندرية

03/5759666-

010/04611672

02/5759777....................................

حمامات سباحة ونافورات شركة انتركون للمقاوالت والتجارة17
وجاكوزي

خلف 12 شارع حسن أمين - السرايا - سيدي انشاء حمامات سباحة - أعمال تكييف هواءاإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية - بشر

03/359175803/3585507intercon-ltd@ hotmail.com

حمامات سباحة ونافورات شركة إیكویب إیجیبت18
وجاكوزي

4143 مدينة المعراج - بجوار كارفور - انشاء حمامات سباحة - ساونا - جاكوزياإلنشاءات ومواد البناء
حلوان - المعادي

012/2805556202/29179856www.enjoydream.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

حمامات سباحة ونافورات شركة إیماك للمقاوالت (مركز أحواض للسباحة)19
وجاكوزي

وكيل شركة (جون دي جوايو) الفرنسية لتوريد وتنفيذ اإلنشاءات ومواد البناء
حمامات السباحة

10 نبيل الوقاد - أرض الجولف - مصر الجديدة -
 القاهرة

02/24151744-
02/24151745

02/24151740emak@emakpools.com

حمامات سباحة ونافورات شركة األخوة لصیانة حمامات السباحة20
وجاكوزي

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - ميدان صيانة حمامات السباحةاإلنشاءات ومواد البناء
الدور األول - مبنى ب - ليلة القدر

010/06352135......................................................

حمامات سباحة ونافورات شركة اإلسراء للتوریدات والعوازل الحراریة21

وجاكوزي

33 شارع سيد البيلي - بسوس - شبرا الخيمة - توريدات المواد العازلة للحرارةاإلنشاءات ومواد البناء

القليوبية

02/44467833-
010/65538097-
012/82851804

..................elesraa_insulation@yahoo.com

حمامات سباحة ونافورات شركة األعمال الھندسیة المتقدمة (إموكو)22

وجاكوزي

انشاء حمامات سباحة - معالجة مياه الصرف - نظم شبكات اإلنشاءات ومواد البناء

الحريق - نافورات - شالالت - بحيرات صناعية

4 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22612118-

010/08094102

02/24012322www.emocoegypt.com

حمامات سباحة ونافورات شركة األنظمة الذكیة23
وجاكوزي

معالجة مياه حمامات السباحة وإنشاء حمامات السباحة اإلنشاءات ومواد البناء
وغاليات

3 شارع حسني مبارك - زهراء مدينة نصر - 
القاهرة

011/1502550602/26761530smartsystemtech@hotmail.com

حمامات سباحة ونافورات شركة البطل موسي األسود لالستیراد والتصدیر24
وجاكوزي

-2002/22751358 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصروكيل ألطقم الحمامات - السيراميكاإلنشاءات ومواد البناء
02/22752332

02/22752373....................................

حمامات سباحة ونافورات شركة المجموعة الھندسیة25
وجاكوزي

engineeringgroup135@gmail.com..................30002/37802242 شارع الهرم - الجيزةانشاء حمامات سباحة -  معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة المھندس للتجارة والمقاوالت26
وجاكوزي

......................................................903/3937677 شارع موسى كاظم - محرم بك - اإلسكندريةتوريد أدوات هندسية للمباني وحمامات السباحةاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة الوزان لتنمیة المشروعات27

وجاكوزي

وكيل (واو) البلجيكية - شركة (كريبسول) االسبانية - اإلنشاءات ومواد البناء
شركة (أكوا شيك) األمريكية - شركة (تايلو) السويدية - 
شركة (بي أي أم) الكندية - شركة (هيوار) األمريكية - 

شركة (ستريت) األلمانية - شركة (استرال بوول) االسبانية 
- شركة بيرا أكوا) االسترالية إلنشاء حمامات السباحة 

ومستلزماتها

-302/27363132 شارع إسحق يعقوب - الزمالك - القاهرة

012/27816781-

012/29500618

02/27350739www.wazzanegypt.com

حمامات سباحة ونافورات شركة الوسام للمقاوالت والتوریدات28
وجاكوزي

9503/486433303/4861029el_wessam@yahoo.com شارع الجيش - األزاريطة - االسكندريةتوريدات عمومية لحمامات السباحةاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة باور فول29

وجاكوزي

وكيل شركة (كريبسول) االسبانية - شركة (استرال بوول) اإلنشاءات ومواد البناء
االسبانية المتخصصين في انشاء حمامات السباحة - 

المعالجة الكيميائية لمياه حمامات السباحة - نافورات - 
شالالت

33 شارع المقريزي - روكسي - مصر الجديدة - 

القاهرة

012/21175592-

012/23430103

02/24539650www.powerful.com.eg

حمامات سباحة ونافورات شركة برفكت للتجارة والتوكیالت30
وجاكوزي

انشاء وتنفيذ حمامات السباحة - وكيل لمعدات الترشيح اإلنشاءات ومواد البناء
االمريكية

129 أ - الحي الرابع - التجمع الخامس - 
حلوان - القاهرة الجديدة

02/26182421-
012/23476655

02/26175953perfectpool@link.net

حمامات سباحة ونافورات شركة بلدتك للمقاوالت والتجارة31
وجاكوزي

-1702/27382678 شارع بهجت على - الزمالك - القاهرةانشاء حمامات السباحة - صخور صناعيةاإلنشاءات ومواد البناء
02/27362995

02/27370353etgwf@thewayout.net

حمامات سباحة ونافورات شركة بنتا للتجارة والھندسة32
وجاكوزي

استيراد سيراميك وموزاييك من الصين - ايطاليا - انشاء اإلنشاءات ومواد البناء
نافورات - شالالت - حمامات سباحة

16 شارع عبد المنعم الشربيني - الحي السابع - 
القاهرة - مدينة نصر

012/23964488-
012/20496129

......................................................

حمامات سباحة ونافورات شركة بي زون الدولیة33

وجاكوزي

وكيل شركة ( أنتلي) الصينية - شركة (ويلدكو) الفرنسية - اإلنشاءات ومواد البناء
شركة (بول تكنولوجي) - الفرنسية المتخصصين في 

حمامات السباحة - شركة (هولوت) الفرنسية لمعدات رفع 
االفراد والمواد

عمارات أبو غزالة - 182 شارع جسر السويس 

- القاهرة

02/2240740202/26350790www.pzoneinternational.com

حمامات سباحة ونافورات شركة بیلدمور34
وجاكوزي

اعمال تشطيبات لحمامات السباحة (سيراميك - أسمنت - اإلنشاءات ومواد البناء
قواطع)

17 شارع علي شلبي - سانت فاتيما - مصر 
القاهرة - الجديدة

02/26329609-
02/26384249

02/26374087bldmore@link.net

حمامات سباحة ونافورات شركة تساو35
وجاكوزي

16 شارع عمار بن ياسر - مصر الجديدة - االعمال الكهربائية والميكانيكية الخاصة بحمامات السباحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/2624297602/26242973....................................

حمامات سباحة ونافورات شركة تكنولوجي36
وجاكوزي

-134010/01198889 شارع الهرم - الهرم - الجيزةانشاء حمامات سباحة - جاكوزي - نافورات - ساونااإلنشاءات ومواد البناء
012/25645303

02/33279092m.aly_pools@yahoo.com

حمامات سباحة ونافورات شركة جیفكو37
وجاكوزي

3502/3338865802/37614884gefco_fulpools@yahoo.com شارع الفردوس - العجوزة - الجيزةانشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة دار الخبرة والمشروعات الھندسیة38
وجاكوزي

-51102/35739316 عمارة النصر - ميدان الجيزة - الجيزةانشاء حمامات سباحة - جاكوزي - ساونا مائية - نافوراتاإلنشاءات ومواد البناء
02/35720061

02/35683218boutros@intouch.com

حمامات سباحة ونافورات شركة دولفینا األمریكیة39
وجاكوزي

....................................13202/3386026702/33878010 شارع الهرم - الجيزةانشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة ریسات40
وجاكوزي

انشاء وصيانة حمامات السباحة - توريد معدات حمامات اإلنشاءات ومواد البناء
كيماويات معالجة - سباحة

40 شارع الصواف - الحي العاشر - مدينة نصر 
القاهرة -

02/24704997..................aqcare@hotmail.com

حمامات سباحة ونافورات شركة ریمو ترید للتجارة والتوریدات41
وجاكوزي

السادس من أكتوبر - الحي الرابع - المجاورة8 - توريد مستلزمات حمامات سباحة - كيماويات معالجة للمياهاإلنشاءات ومواد البناء
سنتر النهضة التجاري

012/2322944802/22075707rimotrade@link.net

حمامات سباحة ونافورات شركة زاھر لألعمال المائیة42
وجاكوزي

abdelaziemzaher@yahoo.com..................02/22746747مدينة الشروق - شارع10 - قطعة 78 - حلوانانشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة سفنكس جروب43
وجاكوزي

71 شارع عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة - انشاء حمامات سباحة - جاكوزي - شالالت صناعيةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/22415772..................www.sphinxpool.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

حمامات سباحة ونافورات شركة سما إیجیبت44
وجاكوزي

3 عمارات الخليج - شارع ترعة المريوطية - أعمال كهروميكانيكية لحمامات السباحةاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - الهرم

02/38556083-
02/38556084

..................www.smaaegypt.com

حمامات سباحة ونافورات شركة شاتسي لحمامات السباحة45
وجاكوزي

......................................................1902/24506864 شارع طومانباي - الزيتون - القاهرةانشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة فوكس46
وجاكوزي

3 شارع حسنين عبد القادر من مكرم عبيد - انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر

1/1603202/22746753www.foxxx.com.eg

حمامات سباحة ونافورات شركة فیوتشر سیرفیس47

وجاكوزي

انشاء وتوريد حمامات سباحة - شالالت - نافورات - مواد اإلنشاءات ومواد البناء

كيميائية معالجة لمياه حمامات السباحة

-102/37605926 ب شارع عمر بن الخطاب - المهندسين الجيزة
012/24190128-
010/05115327

02/33356709future4service@yahoo.com

حمامات سباحة ونافورات شركة كالریتي للمقاوالت واالستیراد والتصدیر48
وجاكوزي

22 شارع أحمد أمين - ميدان سانت فاتيما - استيراد مستلزمات حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مصر الجديدة

02/26338473......................................................

حمامات سباحة ونافورات شركة كوارتز جروب49

وجاكوزي

االعمال المتكاملة لحمامات السباحة (معدات - ترشيح - اإلنشاءات ومواد البناء

تشطيب - عزل)

7 شارع شبكة المعلومات - المنطقة التاسعة - 

مدينة نصر - القاهرة

010/05138821-
010/01828499-

02/24707389

..................www.quartzgroupeg.com

حمامات سباحة ونافورات شركة كومت إیجیبت50
وجاكوزي

5 شارع جمال عز الدين سالمة - مصر الجديدة -انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
 القاهرة

02/2623632302/26232227comettoday@yahoo.com

حمامات سباحة ونافورات شركة كومیت ترید51
وجاكوزي

انشاء حمامات سباحة - ساونا - جاكوزي - نافورات - اإلنشاءات ومواد البناء
نافورات راقصة - صخور صناعية

-4012/27411244 شارع 275 - المعادي الجديدة - حلوان
02/27548929

..................comet_trade@yahoo.com

حمامات سباحة ونافورات شركة لیدر لمعدات البناء52
وجاكوزي

1902/24533783502/24535011www.leadersegypt.com شارع والي - كوبري القبة - القاهرةوكالء لشركة (بسماتك) االيطالية لمعدات البناءاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة ماجیك سي53
وجاكوزي

......................................................010/02089693مدينة العبور - خط 10 - جمعية عرابيانشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء

شركة مارینا سنتر (مركز العمارة وأحواض 54
السباحة)

حمامات سباحة ونافورات 
وجاكوزي

وكيل شركة (هوارد) االمريكية لحمامات السباحة - توريد اإلنشاءات ومواد البناء
كيماويات معالجة المياه

الكيلو 45 طريق االسكندرية مطروح - 
االسكندرية

03/952501903/5080444marinacenter@yahoo.com

حمامات سباحة ونافورات شركة ماستر بوول55
وجاكوزي

11 أ عمارات المروة - الميرغني - مصر انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديدة

02/22904597......................................................

حمامات سباحة ونافورات شركة ماستر ترید انترناشیونال56

وجاكوزي

2 ابراج عثمان - شارع الدبلوماسيين - المعادي انشاء حمامات سباحة - استيراد أغذية أطفالاإلنشاءات ومواد البناء

    ،       6 شارع محمد موسى األزريطة - 

اإلسكندرية

02/25280902-
02/25280903-
03/4862078-
03/4800205-

..................www.barakatgroup.com

حمامات سباحة ونافورات شركة معرض مصر الدولي ألحواض السباحة57
وجاكوزي

....................................3302/3383190202/33842040 أبراج الياسمين - شارع فيصل - الجيزةتوريد معدات حمامات السباحةاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة میرا فارم الماحي لحمامات السباحة58
وجاكوزي

انشاء حمامات سباحة - معالجة كيميائية لمياه حمامات اإلنشاءات ومواد البناء
السباحة

مدينة بدر - المنطقة الصناعية الثانية - قطعة 
2/6

02/2864010202/28640101....................................

حمامات سباحة ونافورات شركة میرتك انترناشیونال59
وجاكوزي

12 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - انشاء حمامات سباحة - استيراد أدوات تجميل من الصيناإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مصر الجديدة

02/22662171-
02/22676541

02/22660535www.mirtec-int.com

حمامات سباحة ونافورات شركة نیو ستایل للھندسة والمقاوالت والتجارة60
وجاكوزي

9 شارع جمال عبد المنعم - النزهة الجديدة - انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/26204424......................................................

حمامات سباحة ونافورات شركة ھیدروتك للتجارة والتوریدات61
وجاكوزي

وكيل شركة (أكوا أند بينتير ووتر) االيطالية للفالتر اإلنشاءات ومواد البناء
وحمامات السباحة

10 عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثانية 
مصر الجديدة - مساكن شيراتون

012/27900441-
02/22679819

..................hydrotekegypt@hotmail.com

حمامات سباحة ونافورات شركة واتر جي (تكنولوجیا المیاه والطاقة)62
وجاكوزي

scts@sctswatergy.com..................802/33020373 ميدان أسوان - المهندسين - الجيزةانشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة ووتر داینامكس63
وجاكوزي

81 مساكن الضباط - مصطفى كامل - مصطفى انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية - كامل

03/5440739......................................................

حمامات سباحة ونافورات شركة ووتر ستار64

وجاكوزي

3 شارع حسن عبد القادر من شارع أحمد فخري انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء

- خلف مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/22874061......................................................

حمامات سباحة ونافورات شركة ووتر سیستم65

وجاكوزي

انشاء حمامات سباحة - اوليمبية وترفيهية - نافورات - اإلنشاءات ومواد البناء

شالالت

11 شارع جالل الدين الحمامصي - المهندسين - 

الجيزة

010/05382891-
010/03477978-

02/33049054

..................watersystemco@hotmail.com

حمامات سباحة ونافورات شركة یوني سیرف66
وجاكوزي

11702/3337308502/33354762uniservi8@hotmail.com شارع التحرير - الدقي - الجيزةانشاء حمامات سباحة - توريد كيماويات - معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء

حمامات سباحة ونافورات شركة یونیون ووتر67
وجاكوزي

14 شارع محمد فريد أبو حديد - الحي السابع  - انشاء حمامات سباحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر

02/22752273..................www.unionwaterco.com

مركز اإلنشاء والتدعیم ورفع الكفاءة (سي تي 68
یو)

حمامات سباحة ونافورات 
وجاكوزي

23 شارع المنتزة - ميدان هليوبلس - مصر انشاء وتشطيبات حمامات سياحةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديدة

02/2644654102/26441480....................................

الشركة السویدیة للدیكورات الحدیثة (مجموعة 1

شبانة التجاریة)

استيراد ورق حائط فنيل قابل للدهان - ورق حائط ملون من اإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشاب
إيطاليا - االرجنتين - موزع معتمد لدهانات (يوتن - سكيب -

هينكل) - سايبس -  باكين

6 شارع افريقيا - مصطفى النحاس - مدينة نصر 

- القاهرة

02/24713188-

02/22683777

02/04700038-www.shabanagroup.com

......................................................2302/27943031 شارع قولة - عابدين - القاهرةموزع معتمد لشركات يوتن وباكين وسايبس للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابالشركة الشرقیة للبویات (حسام الحلبي)2



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

3(Afro arab) لماكينات رش البوياتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابالشركة العربیة االفریقیة WAGNER 11 ب عمارات المروة - كلية البنات - الميرغني وكيل معتمد لشركة

- مصر الجديدة - القاهرة

02/22900450-
02/24190238-

016/551784

..................wagneregypt@yahoo.com

63 ش جسر السويس تقسيم عمر بن الخطاب - توكيل لشركة الصفا االيطالية للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابالشركة الفرعونیة للدھانات والتوكیالت (كاماكو)4
القاهرة

02/2663536902/26635436....................................

-2102/25924018 شارع ذهني - الظاهر - القاهرةوكيل لشركة كابسي لبويات السيارات والمبانياإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابالشركة المصریة لبویات السیارات5
02/25924017

02/25907434ashrafelsayed58@yahoo.com

71 ش صقر قريش - بجوار هاي اليف - ماركت وكالء لشركة يوتن للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابالشركة الھندسیة للدھانات الصناعیة6
القاهرة - شيراتون هليوبوليس

02/22670869-
010/01102168

..................www.ppe-paints.com

amr_1981@yahoo.com..................010/07855667شارع المستقبل - فيصل - الجيزةاعمال الدهان والديكوراإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابالمكتب الحدیث ألعمال الدھانات والدیكور7

-02/24846782 815 شارع بورسعيد - غمرةاستيراد وتصدير مسطحات والخشباإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة أبو الھول لالستیراد والتصدیر8
02/24846781-
010/01156202

02/24861802abuelholl@link.net

الشيخ زايد الحي االول - مجاورة 3 - سنتر وكيل معتمد لشركات يوتن وسيكا مصراإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة أبو عمر9
السادس من اكتوبر - الطاهرة

02/38501262-
010/05409401

03/8335036....................................

وكيل شركة (سيم ليفيس) االيطالية - شركة (ماب) اإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة إسبرانتو للبویات والصناعات الكیماویة10
االيطالية - المتخصصين في دهانات األخشاب كالبولي 

يوريثان والنترو واألكريلك

52 شارع الدكتور محمد شاهين - العجوزة - 

الجيزة

02/33884489-
02/33884349-
02/33884027

02/33884076....................................

السادس من أكتوبر - المحور المركزي - عمارة موزع معتمد لشركة سيكا مصر لكيماويات البناء الحديثاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة أكتوبر للكیماویات11
316 ناصية شارع الخزان

012/26546443-
02/38308128

......................................................

111ش الملك فيصل - الدور الرابع - شقة 9 - استيراد أجهزة انتاج دهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة أم بي ستارز12
الجيزة

02/37446207-
02/33268220

..................www.mbstarakl.com

وكيل شركة (سيم ليفيس) االيطالية - شركة (ماب) اإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة إسبرانتو للبویات والصناعات الكیماویة13
االيطالية - المتخصصين في دهانات األخشاب كالبولي 

يوريثان والنترو واألكريلك

52 شارع الدكتور محمد شاهين - العجوزة - 

الجيزة

02/33884489-
02/33884349-
02/33884027-

02/33884076....................................

19 شارع مصطفى الشرقاوي - من شارع جمال موزع مصنع أجزونوبل لبودرة الدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة األمل للتجارة14

عبد الناصر - الحرفيين - السالم - القاهرة

02/6972043-

02/6989930

..................mohf1795@hotmail.com

وكالء لجميع الماركات العالمية (كواون) الصينية اإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة األھرام لتجارة العدد والبویات15

(واألستيلي) عدد يدوية من دول مختلفة

1 شارع الباب الشرقي - أمام سنترال العتبة - 
القاهرة    ،       27 شارع زكي مطر - 

الجيزة - المهندسين

012/25413728-

02/33131396

......................................................

69 شارع د . طه حسين - النزهة الجديدة - موزع معتمد لشركة سيجما للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة الخلیج العربي16
القاهرة

02/26216845-
012/27469097

..................arabiangulf@link.net

54 شارع أحمد الزمر - امتداد ذاكر حسين - وكيل لشركة دهانات الجزيرةاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة الندى لإلستیراد والتصدیر17
القاهرة - مدينة نصر

02/22702055-
02/26717857

..................www.al-jazeera.com

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - استيراد الدهانات الخشبية من أسبانيا وألمانيااإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة تكنولوجیا للصناعات الكیماویة18

قطعة 1/130

02/38320178-
02/38320162-

012/26481190-
010/66670599-
012/23767263

..................www.technopaintegypt.com

وكيل (كنساي) اليابانية لرشات ديكورية داخلية - وكيل اإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة رغدان لصناعات البویات19
(سان ماركو) االيطالية لدهانات رخامية الشكل - وكيل 

(أكزونوبل) البلجيكية للطالء الذهبي والنحاسي وورنيشات 
األخشاب

المنطقة الصناعية السادسة - مدينة بدر      ،    

   4عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر -

 القاهرة

02/28640971-

02/24148792-

012/27998902

02/28642389www.raghadan.com

وكيل لشركات أشالند وأكوا لون وشولك أند واير ورايتكام اإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة سي بي سي أیجیبت20

وأي دي أم للدهانات

18 شارع ميدان الرفاعي متفرع من ش مصدق 

- الدقي - الجيزة

02/33364001-
02/33364002-
02/37611577

..................www.cbc-egypt.com

4 شارع دار الدفاع الجوي من شارع النزهة - وكيل لشركة يوتن للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة سیناء للتجارة واألعمال الھندسیة21
القاهرة - مدينة نصر

02/26906919-
02/26907062

..................sinai@sinaico.com

-02/44798584سنتر الحجاز - الحي األول - مدينة العبوروكيل لشركات أوركوليدو وجو للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة شمس جروب22
010/08197270

..................www.shamsgroup.sgc.com

المحور المركزي - مجمع نعمة - السادس من وكيل معتمد لشركة سكيب ودراي ميكس للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة عالم البناء العصري23

أكتوبر

02/38364670-
02/39124401-
012/79070108

..................wmb5m2007@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

شركة فایر سیرفیس للمعالجات الكیمیائیة ضد 24

الحریق

وكيل شركة (روتجرز) األلمانية للمواد المؤخرة والدهانات  اإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشاب
- (بايروبالست) المقاومة للحريق لألخشاب والمنسوجات 
والمنشأت الحديدية والكابالت الكهربائية - موزع لشركة 
(استروفالم) االنجليزية لموانع إنتقال الحرائق والصوت 
والدخان والحرارة بين البارتيشينات والفواصل والحوائ

54 شارع مصدق - الدقي - الجيزة     ،     4 

شارع شعبان شلبي - الهرم - الجيزة

02/33368123-

02/37602155-

012/22198346-

02/35859014

02/37602153-

02/35851817

info@fireservics-egypt.com

050/2259222050/2269222www.km-eg.netشارع محمد بدر - الدقهليةوكيل لشركة كابسي للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة قدري ومنصور للدھانات25

برج البنا - شارع أمين حسونة - السيوف - وكيل لشركة سايبس للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة م طارق شورة26
االسكندرية

03/5283305-
011/41500443

..................el.shoura@hotmail.com

77 شارع مصعب صالح من ش أحمد عصمت - موزع لشركة باكين وسايبس وميدو للدهاناتاإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابشركة محمد أسماعیل27
القاهرة - عين شمس

02/24938187-
010/06601085

......................................................

موزع دهانات ومستلزمات طالء - موزعيين لشركة نيوتن اإلنشاءات ومواد البناءدهانات حوائط  وأخشابمؤسسة سیناء للتجارة واألعمال الھندسیة28

للدهانات

4 ش دار الدفاع الجوي - النزهة - مدينة نصر - 
القاهرة     ،      العاشر من رمضان - عمارة 

2000التجاري 90سينكو

02/26906919-

015/370811

02/26907062sinai@sinaico.com

فأ ةف ة الشركة اإلسالمیة إلستصالح األراضي ومعالجة 1

المیاه

محطات مياه وفالتر 
ومعالج مياه

......................................................3702/27877299ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريد وحدات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر الشركة األمریكیة للخدمات الفنیة2
ومعالج مياه

49ش موسى بن نصير - الحي السابع - مدينة توريد وتشغيل الكيماويات المتخصصة لمعالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - نصر

02/22628180-
012/23902293

02/24045915....................................

محطات مياه وفالتر الشركة الدولیة أكوا بیور لتنقیة المیاه3
ومعالج مياه

موزع لفالتر مياه ومحطات تحلية المياه وكيماويات اإلنشاءات ومواد البناء
لمعالجة المياه

5ش مصر اسكندرية الزراعي - شبرا مصر - 
القاهرة

02/44479808..................aquapurel1@hotmail.com

الشركة الدولیة لتكنولوجیا المیاه والبیئة 4

(IWTE)

محطات مياه وفالتر 

ومعالج مياه

وكيل شركة (أكوافين) األلمانية لمعالجة المياه - شركة ( اإلنشاءات ومواد البناء
إيميك) اإليطالية لطلمبات الحقن وأنظمة التحكم - شركة ( 

جاكوبي) السويدية للكربون النشط - شركة (أركان) الكندية 
لوحدات التعقيم باألشعة فوق البنفسجية - شركة ( أو بي 
أل ) اإليطالية لطلمبات الحقن - شركة (كونكورد هينكل) 

الفرنسية للكيماويات المعالجة للغاليات - شركة ( بينتير) 
الفرنسية لمعالجة مياه الفالتر

6أكتوبر - المحور المركزي- الحي الرابع - قطعة 

5

02/35849193-

02/38323787-

010/09999014-

010/09999015-

010/09999016-

010/09999017

02/38323677www.cwg-egypt.com

محطات مياه وفالتر الشركة الدولیة للمقاوالت ومعالجة المیاه5

ومعالج مياه

وكيل شركة (فيبربول) األسبانية - شركة (انجيكتا) اإلنشاءات ومواد البناء
اإليطالية - شركة (سيرتكين) اإلنجليزية ألنظمة معالجة 

المياه والفالتر - شركة (إيفار) اإليطالية للغاليات - شركة 
(يونيكس) اإليطالية - شركة (بومبا) األسبانية- شركة 

(أكوابول)األسبانية لمعدات حمامات السباحة والجاكوزي

-2202/33842018ش الشيخ متولي الشعراوي - الهرم - الجيزة

02/33841916-

012/22106593

02/33868670....................................

محطات مياه وفالتر الشركة العربیة جروب للتكییف والتجارة6

ومعالج مياه

برج الزمردة - ش الروضة - زهراء السيوف - وكالء لفريش وكاريير وشارب العربي للتكييفاتاإلنشاءات ومواد البناء

خلف التأمينات - السيوف - االسكندرية

03/95637030-
012/27157503-
012/85333936

......................................................

محطات مياه وفالتر الشركة المتحدة للتصدیر واالستیراد التجاریة7
ومعالج مياه

-3102/22032696ش مسجد الرحمة - الخلفاوي- شبرا - القاهرةوكيل مواد تعقيم المياه من بلجيكااإلنشاءات ومواد البناء
02/22064036

02/22072693united@unitedgolden.com

محطات مياه وفالتر الشركة المصریة الدولیة للتجارة والمقاوالت8
ومعالج مياه

368ش عبد السالم عارف - فيكتوريا- موزع لفالتر المياهاإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية

03/3572883......................................................

محطات مياه وفالتر الشركة المصریة للتجارة والمقاوالت(راجا)9

ومعالج مياه

125عمارات التوفيق متفرع من ش الطيران - وكالء لوحدات معالجة المياه - مقاوالت ميكانيكيةاإلنشاءات ومواد البناء

مدينة نصر- القاهرة

02/24025329-
02/24047764-
02/24047451

..................raga125@yahoo.com

الشركة المصریة لمعالجة السوائل والغازات 10
(أي.أف.تي)

محطات مياه وفالتر 
ومعالج مياه

25أ عمارات العبور- صالح سالم - مدينة نصر -وكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
 القاهرة

02/24036847-
02/24036849

02/24036857gabr@link.com

11(e.w.w) محطات مياه وفالتر الشركة المصریة لمعالجة المیاه
ومعالج مياه

....................................1402/2736412102/27367023ش سرايا الجزيرة - الزمالك - القاهرةوكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

الشركة الھندسیة للمقاوالت والتركیبات 12
المیكانیكیة

محطات مياه وفالتر 
ومعالج مياه

22 ش هارون متفرع من ميدان المساحة - وكالء لشركة (مرجلس) افيطالية لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة الدقي-

02/37602034-
02/37602069

02/37619300www.osman.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المجموعة الھندسیة التجاریة لیمیتد (سي إي 13

جي)

محطات مياه وفالتر 

ومعالج مياه

وكيل شركة (إيه دبليو كيه ) األلمانية للمحابس والوصالت اإلنشاءات ومواد البناء
- شركة ( بيرسون) الهولندية ألجهزة تعقيم المياه - شركة 

(دينوتك)األلمانية لمستلزمات حمامات السباحة من 
الكيماويات وتعقيم الفالتر - شركة ( دوكير) األلمانية 

للمواسير والمحابس والوصالت - شركة ( هايل) األلمانية 
لوحدات القياس والتحكم - شركة (هاول) النمساوية 

للمحابس والوصالت - شركة (النج) األلمانية لطلمبات حقن 
الكيماويات - شركة (ريدوكون) األلمانية ألجهزة تعقيم 

المياه - شركة (توراي) اليابانية ألغشية محطات أر أو - 
شركة (جليسيشر)األلمانية لتوريد وتركيب وصيانة وتشغيل 

محطات تحلية مياه البحر

36 ش ابو داوود الظاهري من ش مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22729769-

02/22742425-

010/01793088-

010/05460043

02/22705319www.ceg-egypt.com

محطات مياه وفالتر المجموعة لألنظمة الھندسیة والعلمیة14
ومعالج مياه

-1802/25197043 ش 219 دجلة المعادي - القاهرةوكالء لشركات وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
02/25211723

02/25196934rugroup@rusys.eg.net

محطات مياه وفالتر المركز الھندسي للمشروعات15

ومعالج مياه

وكيل شركة ( لوريف) اإليطالية للطوب األسمنتي - شركة ( اإلنشاءات ومواد البناء
لون) اإليطالية للناولة اآللية - شركة ( فورتكس هيدرا) 
اإليطالية لصناعة ماكينات القراميد - شركة ( كير فري) 

األمريكية ألجهزة معالجة ملوحة مياه اآلبار - شركة 
(كومباك) التركية للطوب- شركة ( إيننوفا) اإليطالية 

لمحطات تحلية المياه

11عمارات مدينة المروة - الميرغني- مصر 

الجديدة - مصر

02/22904925-

02/24153327-

012/22122696

02/22916851hnassar@link.net

محطات مياه وفالتر المكتب اإلستشاري للفالتر(سي.أو.أف.أس)16
ومعالج مياه

cofs@hotmail.com..................102/26210601ش أحمد عبد النبي - النزهة الجديدة - القاهرةاستيراد فالتر لمعالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر دار ھلیوبلیس للھندسة (ھلیوباور)17

ومعالج مياه

5ش األهرام - روكسي- مصر الجديدة - القاهرة  وكالء ومستوردين طلمبات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

     ،    المنطقة الصناعية - مدينة العبور

02/22905244-

02/46652565

02/22909001-

02/46652575

heliopwr@tedata.net.eg

محطات مياه وفالتر شركة أبكات18
ومعالج مياه

25ش عمر بن الخطاب- امتداد ش نادي الصيد -تشغيل وصيانة محطات المياهاإلنشاءات ومواد البناء
 القاهرة

02/33377825-
02/37606607

..................www.itcat.com.eg

محطات مياه وفالتر شركة أثاث للتوكیالت التجاریة19
ومعالج مياه

موزع ألجهزة االتصاالت وأجهزة الحريق والسرقة اإلنشاءات ومواد البناء
وكاميرات المراقبة

302/2419644302/24146255info@assastrade.comب عمارات النور- عباس العقاد - القاهرة

محطات مياه وفالتر شركة أجھزة تكییف ھاي تكنولوجي20
ومعالج مياه

6102/2271785002/26715711hi_technology_sand@yahoo.comش مصطفة النحاس - مدينة نصر- القاهرةوكالء لشركات مختلفة للتكييفات والفالتراإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة أجواء ألنظمة التبرید21
ومعالج مياه

851شارع الميثاق - الحي العاشر - زهراء موزع معتمد لتكييفات شارب العربياإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة مدينة نصر-

02/24091020-
02/24113646

02/24093399www.agwaa-ac.com

محطات مياه وفالتر شركة أدفانس لمعالجة المیاه22
ومعالج مياه

35عمارات التوفيق - طريق النصر- مدينة نصر-وكالء للوازم محطات المياهاإلنشاءات ومواد البناء
 القاهرة

02/2260604302/24020395....................................

محطات مياه وفالتر شركة أكمي الھندسیة23

ومعالج مياه

2ب عمارات شركة مصر الجديدة - ميدان بقطر -مقاوالت تكييف مركزياإلنشاءات ومواد البناء

 مصر الجديدة - القاهرة

02/26202204-
02/26202205-
02/26202206

02/26202201....................................

محطات مياه وفالتر شركة أكوا إیجیبت24

ومعالج مياه

وكالء لشركة (egosmonics)ألنظمة التناضح العكسي-اإلنشاءات ومواد البناء
 أنظمة تنقية ومزيالت عسر الماء وأنظمة تنقية الحديد 

والمنجنيز- األوزون واألشعة فوق البنفسجية وكيماويات 
مساعدة للترشيح ومعالجة مياه ومضخات كيميائية ولوازم 

حمامات سباحة

-202/27362034ش طه حسين - الزمالك- القاهرة

02/27360772

02/27363319aqua_egypt@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا بیور انترناشیونال25
ومعالج مياه

ش السبتية - داخل مول الوكالة - السبتية - استيراد وحدات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/25790385..................www.aquapureegypt.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا بیور سیتي26
ومعالج مياه

-010/00808210شارع بورسعيد - سرس الليان - المنوفيةوكالء ومستوردين لوحدات معالجة مياه الشرباإلنشاءات ومواد البناء
012/27611759

..................aquapure32@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا تركس27

ومعالج مياه

توريد انظمة معالجة المياه وجميع أنواع الفالتر المنزلية اإلنشاءات ومواد البناء

والصناعية والمعملية وحمامات السباحة

22 شارع أحمد أمين - ميدان سانت فاتيما - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22411538-
012/21158824-
012/24161529

02/26444373www.aqua-trex.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا تریت28

ومعالج مياه

20 شارع القدس الشريف - تقسيم طرطور - تشغيل ومعالجة مياه الصرف الصحي والشرباإلنشاءات ومواد البناء

جديلة - المنصورة - الدقهلية

050/2100017-
050/2334469-
010/07001913

050/23324082www.aquatreategypt.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا تریكس ألنظمة معالجة المیاه29
ومعالج مياه

22 شارع أحمد أمين - ميدان سانت فاتيما - معالجة المياه - فالتراإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مصر الجديدة

02/2241153802/26444373www.aqua-trex.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا تك لإلستیراد والتصدیر30
ومعالج مياه

1 شارع البطراوي - عباس العقاد - مدينة نصر -استيراد وتصدير وحدات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء
 القاهرة

02/22618143-
010/00084590

02/22618227www.aquatec-egypt.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا تكنولوجي إنترناشیونال31
ومعالج مياه

فيال 6 - شارع أبو عجلة - شارع الطيران - وكالء ومستوردين لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر

02/2404573502/24045730aqua.technology@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محطات مياه وفالتر شركة أكوا زمزم32
ومعالج مياه

......................................................012/88877108الشارع الجديد - فايد - االسماعيليةاستيراد فالتر مياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة أكوا زمزم33
ومعالج مياه

......................................................29010/02096942 شارع كفر عصام - طنطا - الغربيةاستيراد فالتر مياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة أكوا سانا34
ومعالج مياه

29 السبع عمارات - شارع محمد عبيد - مصر استيراد فالتر مياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديدة

02/2291411502/24181328aquasana@intouch.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا سبرینج35
ومعالج مياه

-4202/26398922 شارع عين شمس - حلمية الزيتون - القاهرةوكالء لفالتر وحدات تعبئة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
010/05140987

02/26398916....................................

محطات مياه وفالتر شركة أكوا سیتي36
ومعالج مياه

موزع معتمد لشركة جوبال ويل وواتر ايجيبت وسول واتر اإلنشاءات ومواد البناء
واتر ولرد

52 شارع عبد السالم كساب - أمام جمعية 
القليوبية - الشبان المسلمين

013/3225859-
012/27855121

013/3237757aquacityz@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا فاین ألنظمة معالجة المیاه37

ومعالج مياه

استيراد وحدات معالجة مياه وجميع أنواع الميديا والريزن اإلنشاءات ومواد البناء
والفحم الكربوني وكيماويات معالجة المياه للغاليات وابراج 

التبريد وطلمبات حقن الكيماويات وأجهزة التعقيم وإزالة 
األمالح والفالتر المنزلية واألغشية

24 شارع السرايات أمام المستشفى االيطالي - 

العباسية - القاهرة

010/07143427-

012/23638489-

02/24863594

..................aquafine@gmail.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا فریش لتكنولوجیا معالجة المیاه38
ومعالج مياه

استيراد وحدات معالجة المياه للشرب ومحطات بيع المياه اإلنشاءات ومواد البناء
لألغراض التجارية

2 شارع محمود هريدي تقاطع شارع محمود 
القاهرة - النزهة الجديدة - رفعت

02/26216462-
012/20104049

02/26216461www.aquafresheg.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا فیوتشر39
ومعالج مياه

....................................12064/392298802/3915583 شارع البلدية - حي األفنجر - االسماعيليةوكالء لوصالت معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة أكوا كیارا إیجیبت40

ومعالج مياه

استيراد محطات ووحدات تنقية ومعالجة وتحلية مياه اإلنشاءات ومواد البناء

ورؤوس تحكم وأوعية ضغط أسموزية وقطع غيار محطات

20 عمارات العبور- صالح سالم - مدينة نصر- 

القاهرة

02/22607413-
02/22636928-

012/27406677-
012/22331153-
012/22331154

02/2263982www.aquachiraraegypt.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا كیر41
ومعالج مياه

2 شارع حسن أفالطون - أرض الجولف - مدينة وكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - نصر

02/26908031-
02/24194611

......................................................

محطات مياه وفالتر شركة أكوا مارینا للمقاوالت42

ومعالج مياه

-6103/4362499 شارع د. أحمد كمال - االسكندريةتوريد وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
011/16008813-
011/16008807

..................aqua_marinag6@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا منت لتكنولوجیا المیاه والبیئة43
ومعالج مياه

مستوردين لوحدات معالجة مياه الصرف الصحي اإلنشاءات ومواد البناء
والصناعي وتحلية مياه البحر وحمامات السباحة

40 شارع توت عنخ أمون - سموحة - 
االسكندرية

03/5432568-
010/00004387

03/5223889aquamaint_1@hotmail.com

محطات مياه وفالتر شركة أكوا نایل44
ومعالج مياه

-4702/33365863 شارع مصدق - القي - الجيزةاستيراد وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
02/37625617

..................asmaa.samy@aquainleg.com

محطات مياه وفالتر شركة ألترا بیور45

ومعالج مياه

ابراج بيت العز - برج 1 ميدان بن الحكم - مصر مستوردين لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

الجديدة - القاهرة

02/26433169-
02/26433165-

012/22412146-
012/27474207

..................www.ultrapure-egypt.com

محطات مياه وفالتر شركة ألفا إیجیبت46

ومعالج مياه

4 شارع أحمد فخري - بجوار مستشفى حسبو وكالء لشركات تطهير وتعقيم خزانات المياهاإلنشاءات ومواد البناء

الدولي - مدينة نصر - القاهرة

02/26720519-
02/26710727-
010/05700020

02/26717927www.alphaegypt.com

محطات مياه وفالتر شركة ألفا بلس47
ومعالج مياه

61 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - موزع معتمد لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/2671753102/26717530....................................

محطات مياه وفالتر شركة ألفا بیتا48
ومعالج مياه

50شارع محمد فريد أبو حديد - الحي السابع - استيراد وحدات معالجة وتنقية المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر

010/00410602-
010/66645000

02/22758514info@alfabetagroup.us

محطات مياه وفالتر شركة أنسول49
ومعالج مياه

5 أبراج عثمان - كورنيش النيل - المعادي - وكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/25257097-
010/02165271

02/25259294ensol.ensol@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة أوشن جروب للتوكیالت التجاریة50
ومعالج مياه

......................................................62702/24872391 شارع بورسعيد - القاهرةوكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة إیجیبتكو512
ومعالج مياه

-3502/33358874 شارع الدقي - الدقي - الجيزةاستيراد وتجارة كيماويات معالجة المياه والمطهرات العامةاإلنشاءات ومواد البناء
02/33358848

02/37616564....................................

محطات مياه وفالتر شركة إیرجیت ألنظمة التكییف52

ومعالج مياه

-8202/33362968 شارع السودان - المهندسين - الجيزةتوريد أجهزة تكييفاإلنشاءات ومواد البناء
02/33388874-
010/97773666

..................www.air-gate.net

محطات مياه وفالتر شركة األستاذ لتكییف فالتر المیاه53

ومعالج مياه

20 شارع محب - المحلة الكبرى - أخر سور وكالء لشركات معالجة المياه والتكييف والدشاإلنشاءات ومواد البناء

المدرسة أمام بنك التنمية الزراعي - الغربية

040/2257020-
010/07644044-
012/27986612

......................................................

محطات مياه وفالتر شركة األمانة للمقاوالت ومعالجة المیاه54
ومعالج مياه

وكالء لشركة (جيسكو) االلمانية لوحدات معالجة المياه - اإلنشاءات ومواد البناء
مقاوالت عامة

-202/33041762 عمارات البترول - المهندسين - الجيزة
02/33027086

02/33461478www.elamanaco.com

شركة التكنولوجیا المتقدمة لتصمیمات المیاه 55
(ھاي تك)

محطات مياه وفالتر 
ومعالج مياه

10 شارع الدكتور محمد أحمد إبراهيم - مدينة مستوردين وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - نصر

02/2273271402/22746924www.hytechaquade.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محطات مياه وفالتر شركة التیسیر للبالستیك56
ومعالج مياه

-012/23548874شارع الثالثيني واألزهر - بورسعيدوكيل شركة (ألفا ثيرم) التركية ألنظمة المياة الحديثةاإلنشاءات ومواد البناء
066/3235384

..................eltaisser_plast@hotmail.com

محطات مياه وفالتر شركة الرحاب لتشغیل وصیانة المرافق57
ومعالج مياه

11 مساكن الشيراتون - المنطقة الرابعة - مصر مقاوالت عامة - مستوردين - لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديد

02/2268235302/22681952www.elrehab.com

محطات مياه وفالتر شركة الرضوانیة للتجارة والتنمیة58

ومعالج مياه

وكيل شركة ( ستركتورال) االنجليزية - شركة (ايتاترون) اإلنشاءات ومواد البناء
االيطالية لفالتر حمامات السباحة والنافورات - تصميم 

وتركيب وتنفيذ وصيانة حمامات السباحة ومعالجة المياه 
باألشعة فوق البنفسجية

28 شارع الرفاعة - ميدان المساحة - الدقي - 

الجيزة

02/33362445-

010/01390952-

010/01390954

02/33375822www.radwania.com

محطات مياه وفالتر شركة الشرق األوسط لتكنولوجیا المیاه والصرف59

ومعالج مياه

مستوردين لوحدات معالجة المياه والكلور والغاز اإلنشاءات ومواد البناء

وكيماويات تحلية المياه

12 عمارات االتصاالت - أول شارع مجدي 

سالمة - األوتوستراد - القاهرة

02/25171566-
02/25171567-
010/08500105

02/25179333www.midwatertech.com

شركة الشرق األوسط لإلستشارات والخدمات 60
التقنیة

محطات مياه وفالتر 
ومعالج مياه

-2602/26245289 شارع بن كثير - مصر الجديدة - القاهرةمستوردين وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
02/26215385

..................mkhmiddleeast@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة الشماع للمقاوالت ومعالجة المیاه61
ومعالج مياه

1 شارع أحمد سمير الصاوي - سرايا القبة - مقاوالت محطات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/2452109902/24555164www.elshamaa-eg.com

محطات مياه وفالتر شركة الشوربجي تسنیم لفالتر المیاه62

ومعالج مياه

94 شارع قناة السويس - المنصورة - الدقهلية  استيراد وحدات معالجة المياة والفالتراإلنشاءات ومواد البناء

   ،    شارع عبد السالم عارف - المنصورة - 

الدقهلية

050/2306455-
050/2101654-
050/2101655-

010/08561206-
050/2243455

......................................................

محطات مياه وفالتر شركة الضبع لالستیراد والتصدیر63
ومعالج مياه

7 عمارات المصرية لالتصاالت - شارع سيد استيراد وتصدير وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - االوتوستراد - داوود

02/29704810......................................................

محطات مياه وفالتر شركة العالمیة للتوریدات والخدمات الصناعیة64
ومعالج مياه

-02/22718673شارع محمود حزب هللا - القاهرةتوريد أجهزة قياس وتحكم وكيماويات وطلمبات مياهاإلنشاءات ومواد البناء
011/10055405

02/22746528almiatech@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة الغداداي ألنظمة معالجة المیاه65
ومعالج مياه

14 شارع أحمد ماهر - بجانب قسم السويس - وكالء لجولدن باور ألنظمة معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
السويس

062/3324093-
010/03668480

..................eihapro@gmail.com

محطات مياه وفالتر شركة الفرات66
ومعالج مياه

54 شارع النادي متفرع من شارع علي مبارك - استيراد وحدات معالجةاإلنشاءات ومواد البناء
الغربية - طنطا

040/9115052......................................................

محطات مياه وفالتر شركة الفراعنة لألعمال الھندسیة67
ومعالج مياه

-1902/35842618 شارع حسن محمد - فيصل - الجيزةمقاةالت - معالجة وتنقية وتحلية مياه الشرباإلنشاءات ومواد البناء
02/35842619

02/35842632www.pharaohsengineering.com

شركة المجموعة المتكاملة للخدمات الفنیة 68

(أي.تي.إس)

محطات مياه وفالتر 

ومعالج مياه

وكالء ومستوردين لمحطات المياه وأعمال الشبكات اإلنشاءات ومواد البناء

والحريق وأعمال الكهرباء ولوحدات التوزيع والتحكم

-4402/33378374 أ عمارات مصر للتأمين - الدقي - الجيزة
02/37618910-
010/01611579

..................www.itsgroup-co.com

محطات مياه وفالتر شركة النقیة لتكنولوجیا معالجة المیاه69

ومعالج مياه

الوكيل المعتمد لشركة ووتر وورلد ومحطات تنقية مياه اإلنشاءات ومواد البناء

المنازل والمصانع والشركات

-4402/26714331 شارع ابن النفيس - مدينة نصر - القاهرة
02/22878731-

010/06092794-
010/06092795-
010/06092796-
010/06092797-
010/06092798

02/22720264alnakia@waterworldegypt.com

محطات مياه وفالتر شركة الوادي جروب70
ومعالج مياه

5 أ شارع محمد خلف متفرع من شارع التحرير موزع لوحدات معالجة وتنقية المياهاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - الدقي -

02/27620705..................wedigroupwti22@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة باسیفك لتكنولوجیا المیاه71
ومعالج مياه

756902/2667931302/26679108p.sales@peacifwater.net شارع د شيرين بدوي - المقطم - القاهرةمستوردين وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة بلو ووتر لتنقیة میاه الشرب72
ومعالج مياه

-702/24530050 شارع غرناطة - القاهرةوكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
010/06123403

..................www.bluewateregypt.com

محطات مياه وفالتر شركة بلي واتر73
ومعالج مياه

bavlw.water@yahoo.com..................2002/24508260 شارع سليم األول - الزيتون - القاهرةوكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة بیور74
ومعالج مياه

5055/2361222055/2316186pure_company48@yahoo.com شارع زقزوق - الزقازيق - شرقيةوكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة بیور تك75
ومعالج مياه

سنتر المشربية - مساكن شيراتون - مصر معالجة وتنقية مياه الشرب والفالتراإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديدة

02/2266829102/22668294alihassouna@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة بیور واتر ألجھزة معالجة میاه الشرب76
ومعالج مياه

-2002/37836059 شارع شريف - المساحة - فيصل - الجيزةموزع معتمد لشركة جلوب ويل للفالتراإلنشاءات ومواد البناء
011/10972510

..................joyry.hamza@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة بیور ووتر77
ومعالج مياه

-048/2331802شارع مصطفى كامل - شبين الكوم - المنوفيةوكالء لوحدات معالجة المياه وفالتر وثالجات مياهاإلنشاءات ومواد البناء
048/2261644

..................purewater.48@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة بیور ووتر لوحدات معالجة المیاه78

ومعالج مياه

-26202/33838134 شارع فيصل - الجيزةوكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
010/02503301-
010/07895222

......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محطات مياه وفالتر شركة بیور ویل79
ومعالج مياه

شارع الشهداء - داخل الممر - الدور األرضي وكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
السويس - برج الكاسر

062/3304950......................................................

محطات مياه وفالتر شركة بیورتك لتكنولوجیا معالجة المیاه80

ومعالج مياه

برج المشربية - الدور الرابع - خلف النساجون وكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

الشرقيون - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22697744-
02/22697755-
02/22668291-
02/22668294-

02/22674974pure_tech51@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة بیورتي ألنظمة معالجة المیاه81

ومعالج مياه

27 أ شارع بغداد - ميدان الكوربة - مصر الوكيل الوحيد لشركة (بيور بور) االمريكية لمعالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

الجديدة - القاهرة

02/22906636-
02/22909468-

012/72717477-
011/11192452

..................www.purepro.net

محطات مياه وفالتر شركة تارجت لمعالجة المیاه82
ومعالج مياه

توريد وحدات معالجة المياه وصيانة معالجة وتحلية المياه اإلنشاءات ومواد البناء
وطلمبات حقن فالتر خرطوشية

40 شارع إسماعيل سري - سموحة - 
االسكندرية

012/221752633-
03/4249688

..................www.targetwater.com

محطات مياه وفالتر شركة تام لخدمات البیئة83

ومعالج مياه

وكيل شركة (ديستي) االسبانية لمحطات المياه - شركة اإلنشاءات ومواد البناء
(أنجوس) االنجليزية لخراطيم ويل ماستر - يورماستر - 

سوبر أكودكت

-402/27364529 د شارع الجزيرة - الزمالك - القاهرة

02/27360659-

02/27369604www.tam-es.com

محطات مياه وفالتر شركة تروبیكال للھندسة والتجارة84
ومعالج مياه

48 شارع نادي الرماية - زهراء مصر القديمة - استيراد وتوريد وحدات معالجة وتحلية المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/23197740......................................................

محطات مياه وفالتر شركة تسنیم لإلستیراد والتصدیر ومعالجة المیاه85

ومعالج مياه

64 شارع محي الدين عبد الحميد متفرع من استيراد وتصدير وحدات معالجة المياه وتوريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناء
نهاية مكرم عبيد أمام معهد األلسن - مدينة نصر 

القاهرة -

02/22720735-

012/29907714

......................................................

شركة تقوي أكسبورت لإلستیراد والتصدیر 86

والتوكیالت

محطات مياه وفالتر 

ومعالج مياه

توريد أجهزة علمية ومعملية وكيماويات تجارية ومعملية - اإلنشاءات ومواد البناء

توريدات عامة

9 شارع الشهيد محمد عبد الهادي - مصر 
الجديدة - القاهرة    ،     11شارع يسري نبيه 

متفرع من شارع حسن أفالطون - أرض الجولف 
القاهرة - مدينة نصر -

02/24150336-

02/24198720-

02/24198760

02/22914180takwaexport@hotmail.com

محطات مياه وفالتر شركة جرین ساند87

ومعالج مياه

توريد وتركيب محطات مياه وفالتر لشبكات المياه ووحدات اإلنشاءات ومواد البناء

تنقية ومعالجة مياه

21 مشروع كلية البنات خلف دار الدفاع الجوي -

 مدينة نصر - القاهرة

011/48990555-
010/03404784-

02/24188647

..................greensand6@hotmail.com

محطات مياه وفالتر شركة جلوب ویل88

ومعالج مياه

محطات معالجة مياه البحر واألبار - مياه الصرف الصحي - اإلنشاءات ومواد البناء
معالجة المياه لألغراض الطبية والصناعية والمنزلية - 

مكونات وقطع غيار ومستهلكات محطات معالجة وتحلية 
المياه

9 شارع الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24051290-

02/24052499

02/24053663www.globewellegypt.com

محطات مياه وفالتر شركة جنراإللیكتریك لتحلیة ومعالجة المیاه89
ومعالج مياه

27 شار ع حسن صادق خلف فندق البارون - استيراد محطات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مصر الجديدة

02/2414220402/22914665www.ge.com/water

محطات مياه وفالتر شركة جیجا سیستمز لألنظمة90
ومعالج مياه

10 عمارات الشريف - شارع أسوان - مصر وكالء ومستوردين ألنظمة وحدات معالجة وتحلية المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديدة

02/2636267402/26356365www.giga-sys.com

محطات مياه وفالتر شركة دلتا للتجارة والخدمات91
ومعالج مياه

34 شارع مصطفى النحاس - المحلة الكبرى - موزعين لفالتر المياهاإلنشاءات ومواد البناء
الغربية

040/2383911-
012/27415494

040/2383926heshamdeladgroup@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة رومكس للتجارة والخدمات الصناعیة92
ومعالج مياه

......................................................1102/22040535 شارع محمود عبد هللا - شبرا مصر - القاهرةوكالء وحدات معالجة وفالتر مياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة سلسبیل لتكنولوجیا معالجة المیاه93
ومعالج مياه

....................................050/2257338050/2257339شار عأحمد ماهر - المنصورة - الدقهليةاستيراد وحدات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة سلسبیل للتجارة94
ومعالج مياه

......................................................102/27543351 أ شارع 306 - المعادي - القاهرةموزع لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة سلو ووتر95

ومعالج مياه

11 شارع سيبويه المصري - خلف رابعة استيراد وحدات معالجة مياه وتصدير أنظمة فالتراإلنشاءات ومواد البناء

العدوية - مدينة نصر - القاهرة

02/24014664-
02/24027776-
02/24027775-

010/00653330-
010/66655866-
010/00774851-
010/00774852

..................www.soulwaterfillter.com

محطات مياه وفالتر شركة سماء الند96
ومعالج مياه

19 عمارات الشرطة - ميدان األخاء - كورنيش وكالء ومستوردين لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - المعادي - النيل

02/27002717-
02/27002577

......................................................

محطات مياه وفالتر شركة سول ووتر97

ومعالج مياه

موزع لكبرى شركات مستلزمات ومكونات محطات وأنظمة اإلنشاءات ومواد البناء

وفالتر معالجة وتنقية وتعقيم المياه لكافة األغراض 

الصناعية

11 شارع سيبويه المصري - خلف رابعة 

العدوية - مدينة نصر - القاهرة

02/22606049-
02/24027775-

010/00774851-
010/00774852

02/24027776-

02/22606085

www.soulwaterfillter.com

محطات مياه وفالتر شركة سیتي ووتر لنظم معالجة المیاه98
ومعالج مياه

802/3569570302/35690673sales@citywateregypt.com أ شارع ربيع الجيزي - الجيزةمستوردين لنظم معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة سیستك إیجیبت99
ومعالج مياه

مستوردين محطات تحلية مياه الصرف الصحي وتنقية مياه اإلنشاءات ومواد البناء
الشرب

4 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 
القاهرة

02/22606010-
02/24030011

02/22626393www.systech.com.sa



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محطات مياه وفالتر شركة عدلي یوسف لالستیراد100
ومعالج مياه

py_adlyyoussef@hotmail.com..................13402/33855238 شارع فيصل - الجيزةاستيراد وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة عرب ترید101
ومعالج مياه

9 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - استيراد وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة

02/33048870-
02/33044327

02/33048378....................................

شركة فرست إیرجي ألعمال التھویة الصناعیة 102
للتكییف

محطات مياه وفالتر 
ومعالج مياه

توريد وتركيب مراوح وفالتر تهوية وجميع أنواع التهوية اإلنشاءات ومواد البناء
الصناعية

13 شارع الشهيد محمد جمال البرعي - أرض 
القاهرة - مصر الجديدة  - الجولف

02/24199165......................................................

محطات مياه وفالتر شركة فیوتشر انترناشیونال103
ومعالج مياه

2 شارع حسن أفالطون - أرض الجولف - مدينة مستوردين وحدات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - نصر

02/24141106-
02/24180174

02/24158667....................................

محطات مياه وفالتر شركة فیوتشر برودكتس104

ومعالج مياه

4 شارع قمبير - ميدان االسماعيلية - مصر مستوردين وحدات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء

الجديدة - القاهرة

02/26441495-
02/26397742-
02/26395431

..................info@fpegypt.com

محطات مياه وفالتر شركة كیربي105
ومعالج مياه

24 شارع عبد الرؤوف - مكرم عبيد - مدينة وكالء ومستوردين لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - نصر

02/26712496-
02/22878741

02/22878742....................................

محطات مياه وفالتر شركة كیما كونسلت تكنولوجي106
ومعالج مياه

-3802/22740037 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةوحدة معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء
02/22740052

02/22717425....................................

محطات مياه وفالتر شركة كیما كونسلت تكنولوجي107
ومعالج مياه

......................................................3802/22740037 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةوكالء ومستوردين لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة ماتیتو ووتر تریدمنت108

ومعالج مياه

الكيلو 22 طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي مستوردين وحدات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء

مرتفعات االهرام مبنى 7

02/35368169-
02/35368188-
02/35368198

02/35368100www.metito.com

محطات مياه وفالتر شركة ماكسیم لألدوات المنزلیة وفالتر المیاه109
ومعالج مياه

maxim_inter@yahoo.com..................9002/33023102 ب شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزةموزع معتمد لالدوات المنزلية وفالتر المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة ماي ترید110

ومعالج مياه

وكالء ومستوردين لشركات عالمية متخصصة في وحدات اإلنشاءات ومواد البناء

معالجة المياه وأسمدة زراعية وكيماويات صناعية

1402/3570356102/35703564maytrade@maytrade.net شارع كلية الزراعة - الجيزة

محطات مياه وفالتر شركة متوسط111
ومعالج مياه

2202/3303450102/33470354motwaset@gmail.com شارع أبو المحاسن الشاذلي - الجيزةمقاوالت معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة مورینو ألجھزة تنقیة وتحلیة المیاه112
ومعالج مياه

28012/22130898055/2345130morino.trading@gmail.com شارع القومية - الزقازيق - الشرقيةوكالء ومستوردين وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة میجا ووتر سیرفس113
ومعالج مياه

11 عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر -مستوردين وحدات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء
 القاهرة

02/24144597-
02/24144598

02/24176620www.megaws.com

محطات مياه وفالتر شركة نالكو مصر114

ومعالج مياه

14 عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر -مستوردين كيماويات معالجة مياهاإلنشاءات ومواد البناء

 القاهرة

02/22910740-
02/22916190-
02/22972749

02/22910350mkamilghail@nalto.com

محطات مياه وفالتر شركة نالكو مصر للكیماویات115

ومعالج مياه

ايجاد الحلول للعمليات الصناعية في المعالجات المائية اإلنشاءات ومواد البناء

والهوائية واستخدامات الطاقة وصناعة الورق والصناعات 

الكيميائية المختلفة

14 عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر -

 القاهرة

02/22912780-
02/22910740-
02/22912749-
02/22912780

02/22910350www.nalco.com

محطات مياه وفالتر شركة نسكو لحلول حمایة البیئة116

ومعالج مياه

-602/25181089 شارع 295 - المعادي الجديدة - القاهرةاستيراد انظمة معالجة المياه والصرف الصحي والصناعياإلنشاءات ومواد البناء
012/21743552-
012/89377996

..................sales@nescoes.com

محطات مياه وفالتر شركة نقاء ألنظمة معالجة المیاه117
ومعالج مياه

-045/3306429شارع الشهيد ماهر الناقة - البحيرةموزع معتمد لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
010/66264433

......................................................

محطات مياه وفالتر شركة نیوتك118

ومعالج مياه

-50047/2518724 شارع المعهد الديني - بلطيم - كفر الشيخمستوردين أجهزة فالتر لتنقية المياهاإلنشاءات ومواد البناء
010/04241117-
010/01651088

047/2518425ihab2sh@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة ھاي تك للھندسة والمقاوالت119
ومعالج مياه

9 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - استيراد وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/24018222-
02/24018333

02/22637315hightech@tedata.net.eg

محطات مياه وفالتر شركة ھیدروتك للتوریدات120

ومعالج مياه

10 عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثانية وكيل شركة (أكوا) االيطالية لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22679819-
012/24828055-
010/02597879-
012/27900441

02/22686250raoof62@yahoo.com

محطات مياه وفالتر شركة ھیرلي121
ومعالج مياه

1402/2690522002/24159916herliegypt@link.net عمارات شباب المهندسين - الجيزةوكالء ومستوردين لكيماويات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة ووتر إیجیبت122
ومعالج مياه

-2402/24051290 شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةوكالء ومستوردين وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
02/24053663-

02/24052499www.wateregypt.com

محطات مياه وفالتر شركة ووتر بیور123
ومعالج مياه

-114012/21968354 شارع جسر السويس - القاهرةوكالء وحدات وفالتر معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
02/24530904

..................waterpurero@hotmail.com

محطات مياه وفالتر شركة ووتر بیور للتوریدات ومعالجة المیاه124
ومعالج مياه

شارع 15 مايو - الشارع الجديد - شبرا الخيمة -توريدات وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
 القليوبية

02/4475511402/44085764waterpure_co@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محطات مياه وفالتر شركة ووتر جي لتكنولوجیا المیاه والطاقة125
ومعالج مياه

802/3302324802/33020373scts@sctswaterg.com شارع السودان - المهندسين - الجيزةمستوردين وحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة ووتر سیتي126
ومعالج مياه

44602/3570247702/35724204www.watercity-eg.com شارع الهرم - الهرم - الجيزةوكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء

محطات مياه وفالتر شركة ووتر كینج مصر127
ومعالج مياه

4 عمارات رابعة االستثماري - مدينة نصر - وكالء لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/2417663102/24181829....................................

محطات مياه وفالتر شركة ووتر مست إیجیبت128
ومعالج مياه

42 عمارات مصطفى كامل - مصطفى كامل - وكالء ومستوردين لوحدات معالجة المياهاإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية

03/5228552-
03/5425217

..................www.watermust.com

محطات مياه وفالتر شركة ووتر ورلد إنترناشیونال129

ومعالج مياه

وكالء لشركة (وولروولد) االمريكية ألنظمة معالجة مياه اإلنشاءات ومواد البناء
الشرب ومياه المصانع والمنازل وموزع معتمد لممبرين 

وفيلمتيك لقطع غيار وحدات المعالجة

السادس من أكتوبر - امتداد المنطقة الصناعية 

الثالثة

02/38290104-
02/38290103-
010/02405735

02/38290101info@waterworldegypt.com

محطات مياه وفالتر مركز األستشارات المیكانیكیة130
ومعالج مياه

11 شارع نجيب بسيوني - الكلية الحربية - مقاوالت كهروميكانيكيةاإلنشاءات ومواد البناء
مصر الجديدة - القاهرة

02/2640014202/22402875....................................

مصاعد وساللم ومشايات الشركة األندلسیة لھندسة المصاعد1
متحركة

7 شارع د محمود سليم من شارع جمال عبد توريد وتركيب مصاعد وساللم كهربائيةاإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية - ميامي - الناصر

03/5495416......................................................

مصاعد وساللم ومشايات الشركة الدولیة للنظم الھندسیة2

متحركة

توريد مهمات مصاعد (كبائن - كادرات عادة وهيدروليك) - اإلنشاءات ومواد البناء

تركيب جميع المصاعد والساللم الكهربائية المتحركة

21 شارع محمد شكري - أمام سنترال مصر 

الجديدة - مصر الجديدة - القاهرة

02/26327880-

012/24150429

02/26327886iesleft@hotmail.com

مصاعد وساللم ومشايات الشركة العربیة للمصاعد3
متحركة

برج مصرية - شارع عمر زعقان - طنطا - توريد وتركيب المصاعداإلنشاءات ومواد البناء
الغربية

040/3421360040/3271415....................................

مصاعد وساللم ومشايات الشركة العربیة للمصاعد (أركو إیجیبت)4

متحركة

استيراد وتوريد مصاعد وساللم متحركة كهربائية اإلنشاءات ومواد البناء

وهيدروليكية

178 طريق الزعيم جمال عبد الناصر - سيدي 
بشر - االسكندرية    ،     مدينة برج العرب - 

9أ عمارة - المجاورة السابعة

012/23238627-

03/9585555

03/5543255www.arcoegypt.com

مصاعد وساللم ومشايات الشركة العربیة للمصاعد والساللم المتحركة5
متحركة

137 مدينة الفسطاط - المجاورة األولى - مصر توريد وتركيب مصاعد وساللم متحركةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - القديمة

012/22709028-
02/29186607

..................aee_egypt@hotmail.com

مصاعد وساللم ومشايات الشركة المتحدة لألنظمة اإللكترونیة6
متحركة

طريق هرية القديم - خلف أبراج عبده عيسى - توريد وتركيب مصاعد وساللم متحركةاإلنشاءات ومواد البناء
شرقية - الزقازيق

055/2366684......................................................

مصاعد وساللم ومشايات الشركة المصریة األلمانیة7

متحركة

وكيل معتمد لشركة (شندراك) للمصاعد الكهربائية اإلنشاءات ومواد البناء

والهيدروليكية والساللم المتحركة

برج طيبة - شارع المديرية - دور 11 - طنطا - 

الغربية

010/07609250-
010/00531386-

040/3405781

..................www.schindrak.com

مصاعد وساللم ومشايات الشركة المصریة األلمانیة للمصاعد (إیجلیكو)8
متحركة

وكيل وحيد في الشرق االوسط لشركة (ليفت ميونش) اإلنشاءات ومواد البناء
األلمانية للمصاعد والساللم الكهربائية

27 شارع النزهة - عمارات القوات المسلحة - 
القاهرة - مدينة نصر

02/24145310-
02/24172790

02/24172791www.lm-egelco.com

مصاعد وساللم ومشايات الشركة المصریة الیابانیة9
متحركة

-010/05735164شارع المديرية - برج طيبة - طنطا - الغربيةوكيل شركة (فوجي) اليابانية للمصاعد والساللم المتحركةاإلنشاءات ومواد البناء
040/3335091

..................aymanelghanam@windowslive.com

الشركة المصریة للھندسة والتجارة (ایتا) 10
للمصاعد

مصاعد وساللم ومشايات 
متحركة

......................................................2702/23939763 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرةتوريد وتركيب مصاعد كهربائيةاإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات الشركة الھندسیة للمصاعد11
متحركة

902/2683336002/24854531lec_elevator@yahoo.com شارع ترعة الجبل - حدائق القبة - القاهرةتوريد وتركيب المصاعداإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات المؤسسة الفنیة لألعمال الھندسیة12

متحركة

توريد وتركيب مصاعد  كهربائية وهيدروليكية - ساللم اإلنشاءات ومواد البناء

متحركة

477 طريق الحرية - بولكلي - االسكندرية    ،   

  3شارع الجامعة - ميدان الجيزة - الجيزة

03/5451354-
010/05451354-
010/06622551-
02/35694407-
010/05694407

..................www.vitalift.webs.com

مصاعد وساللم ومشايات المؤسسة الھندسیة للمصاعد (أكرون)13
متحركة

4/5 شارع الكويتية - المعادي - بجوار حي توريد واصالح مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
حلوان - البساتين

010/01900597-
02/27032230

......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة أغاخان للمصاعد14
متحركة

-208010/00907455 شارع شبرا - القاهرةتوريد وتركيب وصيانة مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
02/22040597

......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة ألفا مصر للصاعد15

متحركة

وكيل شركة (مونتيناري) االيطالية لماكينات المصاعد - اإلنشاءات ومواد البناء
وكيل متخصص في جميع أنواع المصاعد (طعام - بانوراما 

بضائع) - أفراد -

104 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - 

الجيزة

02/37482524-

02/33351043

02/33366567www.alphamatar.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة أوفر سیز16
متحركة

وكيل شركة ( ام بي اسانسير) االسبانية للمصاعد والساللم اإلنشاءات ومواد البناء
الكهربائية

14 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر 
القاهرة -

02/24050860-
02/24019592

02/27027864....................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة إیفكس للتجارة والتوریدات17
متحركة

6 شارع مسلمة بن مخلد - مصر القديمة - توريد مصاعد وساللم  متحركةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/23683441......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة أبا بیومي (نیوستران)18
متحركة

9 شارع أحمد الفيومي من شارع فيصل - محطة توريد مصاعد وساللم  متحركةاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - الهرم - المساحة

02/3582927502/35821199....................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة أكسل للمصاعد19
متحركة

توريد وتركيب ساللم كهربائية - مصاعد (ركاب - بضائع - اإلنشاءات ومواد البناء
هيدروليك)

23 عمارات اإلمداد والتموين - أمام سيتي 
القاهرة - دينة نصر - مكرم عبيد - ستارز

010/01410028-
02/24172925

..................axelelevators@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مصاعد وساللم ومشايات شركة البسیوني للمعدات20

متحركة

وكيل شركة (كاشير)االلمانية ألالت النظافة - شركة (هانتر) اإلنشاءات ومواد البناء
األمريكية لعجالت التوازن - شركة (روتيري) األمريكية 

للمصاعد الهيدروليكية - شركة (أوريون) السويدية 
للتشحيم - شركة ( روميس) األلمانية لفرامل المعدات - 

شركة (فيير) األمريكية لخدمة وإصالح المعدات

-7402/33476682شارع عبد المنعم رياض - العجوزة - الجيزة

02/33043813

02/33031883www.elbassiouni.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة الحلبي للمصاعد الكھربائیة21

متحركة

27 شارع المشتل - أول كورنيش المعادي - توريد وتركيب مصاعد وساللم كهربائيةاإلنشاءات ومواد البناء

تقسيم الشيشيني - المعادي - القاهرة

012/23367610-
011/17111172-

02/25287573

..................elhalabi_elevator@yahoo.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة الخلیل للمصاعد22
متحركة

41 برج النقيب - شارع كعبيش - فيصل - الهرم توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة -

02/39755419..................elkhalil_elevator@yahoo.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة السالم للھندسة والمصاعد23
متحركة

-2503/5733210 شارع عمر المختار - جناكليس -االسكندريةوكيل شركة (أكورن) للمصاعد والساللم الكهربائية - بواباتاإلنشاءات ومواد البناء
012/23164998

03/5762760www.alsasamelev.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة الصیادكو ترید للمصاعد24

متحركة

توريد وتركيب مصاعد (ركاب - بانوراما - ركاب - بضائع) اإلنشاءات ومواد البناء

- ساللم ومشايات متحركة

18 ب عمارات العبور - صالح سالم - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22630889-
010/01025620-
011/22815447

02/22630989www.assayyadco.net

مصاعد وساللم ومشايات شركة الضئیل للمصاعد25
متحركة

263 شارع السباق - جسر السويس - مصر توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - الجديدة

011/11824045..................ahmed_737@hotmail.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة الكترو میلسا للمصاعد26

متحركة

2 شارع محمد المهدي - أول شارع نبيل الوقاد -توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

 أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/24149833......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة المجد للمصاعد27

متحركة

27 شارع سعيد الشرقاوي من شارع أحمد ماهر توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

- أمام شارع 6 أكتوبر - المنصورة - الدقهلية

050/2368344-

010/06557986

......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة المصاعد أوتیس28
متحركة

1102/2260182502/22623596www.otis.com شارع د محمد مندور - مدينة نصر - القاهرةفرع لشركة أوتيس األمريكية للمصاعداإلنشاءات ومواد البناء

شركة المنار للتجارة والمصاعد والساللم 29
المتحركة

مصاعد وساللم ومشايات 
متحركة

4 شارع عبد العظيم محمد من شارع العشرين - توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - الهرم - فيصل

02/3722884502/37235828www.elmanarelevator.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة باور للمصاعد30
متحركة

وكيل شركة (كويو) الصينية - شركة (سيجما ال جي) اإلنشاءات ومواد البناء
الكورية للمصاعد

23 شارع البادية - فاتن حمامة - مصر الجديدة -
 القاهرة

02/2419483502/24141081powerelevator@yahoo.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة باور لیمتد للمصاعد والساللم المتحركة31

متحركة

توريد وتركيب مصاعد وساللم متحركة - وكيل شركة اإلنشاءات ومواد البناء

(ويلل ليفت) للمصاعد

4 ج أبراج المدينة المنورة - شارع الفردوس 

من شارع 15 مايو - شبرا الخيمة - القليوبية

02/4408679802/44740942www.powerlimited-eg.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة تكنو ستار للمصاعد والساللم المتحركة32
متحركة

-76010/01571030 شارع طومان باي - سراي القبة - القاهرةوكيل ومورد لكبرى شركات المصاعد األجنبيةاإلنشاءات ومواد البناء
02/24501608

..................technostar1@yahoo.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة تكنو فیر33

متحركة

4 شارع 6 أكتوبر من شارع جمال عبد الناصر - توريد وتركيب مصاعد وساللم متحركةاإلنشاءات ومواد البناء
الحرفيين - جسر السويس - القاهرة    ،    2 

شارع عبد الحميد عثمان - ميدان النعام - حلمية 
الزيتون

02/26999983-

010/00026619-

012/22484420

..................tiknofair@yahoo.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة تیسن كروب للمصاعد مصر34

متحركة

4 شارع محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - موزع لشركة (تيسن) لجميع أنواع المصاعداإلنشاءات ومواد البناء
مصر الجديدة - القاهرة     ،    398 طريق 

االسكندرية - مصطفى كامل - الحرية

02/26368409-

03/5465048

02/26350280thyssen@thyssen.com.eg

مصاعد وساللم ومشايات شركة تیوب للمصاعد والتوریدات العمومیة35

متحركة

3 شارع الكمال - حلمية الزيتون - القاهرة    ،   مورد للمصاعد والساللم الكهربائيةاإلنشاءات ومواد البناء

  430شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة

02/26435718-

02/35699818

02/26435719-

02/35847711

top.elevators@yahoo.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة جاما للمصاعد36
متحركة

-26010/08900079 أ شارع العمرانية الشرقية - الجيزةتوريد وتركيب مصاعد كهربائية وهيدروليكيةاإلنشاءات ومواد البناء
012/23154736

02/35730226www.gamaelevator.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة جت للمصاعد والمقاوالت37
متحركة

9 شارع أبو السرور البكري - منشية البكري - توريد وتركيب مصاعد هيدروليكاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مصر الجديدة - روكسي

012/23178031-
02/24545718

..................www.jet-elevators.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة جلوبال للمصاعد والساللم38

متحركة

84 شارع أبو بكر الصديق - مصر الجديدة - استيراد مصاعد وساللم كهربائية - مشايات متحركةاإلنشاءات ومواد البناء

القاهرة   ،    62 شارع محمد نجيب - سيدي 

بشر - االسكندرية

02/24157980-
02/24175411-
03/3594105-

010/06022979

02/24175412www.globalelev.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة دیجیتال ألیفاتو للمصاعد39
متحركة

......................................................03/5265259عمارات المستقبل - دربالة - االسكندريةتوريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات شركة رام مصر40
متحركة

wam_misr@hotmail.com..................1002/26401696 ميدان بن الحكم - حلمية الزيتون - القاهرةتوريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات شركة روتس للمصاعد41
متحركة

17 شارع عزيز باشا كحيل - سان ستيفانو - توريد وتركيب وصيانة مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية

012/23213775-
03/5851831

..................rootselevators@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مصاعد وساللم ومشايات شركة ریدینور للمصاعد42
متحركة

شارع الشيخ محمد عبد الحليم - المندرة قبلي - توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية

03/3245943-
012/21142644

......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة سامسونج للمصاعد والساللم المتحركة43
متحركة

70 عمارات رابعة االستثماري - أول شارع وكيل ومورد للمصاعد الكهربائية بجميع أنواعهااإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر - عباس العقاد

02/2414941102/24197073samsong2010@hotmail.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة سبید للمصاعد األلمانیة واإلیطالیة44
متحركة

speedelevators@hotmail.com..................7064/3356017 شارع رضا - عريشية مصر - االسماعيليةاستيراد وتوريد وتركيب مصاعد وساللم متحركةاإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات شركة سیجیم للمصاعد45
متحركة

2602/2393728402/23939803segam_44444@hotmail.com شارع شريف - وسط البلد - القاهرةتوريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات شركة سیفتي46
متحركة

-446012/23237038 شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزةتوريد وتركيب مصاعد كهربائية وهيدروليكيةاإلنشاءات ومواد البناء
012/23885401

02/35871028....................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة شنایدر للمصاعد47

متحركة

69 تقسيم رئاسة الجمهورية من شارع الصفا - توريد وتركيب وصيانة جميع أنواع المصاعداإلنشاءات ومواد البناء

القبة الجديدة - حدائق القبة - القاهرة

010/01275868-
012/21508810-

02/24538923

..................shnider_elevators@yahoo.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة شندلر لیمتد48
متحركة

وكيل وحيد في مصر لشركة (شندرل جروب) للمصاعد اإلنشاءات ومواد البناء
والساللم المتحركة

-402/37763900 شارع النيل - الدقي - الجيزة
1/16808

20/37769640www.schindler.com.eg

مصاعد وساللم ومشايات شركة فالكوني للمصاعد األمنة49
متحركة

8 شارع الرشيد من شارع 45 بحري - فوق توريد وتركيب مصاعد (ركاب - بضائع) - ساللم متحركةاإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية - ميامي - النفق

010/05037496-
03/5533241

..................falconylife@yahoo.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة فرست للمصاعد50

متحركة

شارع المستشفى العام الجديد - المنصورة - توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
الدقهلية    ،    10 شارع الحكم - فوق مترو 

القاهرة - حلمية الزيتون - مول

050/2256923-

02/26340467

02/26448028....................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة فلیر للمصاعد51
متحركة

......................................................010/09905836الشيخ زايد - الشارع التجاري - االسماعيليةتوريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات شركة فوجي مصر52
متحركة

2 شارع عدن تقاطع شارع السودان - وكيل شركة (فوجي) اليابانية للمصاعد والساللم المتحركةاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - المهندسين

02/37626492-
02/37626491

02/37626490www.fujimisr.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة فوجیتك مصر53
متحركة

5 أبراج عثمان - فوق المتوسط - المعادي - وكيل وحيد لشركة (فوجيتك) اليابانية للمصاعد والساللماإلنشاءات ومواد البناء
حلوان

02/2528580802/25288032www.fujitecegypt.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة فور سید للمصاعد54
متحركة

26 شارع عزيز أنطوان - برج الرحاب - توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية - السيوف

010/03449671-
03/5054930

......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة كایرو ستار للمصاعد55
متحركة

....................................6602/2508957002/25085446 شارع 9 - المقطم - حلوانتوريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات شركة كایرو میدي للمصاعد56
متحركة

www.cairomedi.com..................18702/33035329 شارع السودان - المهندسين - الجيزةوكيل وحيد لشركة (فيليسا) االسبانية للمصاعد الكهربائيةاإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات شركة كونتراك للمصاعد57
متحركة

15 شارع محمد طنطاوي - حلمية الزيتون - توريد وتركيب وصيانة مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/22846052-
010/05666285

02/22820138www.contracklift.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة كونكورد للمصاعد58
متحركة

4 عمارات المقاولون العرب - أخر شارع توريد وتركيب مصاعد إيطالي - ألمانياإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مدينة نصر - مصطفى النحاس

011/44508997-
02/24729316

......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة مترو للمصاعد59

متحركة

-27012/21736646 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرةتوريد وتركيب وصيانة مصاعد كهربائيةاإلنشاءات ومواد البناء
012/21609562-

02/23931095

..................www.metrolift.eg.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة مرعي لمھمات المصاعد60
متحركة

-57012/26214212 شارع السنوسي - المندرة - االسكندريةتوريد مهمات مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
03/5503952

......................................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة مصاعد إفیان61

متحركة

3 شارع الخضراوي - ميدان عبد المنعم رياض -توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

 القاهرة   ،    24 شارع عطا والطور - بورسعيد

02/25747655-

066/3345434

02/25759825....................................

مصاعد وساللم ومشايات شركة مصاعد ھاوزن62

متحركة

وكيل ( لينير - سافيرا - بي كيه جي - أنليف - فيرماتور - اإلنشاءات ومواد البناء

إليكترا فيتوريا) لجميع أنواع المصاعد ( ركاب - بانوراما - 

مستشفيات - هيدروليك) - ساللم متحركة

-02/24029088عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/24032638-

010/61461132

02/22624118www.hausenelevators.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة مصر للھندسة والتجارة (میكا)63
متحركة

5 شارع الشهيد علي عبد الحليم البهي - توريد وتركيب مصاعد للفيالت والمشروعاتاإلنشاءات ومواد البناء
الجيزة - المهندسين

02/33460723-
012/22452476-

02/33478123www.metcaelevator.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة مكة للمصاعد اإلیطالیة64
متحركة

-040/2247704شارع المحجوب - المحلة الكبرى - الغربيةتوريد وتركيب مصاعد إيطاليةاإلنشاءات ومواد البناء
012/24815003

..................www.elevatormakka.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة میلكو مك إیجیبت65

متحركة

وكيل شركة ميتسوبيشي اليابانية للمصاعد والساللم اإلنشاءات ومواد البناء

المتحركة

-402/33361373 ميدان هيئة التدريس - الدقي - الجيزة
02/37605123-
02/27628505-
02/37482631-
02/37481001-

010/05455538-
03/5445892

02/37485302-

02/33374373

www.melcomec.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مصاعد وساللم ومشايات شركة ناصر للمصاعد والساللم المتحركة66
متحركة

استيراد وتصدير وتوريد مصاعد كهربائية وهيدروليكية اإلنشاءات ومواد البناء
وساللم متحركة

28 شارع ألماظ - مصر الجديدة - القاهرة    ،   
الجيزة - الدقي - 75شارع مصدق

02/22914807-
010/01974644

02/37615591nasser_elevator@hotmail.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة نیوتك للمصاعد67
متحركة

....................................49010/0531702002/37769520 شارع السالم - العمرانية الشرقية - الجيزةتوريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

مصاعد وساللم ومشايات شركة ھانز للمصاعد68

متحركة

وكيل شركة (كسبر) األلماني - (هيتاشي) الياباني للمصاعد اإلنشاءات ومواد البناء

والساللم المتحركة

8 ميدان بن الوليد - الدقي - الجيزة     ،     8 أ 

شارع متحف المنيل - القاهرة

02/37611751-
02/37611753-
02/37611759-
02/23622587

02/37602130weltorky@hotmail.com

مصاعد وساللم ومشايات شركة یونیتد جروب للمصاعد69
متحركة

عمارة 79 مكرر - شارع 45 - عصافرة قبلي - توريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء
االسكندرية

03/5354475..................www.ugegypt.com

مصاعد وساللم ومشايات مؤسسة عادل فوزي للمصاعد70
متحركة

......................................................18602/27921657 شارع التحرير - ميدان التحرير - القاهرةتوريد وتركيب مصاعداإلنشاءات ومواد البناء

www.eslamic-costruction.com..................302/22612525ش التقدم - مدينة نصر- القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة االسالمیة لالنشاءات والتنمیة1

....................................2002/3305538402/33050865 ش اليمن - المهندسين - الجيزةتوريدات عمومية - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة األوروبیة ألنظمة البناء2

....................................9602/3761144802/37612678ش مصدق - القي - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة التجاریة البحریة الھندسیة (كوماك)3

الشركة التخصصیة للعزل واإلنشاءات (تراي 4
سكوب)

......................................................3102/22719061ش إبراهيم أبو النجا - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

الشركة الدولیة لخدمات البناء والمقاوالت 5
(جوتاكو)

2202/2455302502/22564875gataco@hotmail.com ش المقريزي - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

الشركة الدولیة للتنمیة والتجارة العالمیة (تي 6
تي سي)

4702/2291710302/22902696ttc@ttc.com.egش نبيل الوقاد - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

3ب ش القدس الشريف - النزهة الجديدة- حفر آبار مياه ارتوازية - استصالح أراضياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة العالمیة لحفر األبار7
القاهرة

02/26214686..................n.c@yahoo.com

1902/2590487002/25938134regwa@regwa.comش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةحفر آبار مياه ارتوازية - استصالح أراضياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة العامة لألبحاث والمیاه الجوفیة (ریجوا)8

-4702/22614742ش عباس العقاد - مدينة نصرمقاوالت عامة (عدايات وأنفاق)اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة العربیة لإلنشاءات الحدیثة9
02/22623922

02/24044565aymanelnaggar2010@live.com

3 ش اللواء عبد العزيز علي - مصر الجديدة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة العربیة للھندسة والمقاوالت (أوماك)10
القاهرة

02/2417080302/24192775....................................

32ش متولي الشعراوي - فيصل - الهرم - توريد معدات حفر آباراإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة العربیة لمعدات الحفر11
الجيزة

02/37406590..................www.arabiandrillingequipment.com

-11202/26200048ش عمار بن ياسر - مصر الجديدة - القاهرةحفر آبار مياه حتى عمق 1200 متراإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة العربیة لمقاوالت حفر األبار12
02/26243956-
02/26243769-
010/01006445

02/26243906hano205@yahoo.com

......................................................13802/22413323ش النزهة - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة العصریة للتنمیة العقاریة والمقاوالت13

4ش الثمار من البطل أحمد عبد العزيز - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة الفنیة للمقاوالت والتجارة (تكترا)14
الجيزة - المهندسين

02/3761871102/37618727www.tectra-co.com

2802/3774075002/35729991www.uciu.orgش مراد - الدقي - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المتحدة15

-02/38500939حي الندى - مدينة الشيخ زايد - 6أكتوبرمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المصریة العربیة للتعمیر16
02/38516349

02/38500938ead@egyptdev.vom

الشركة المصریة لتطویر صناعة البناء (لیفت 17
سالب)

liftslab@tedata.net.eg..................5802/24150532 شارع الثورة - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

91 شارع أبو بكر الصديق - مصر الجديدة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المصریة لإلنشاءات والتجارة18
القاهرة

02/2414816702/22904080....................................

باسوس - طريق القناطر - القناطر الخيرية - حفر أبار مياه - توريد طلمبات أعماق - استصالح أراضياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المصریة للتجارة والتوریدات (إیدیكو)19
القليوبية

02/4444635702/44462883monirhfz@yahoo.com

302/2690872202/22910158info@ecct-eg.com شارع حسن ابراهيم - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المصریة للتجارة والمقاوالت20

الشركة المصریة للتوریدات والمقاوالت 21
(ناسكوم)

......................................................4102/33363670 شارع محي الدين أبو العز - الدقي - الجيزةتوريدات عمومية - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

-702/25757346 ميدان التحرير - بجوار عمر أفندي - القاهرةمقاوالت مباني - صرف صحي - استثمار عقارياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المصریة للمباني22
02/25757255

02/25787424....................................

44602/3774322702/37743228mabany10@yahoo.com شارع الهرم - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المصریة للمقاوالت العمومیة23

الشركة المصریة للنظم الھندسیة والتشید (أم أي 24
أس)

8 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
القاهرة

02/24040549......................................................
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21 شارع سمير عبد الرؤوف - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المصریة للھندسة والمقاوالت25
القاهرة

02/22735225..................www.egypab.com

......................................................1102/37481508 شارع السد العالي - الدقي - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة المصریة لمواد البناء والتجارة26

mesk@melcomec.com..................2902/37492995 شارع أبو بكر الصديق - المهندسين - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة الھندسیة الحدیثة (أم أي أس)27

الشركة الھندسیة لتقنیات البناء والتشید (تكني 28
بیلد)

19 شارع فيكتور عمانويل - سموحة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
االسكندرية

03/4288964..................technibuild@technibuild.net

-7012/23243428 شارع الحرية - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة الھندسیة لإلنشاءات29
02/26905453-
02/24149007

02/22905686www.ece-egypt.com

6 شارع حسن الشريعي - مصر الجديدة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة الھندسیة للصناعات والتشیید (سیاك)30
القاهرة

02/2418299202/24182991siac@siac.com

شارع حسين الميالدي - االسكندرية     ،     مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالشركة الوطنیة للھندسة واإلنشاءات31
941 شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - 

القاهرة

03/5856756-

02/24149767

02/24153870www.watania-eg.com

المؤسسة المصریة الھندسیة لأللومنیوم 32
والمقاوالت العمومیة

16 شارع فاطمة اليوسف - سبورتنج - مقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
االسكندرية

03/5220442......................................................

المجموعة المصریة الھندسیة للتصمیمات 33
والمقاوالت

....................................902/2275946402/26710179 شارع ابراهيم الرفاعي - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

......................................................302/33376869 أ شارع الطوبجي - الدقي - الجيزةمقاوالت عامة - هندسةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالمجموعة المصریة للھندسة والمقاوالت (إجیك)34

المجموعة الھندسیة المصریة لالستشارات - 35
إیجما

18 شارع خالد بن الوليد - مصر الجديدة - استشارات هندسيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
القاهرة

02/22666280......................................................

المجموعة الھندسیة لإلنشاءات والتجارة 36
(إیجیكت)

2 أبراج المنستيرلي - شارع البحر األعظم - تصدير مواد بيناء - مواد االنشاءاتاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
الجيزة

02/3569075402/35739922egctegct@hotmail.com

eng_arabic@hotmail.com..................21002/33447702 شارع السودان - المهندسين - الجيزةمقاوالت شبكات مياه وصرف صحياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالمكتب العربي للتوریدات والمقاوالت37

-40010/00101666 شارع سعد زغلول - الزقازيق - الشرقيةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالمكتب العصري لإلنشاءات38
055/2353220

..................m.c.o@windowslive.com

abuelabas@yahoo.com..................03/5500544شارع محمد نجيب - سيدي بشر - االسكندريةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتالمكتب الھندسي للعمارة والمقاوالت39

حفر أبار مياه جوفية - توريد وتركيب طلمبات االعماق اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أبادریل لحفر أبار المیاه الجوفیة40
بمختلف قدراتها وأنواعها مع عمل جميع الصيانات الالزمة 

لها

-2802/25747732 شارع السبتية - وسط البلد - القاهرة

012/22168867

02/25774341abadrill@hotmail.com

41 شارع ابو السعود البكري - مصر الجديدة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أبو شلوع للمقاوالت والتوریدات41
القاهرة

02/22579791......................................................

info@agyadeg.com..................19702/33457970 شارع 26 يوليو - القاهرةاستثمار عقارياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أجیاد ملتي بروجكتس42

شركة أحمد الجندي للمقاوالت والتوكیالت 43
التجاریة

....................................130064/3331332064/3331333 شارع سينا - عريشة نصر - االسماعيليةمقاوالت عامة - توكيالت تجاريةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

مقاوالت عامة - انشاءات - ادارة اعمال الصيانة للشركات اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أرك فیلد للمشروعات الھندسیة44
والمصانع

4 شارع السلولي - من شارع النيل - الدقي - 
الجيزة

02/37488935-
012/23186764

02/37488951....................................

شركة أركان لالستشارات الھندسیة وإدارة 45
المشروعات

......................................................202/26703391 شارع ابراهيم نوار - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

-7011/16052392 شارع متولي نور - مدينة نصر - القاهرةتوريدات ومقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أرمیدیا46
011/16052397-

02/22616656

..................www.armadiagroup.com

مقاوالت عامة - القيام بمشروعات متكاملة لخدمة اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أسیك لحمایة البیئة (إسنبرو)47
الصناعات المختلفة - القيام بعمل عمرات جسيمة للمصانع 
لتحسين قدرتها االنتاجية - القيام بتصميم وتصنيع وتركيب 
المصانع الحديدية بمختلف أنواعها التي تخدم جميع أنواع 

الصناعات وبخاصة االسمنت

-502/25163990 شارع 260 - المعادي الجديدة - حلوان

02/251663991

02/25163989www.asec-asenpro.com

-9010/05110955شارع أبو هيف - المنشية - االسكندريةمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة ألـ شعبان للھندسة واإلنشاءات48
010/69060800-

03/4836222

..................imbt@imbt.com

-2002/24184895 شارع الحرية - جسر السويس - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أمبت للمقاوالت49
02/24191815-
012/23911167

02/22913688amlakc@yahoo.com

ingyco@link.net..................4602/22630483 شارع علي أمين - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أمالك للبناء والدیكور50
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وكيل شركة (ليدون شيبينج أند مارين كونستركشن) اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أنجیكو للتوكیالت التجاریة51
القبرصية - شركة (ليدون أي أم) القبرصية لتعميق 

الممرات المالحية في المواني المصرية

513 أ طريق الحرية - فليمنج - الرمل - 

االسكندرية

03/582192803/5831355....................................

-1802/33450623 أ شارع الجهاد - ميدان لبنان - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة أیة بیلد إیجیبت للمقاوالت52
02/33020541-
02/33055450-
012/23963399

..................emanco11@yahoo.com

-010/06523454مدينة السادات - 3 محور خدمات الحي الثانيمقاوالت عامة - استثمار عقارياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة إیمانكو53
048/9120760

......................................................

....................................1002/3304497502/33048722 شارع الجهاد -  المهندسين - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة إیھ جي سي للمقاوالت54

-19702/26239025 شارع الحجاز - مصر الجديدة القاهرةمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة اإلتحاد العربي للتجارة والمقاوالت55
02/24946326

02/26243733....................................

-27012/22181194 شارع محمد شفيق - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامة - توريدات وأعمال محاجر وتجارةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة اإلسراء56
02/26336180

......................................................

4 شارع عبد الرازق السنهوري - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة األصیل للتجارة والمقاوالت57
القاهر

02/22725603-
066/3328210

......................................................

......................................................02/38957333السادس من اكتوبر - داخل مدينة الشيخ زايدمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة األفق للتنمیة العقاریة والعمرانیة58

703/582747703/5839696alanwer@gmail.com شارع اإلقبال - لوران - االسكندريةمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة األنور للمقاوالت العمومیة59

وكيل لشركة الدلتا اليونانية المصرية للطوب الرملي - اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة البلتاجي للمقاوالت والتجارة60
الطوب االسمنتي

-010/00093053شارع جراج الحناوي - المحلة الكبرى - الغربية
040/2237942

..................www.elbeltagyco.com

......................................................2802/23923811 شارع عدلي - وسط البلد - القاهرةتوريدات ومقاوالتاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة التوریدات المصریة األوروبیة61

....................................02/2670218102/26702191شارع عطية الصوالحي - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامة - استثمار عقارياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة التیسیر للمقاوالت62

شارع مدارس اخناتون - التجمع الخامس - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الثریا للھندسة واإلنشاءات63
القاهرة الجديدة

02/26181959..................www.elthoraia.net

elgibaly_group@yahoo.com..................121202/24119886 عمارات الزهراء - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الجبالي للھندسة والمقاوالت64

161 ب عمارات بيت العز - حلمية الزيتون - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الحجاز للھندسة والمقاوالت65
القاهرة

02/22416080......................................................

شركة الحسیني النشاءات المدنیة والتجاریة 66
(ھوكو ترید)

44 شارع حلمي حسن على - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
القاهرة

02/2272176202/22870059....................................

السادس من اكتوبر - ميدان الحصري - أبراج مقاوالت عامة - استشارات هندسيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الحمد للمقاوالت67
األمريكية

012/21011990-
010/01011990

02/38361392www.alhamd-eng.com

شارع النيل ونبيل منصور - برج الرضا - مقاوالت ومنشأت معدنيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الرضوى68
بورسعيد

066/3233255..................bassamkassas@yahoo.com

شارع 17 - الحي الخامس - التجمع الخامس - مقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الرواد للمقاوالت69
القاهرة

010/62104000-
02/26180105

......................................................

......................................................16202/37801479 شارع الهرم - الهرم - الجيزةاستثمار عقارياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الزھراء لإلستثمار العقاري70

مقاوالت عامة ( عدايات وانفاق - انفاق صغيرة - احالل اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة السالم لإلنشاءات71

وتجديد الخطوط المتهالكة - انشاء وتغويص البيارات)

99 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2287049402/22713182salamconst@hotmail.com

......................................................1402/24589745 شارع صائم الدهر - شبرا - القاهرةمقاوالت عامة - توريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة السالم للمقاوالت والتوریدات العمومیة72

702/2291480402/22914803www.salam-misr.com عمارات رامو - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عمومية - أعمال ترابية - اعمال بحريةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة السالم مصر للتجارة والمقاوالت73

-010/05676188السادس من أكتوبر - برج 6 - سيتي ستارمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة السویفي للمقاوالت74
02/38322632

..................elswefy_company@yahoo.com

shaf3y_co@yahoo.com..................2402/33368375 شارع السد العالي - الدقي - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الشافعي للمقاوالت75

شركة الشرق األوسط للمقاوالت واإلستشارات 76
الھندسیة

68 شارع الخليفة المأمون  - روكسي - مصر مقاوالت متكاملةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
القاهرة - الجديدة

02/2258674402/24525489middel_east@yahoo.com

-012/84891710السادس من أكتوبر - مجمع علي الدينتوريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الشرقیة للمقاوالت العامة والتوریدات77
012/24908507-

02/38305221

..................www.elsharqiya.com

......................................................902/22596330 أ شارع بن سندر - سراي القبة - القاهرةمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الشروق لإلنشاء والتعمیر78



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

شركة الشروق للتجارة والمقاوالت والخدمات 79
البترولیة

شارع كورنيش النيل - دمياط     ،     24 شارع مقاوالت عامة - خدمات بتروليةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
الجيزة - الدقي - الحسن

057/3338544-
02/37480872

02/37608579elsherouk1@hotmail.com

......................................................10202/27010485 ابراج امتداد األمل - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامة - توريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الشریف للمقاوالت80

-3302/22610080 شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةوكيل شركة ( ميكو) السويسرية للمعدات وأعمال االنشاءاتاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الشریف للمقاوالت والتوریدات81
02/24037383-
02/24029808

02/24029809elshareef@hotmail.com

....................................12102/2700861402/27002744 شارع محمد دسوقي - المعاديتوريدات عمومية - مقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الصباح للتوریدات والمقاوالت العمومیة82

-143010/65539759 امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت متكاملةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الصحابة للھندسة واإلنشاءات83
010/65522739-

02/24031223

......................................................

......................................................802/35710557 شارع عامر - ميدان أم المصريين - الجيزةحفر أبار - مقاوالت مياة وصرف صحي وطرقاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الصرح للتجارة والمقاوالت84

....................................015/363990015/372070العاشر من رمضان - األردنيةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الصفا للمقاوالت العمومیة85

عمارات العاملين برئاسة الجمهورية - شارع مقاوالت متكاملةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الصفا للمقاوالت والتجارة86
القاهرة - المطرية

02/24550561-
010/01293071

02/22581573safacoegypt@yahoo.com

10 عمارات الشركة الوطنية - مدينة نصر - مقاوالت عمومية -  توريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الصالح للتوریدات والمقاوالت87
القاهرة

02/22736300......................................................

213 شارع ابراج شيراتون - المنتزة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الضیاء لإلستیراد والتصدیر والمقاوالت88
االسكندرية

03/5803335......................................................

14 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - مقاوالت عامة - عموم استيراداإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الطارق ألعمال المقاوالت واالستیراد89
الجيزة

02/37600449......................................................

5 شارع اللواء صالح - حرب - مدينة نصر - مقاوالت عمومية - استثمار عقارياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة العبور لإلستثمار العقاري90

القاهرة    ،    84 شارع الميرغني - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24030220-
02/24022204-
02/22906031-
02/22916522

02/22603041-

02/22906216

elebour-co@hotmail.com

حفر أبار مياه - توريد وتركيب طلمبات أعماق غاطسة اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الفادي للمقاوالت91

لالبار

-11902/25797513 شارع رمسيس - القاهرة
012/22159351-
010/06565354

02/35390448elfadydrilling@yahoo.com

11 شارع طارق بن زياد - مصر الجديدة - مقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الفاروق لألعمال الھندسیة92
القاهرة

02/2620553002/26205540....................................

5 شارع عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الفتح للمقاوالت والتجارة والتشیید93
القاهرة

02/2240271102/26337443gamal.gouda@elfath-group.com

الكيلو 27 طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي مقاوالت هندسيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الفخراني للمقاوالت الھندسیة94
االسكندرية -

03/470001603/47000391....................................

-15802/33376605 شارع السودان - المهندسين - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الفیوم للمقاوالت العامة95
02/33369686

02/37624577....................................

3 عمارات زهراء حلمية الزيتون - جسر مقاوالت وتوريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة القاھرة للمقاوالت والتوریدات العمومیة96
القاهرة - السويس

02/26431723..................cairo.co@gmail.com

-102/33363691 شارع عصام الدالي - الدقي - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المحمودیة العامة للمقاوالت واالستثمارات97
02/25791110

02/33362413www.mahmoudia.com

902/2735556602/27352229adcom@adcomegypt.com شارع الجبالية - الزمالك - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المشاریع واألنظمة المتقدمة (أدكوم)98

-402/26243260 شارع بن بسام - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المقاوالت العربیة99
02/26243355

02/26243282www.arab-contracting.com

......................................................1802/33877094 شارع فيصل - الجيزةمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المقاوالت العمومیة100

18 شارع فيصل - برج الرحمة - فيصل - الهرم مقاوالت طرق وحفراإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المقاوالت العمومیة (فوزي عبده علي)101
الجيزة -

02/33877094..................faacompany@yahoo.com

199 امتداد شارع 26 يوليو - وسط البلد - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المقاوالت المصریة102
القاهرة     ،    السادس من أكتوبر - قطعة 

36 شارع - 247

02/33471529-

02/38332932

......................................................

عمارة 4 - منطقة اسكان المدخل - مدينة الشيخ مقاوالت - استثمار عقارياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المقاوالت والصناعات التخصصیة (جاما)103
القاهرة - زايد

012/22424005..................gammagroup-csi@yahoo.com

مقاوالت عامة للمشروعات الكبرى - كباري - طرق - اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المقاولون العرب104
رصف

3402/2395950002/23937674arabc4@arabcont.com شارع عدلي - وسط البلد - القاهرة

العاشر من رمضان - مجمع االردنية - مول توريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المھندس للخدمات الصناعیة والتوریدات105
األحالم

015/368503-
015/368504

015/370409www.elmohandes-co.com

53 طريق القاهرة حلوان الزراعي - المعادي - مقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المھندس للمقاوالت العامة (إجكو)106
حلوان

02/2525711102/25246137egco@egcoegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-3902/33036859 شارع المراغي - العجوزة - الجيزةتوريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة المیداني جروب107
02/33454676

......................................................

8 شارع الشركة البورسعيدية - مصر الجديدة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة النادیلي للمقاوالت العمومیة والتجارة108
القاهرة

02/2414004002/24140918....................................

16 ب عمارات بيت العز - حلمية الزيتون - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة النجاري الھندسي للمقاوالت109
القاهرة

02/22416080......................................................

11/12الحي الثاني - المجاورة الثانية - دمياط مقاوالت عمومية - أعمال بحريةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة النور لإلنشاءات110
الجديدة

057/2401707-
012/27345574

057/2408707www.ncc-egypt.com

......................................................45066/3334412أبرج الخليل - شارع سعد الخليل- بورسعيدمقاوالت عامة - استيراد وتصدير أدوات منزليةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة النور للمقاوالت واالستیراد والتصدیر111

مقاوالت عامة للمشروعات الكبرى - كباري - طرق - اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة النیل العامة للطرق والكباري112
رصف

7ش الشركات - وسط البلد- القاهرة     ،     2 
القاهرة - وسط البلد - شارع معروف

02/23905501-
02/25759122

......................................................

1702/3304932402/33025002nilecool_eg@yahoo.comش الحسيني - المهندسين - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة النیل للھندسة والتبرید (نایل كول)113

....................................1702/2393129302/23933536ش قصر النيل - وسط البلد - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة النیل للھندسة والمقاوالت114

السادس من أكتوبر - الحي الثالث - المجاورة مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الھواري للمقاوالت العامة115

األولى

02/25566315-
011/61421822-
012/23757193

..................elhawary99@hotmail.com

303/582192803/5831355tonyelshikh200@yahoo.com شارع 15 - مدينة الموظفين - حلوانتصنيع ماكينات معمارية - مقاوالت - تصميمات معماريةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة الواحة للعمارة البیئیة116

وكيل شركة (ليدون شيبنج أند مارين كونستركشن) اإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة انجیكو للتوكیالت التجاریة117
القبرصية - شركة (ليدون أي أم) القبرصية لتعميق 

الممرات المالحية في المواني المصرية

513 أ طريق الحرية - فليمنج - الرمل - 

االسكندرية

02/26716620-

010/03907390

02/26716621ingyco@link.net

badreldein10@yahoo.com..................6902/22758334 شارع حسين الشريف - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة بدر الدین للمقاوالت118

77 شارع أبو داوود الظاهري - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة برونت الھندسیة للتجارة والمقاوالت119

القاهرة

012/29981479-
012/82862700-

02/22444502

..................pronet_eng@hotmail.com

98048/2611557048/2611594www.pattmos.com شارع الجزائر - جسر السويس - القاهرةمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة بطمس للمقاوالت120

مدينة السادات الصناعية - المنطقة الصناعية مقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة بلوبیرد للمقاوالت العمومیة121
الثانية

02/26359865-
02/26377626

02/26320288....................................

....................................1202/2415597602/24144618 شارع شهاب الدين - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة بیجنج أنتر كونتیننتال122

14 عمارات الشركة السعودية - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة بیرامیدز للتنمیة واالستثمار العقاري123
القاهرة

02/2415597602/24144618....................................

360 شارع عبد السالم - عارف - فيكتوريا - مقاوالت عمومية - مباني إدارية - منشأت معدنيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة بیلدرز للھندسة والمقاوالت124
االسكندرية

03/359005003/3590051www.builders.com.eg

شارع الظاهر وطرح البحر - حي االفرنج - مقاوالت تخصيصيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة تقنیات المقاوالت التخصیصیة125

بورسعيد

066/3333838-
012/23240161-
012/25220093

066/3224168ibrahim_m_gaber@yahoo.com

4402/3335882502/37616249info@techtranegy.com شارع الدقي - الدقي - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة تكنولوجیا ترانسفیر126

top_international@hotmail.com..................21602/22417810 شارع النزهة - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة توب انترناشیونال لالستثمار العقاري127

-5502/26334808 شارع المنتزة - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة تووایزر128
02/26336500-
02/26339066

02/26338990twowire@tedata.net.eg

1 شارع المقاولون العرب - ألف مسكن - عين مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة تیم للمقاوالت129
القاهرة - شمس

02/26202600......................................................

02/2617545802/26587445info@3h-eg.comالتجمع الخامس - المنطقة السابعة - الحي األولمقاوالت وتوريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة ثري أتش للمقاوالت والتوریدات130

......................................................3802/22601450 شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة جرینكوللمقاوالت والتجارة131

شركة جلوبال التوحید للتجارة والمقاوالت 132
(جاتاك)

-8102/26391519 شارع سليم األول - حلمية الزيتون - القاهرةاستيراد قرميد - مقاوالتاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
011/18444084

02/26386221www.gatac-eg.com

22 شارع الفريق محمد إبراهيم - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة جینومیك إیجیبت133
القاهرة

02/22744011......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-4602/37611053 شارع سوريا - المهندسين - الجيزةبيع أدوات رياضية - انشاء مالعباإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة خاطر العالمیة للتجارة والمقاوالت134
02/37611063-
03/37600354

02/37600353www.khatersport.net

36 شارع نهرو - مصر الجديدة - القاهرة     ،   مقاوالت عمومية - إدارة المشروعات - شبكات الرياإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة دار المعمار للمقاوالت135

  20شارع عبد العظيم عوض هللا - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22593600-
02/22593610-
02/22407160-
02/22403339

02/26373573www.daralmimar.com

27 شارع عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة دار المعمار للمقاوالت (إدراك)136
القاهرة

02/26358718..................idrak@idrak-dmd.com

....................................3502/2402545902/24056702 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة دلتا لإلنشاءات137

....................................202/2262013202/22630454 شارع محمود المليجي - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامة - عموم استيراد وتصديراإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة رامو جروب138

-1402/35848513 شارع توزبير - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة رویال ترید139
02/35845817

02/35848516royla_trade@yahoo.com

....................................5302/2765220502/25599457 شارع رياض - حلوانمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة ریجا إیجیبت لإلنشاء والصناعة140

hishamzahran@yahoo.com..................10002/33464789 الممر التجاري - المهندسين - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة زكي فرحات وشركاه للمقاوالت141

شركة زھران لإلستشارات والتصمیمات 142

الھندسیة

-02/38368615السادس من أكتوبر - برج برعي بالزااستشارات وتصميمات هندسيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات
02/39120203-
010/01550472

02/38372268space@click.com.eg

2 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - استيراد وتركيب مقاوالت مباني سابقة التجهيزاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة سبیس بیلدرز أند دیزینرز143
القاهرة

02/2401392902/22609852....................................

......................................................602/26674860 شارع 9 - المقطم - حلوانمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة سلفر میتال144

....................................903/425096303/4278931 عمارات الشرطة - سموحة - االسكندريةمقاوالت عامة وتوكيالت تجاريةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة سي أي جي للمقاوالت والتوكیالت145

....................................802/2624196802/26241973 شارع الليث بن سعد - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة سیركو مصر للمقاوالت146

21 شارع الفريق علي عامر - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة سیناء للمقاوالت والتجارة147
القاهرة

02/22741588......................................................

......................................................2402/25185098 شارع خورشيد - المعادي - حلوانمقاوالت عمومية - توريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة طارق الحكیم وشركاه للمقاوالت العامة148

....................................103/484871103/4868009 شارع أحمد عرابي - المنشية - االسكندريةتوريدات عمومية - عموم استيراداإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة طھ للتوریدات العمومیة وعموم المقاوالت149

....................................066/3322211066/3322288شارع 23 يوليو - حي شرق - بورسعيدتوريدات عمومية - عموم استيراداإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة طوبار للمقاوالت العامة واإلستیراد150

شركة عبد السمیع لإلنشاءات الھندسیة 151

والمقاوالت

118 شارع أحمد عرابي - حي األربعين - انشاءات الهندسية - المقاوالت العمومية - استغالل المحاجراإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

السويس

012/23501928-
010/98886340-
010/66610773-
010/66610775-

062/3223570

..................www.abdelsamieco.com

www.octoberfineart.com..................02/38361804السادس من أكتوبر - أبراج برعي بالزاتسويق عقارات - مقاوالت عامة - تصميمات معماريةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة فاین أرت للعمارة والھندسة152

-4502/33037280 شارع جزيرة العرب - المهندسين - الجيزةحفر أبار أفقيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة فلوتكس153
02/33037281

02/33024919ems@flowtexegypt.com

شركة قصر النیل للمقاوالت والتصمیمات 154
الھندسیة

....................................02/3834964902/38369601السادس من أكتوبر - الحي الرابعمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائات

....................................702/2403706702/24037068 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة كاروبیم للمقاوالت العمومیة155

......................................................502/22611173عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة كامكو للمقاوالت العمومیة156

7 شارع األندلس - روكسي - مصر الجديدة - مقاوالت عامة - كسارة محاجر في السويساإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة كسارات مشھور وشركاه المنیري157
القاهرة

02/24524084......................................................

217 برج الياسمين - شارع النصر - المعادي - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة كیبالي جروب158
حلوان

02/27057436......................................................

......................................................202/23932691 شارع شريف - وسط البلد - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة محمد محمد أبو النجا للتجارة والمقاوالت159

100 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة مصر أدفا لإلنشاءات160
القاهرة

02/22724008......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

2002/3748816402/37486235misraymond@osamangroup.com شارع هارون الدقي - الجيزةمقاوالت متخصصة - أثاثات ميكانيكية - جسات اختباريةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة مصر ریموند لألثاثات161

21 شارع 26يوليو - وسط البلد - القاهرة    ،   مقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة مصر ألعمال األسمنت المسلح162
40شارع صفية زغلول االسكندرية  

02/25757317-
03/4875925

02/25270711www.nccd-construction.com

......................................................2502/33700656 شارع الدكتور السبكي - الدقي - الجيزةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة مصر للتجارة والمقاوالت (میتكو)163

....................................60103/574871703/5755955 طريق الحرية - زيزينيا - االسكندريةمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة مصر للتشید والبناء (میكون)164

......................................................02/38306401السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثانيةمقاوالت عمومية - ادارة مشروعاتاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة میراث للتنمیة وإدارة المشروعات165

-8011/12190000 شارع 53 - المقطم - حلوانمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة میك جروب166
02/25056567

..................www.mecegypt.com

....................................102/2736627402/27365890 شارع الجزيرة الوسطى - الزمالك - القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة میكو للمقاوالت والتجارة167

-14/202/25196110 زهراء المعادي - زهراء المعادي - حلوانأعمال مقاوالت متكاملة - توريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة ھاي رایز للمقاوالت والتجارة168
012/23253606-
010/01253606

02/27549838www.tawbgroup.com

012/23041153066/3344630samar_2006_saly@hotmail.comشارع سعد زغلول والشهيد مختار - بورسعيدمقاوالت عمومية - تشطيباتاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة راسو للمقاوالت169

-2602/24142406 شارع البادية - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت عمومية انشائيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة یونایتد أر لإلنشاءات الھندسیة170
012/71233551

02/22916562riad@unitedr.com

3202/2418698402/24149886akhnatonco@yahoo.com شارع مراد بك - مدينة نصر- القاهرةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتشركة إخناتون للمقاوالت واإلستثمار العقاري171

4 شارع خليج الخور متفرع من شارع توريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتمؤسسة اإلمبراطور للتوریدات172
القاهرة - وسط البلد - الجمهورية

02/27860202..................mohsengaber@yahoo.com

......................................................117902/25777846 كورنيش النيل - المعادي - حلوانتوريدات هندسيةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتمؤسسة التوریدات الھندسیة والروافع173

elawady@yahoo.com..................27003/4957426 شارع قنال المحمودية - االسكندريةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتمؤسسة العوض للمقاوالت174

......................................................1064/3353817 شارع شبين الكوم - برج السالم - االسماعيليةمقاوالت عامةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتمؤسسة النور للمقاوالت175

....................................4002/2520117702/25202576 شارع تونس - المعادي - حلوانمقاوالت عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتمجموعة تبارك القابضة176

14 شارع األلفي - عمارة الثورة - وسط البلد - حفر أبار مياه - توكيالت تجارية للطلمبات من أوروبااإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتمكتب القاھرة الفني الھندسي177
القاهرة

02/25882250-
02/25905454

02/25922098tec.cairo@gmail.com

gharbia@yahoo.com..................403/5296066 أبراج الريادة - فيكتوريا - االسكندريةمقاوالت عامة - توريدات عموميةاإلنشاءات ومواد البناءمقاوالت عامة وانشائاتمكتب غریبة لعمومیة التوریدات والمقاوالت178

مواد عازلة للمياه الشركة العالمیة للحراریات المتخصصة1

والحرارة والصوت

موزع للطوب والمونة الحرارية - خرسانة حرارية - اإلنشاءات ومواد البناء
مواسير سيراميكية - سيراميك فيبر - حراريات أفران 

المعامالت الحرارية - بناء المحارق وغرف نار الغاليات - 
سخانات

-602/25769518 شارع رملة بوالق - كورنيش النيل - حلوان
02/25796626-
02/25769518-

010/00115118-
012/82825158

02/25784229....................................

مواد عازلة للمياه الشركة المصریة السویسریة لصناعة الكیماویات2
والحرارة والصوت

استيراد ووكيل لشركة فلس بار النمساوية للمواد الخام اإلنشاءات ومواد البناء
العازلة للمياه

-10602/33024896 ش النيل - العجوزة - الجيزة
02/33024897

02/37607212www.swisschem.com

مواد عازلة للمياه الشركة المصریة للمناشیر والشفرات (دبكو)3
والحرارة والصوت

102 عمارات األمل - شق الثعبان - طرة - استيراد المواد العازلة الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء
حلوان

02/27001614..................eogistics-edbc@slig-me.com

مواد عازلة للمياه الشركة المصریة للمواد العازلة4
والحرارة والصوت

almsriaazl@yahoo.com..................02/44793202الحي األول - سنتر لؤلؤة العبور - العبورموردين مواد عازلةاإلنشاءات ومواد البناء

مواد عازلة للمياه الشركة الوطنیة للتجارة5
والحرارة والصوت

العاشر من رمضان - المنطقة األردنية المرحلة استيراد المواد العازلة الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء
الثالثة

015/396024......................................................

مواد عازلة للمياه شركة أبناء ظریف كامل لتجارة المواد العازلة6

والحرارة والصوت

مواد عازلة موزع معتمد لشركة (إيزو كيم) التركية اإلنشاءات ومواد البناء
للصوف الزجاجي والصخري وسيراميك فيبر - بيتومين 

بأنواعة - خيش مقطرن وبال جديد - ألواح العزل الحراري -
 أرما فليكس

-3402/25773486 شارع السبتية - القاهرة

010/65515823

02/25765261....................................

شركة إسالمكو لإلستیراد والتصدیر والعوازل 7

الحراریة

مواد عازلة للمياه 

والحرارة والصوت

-8502/25750536 - 56 شارع السبتية - القاهرةإستيراد عوازل حرارية وباردةاإلنشاءات ومواد البناء
02/23955862-

010/01085052-
011/10515155

......................................................

مواد عازلة للمياه شركة أندستریمب انترناشیونال8
والحرارة والصوت

الرشم المعدني (دهان األسطح المعدنية بمادة مقاومة اإلنشاءات ومواد البناء
للتأكل)

49 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - 
القاهرة

02/2391922902/23913830....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مواد عازلة للمياه شركة أوالد فایز للمقاوالت9
والحرارة والصوت

وكالء لمواد العزل للرطوبة والمياه من إيطاليا والهند اإلنشاءات ومواد البناء
ومستوردين للخشب الجوت

....................................3302/2576241302/25772174 شارع المطبعة األميرية - القاهرة

مواد عازلة للمياه شركة أیزو ترمیكا للمقاوالت10

والحرارة والصوت

توريدات خامات العزل (صوف صخري - فوم جالس - اإلنشاءات ومواد البناء
براليت - مواد التغليف المعدني) - أعمال العزل البارد - 

عزل حراري باألسمنت

-13602/26400909 شارع طومان باي - الزيتون - القاهرة

010/01113258

02/22401165www.isotermica-eg.com

مواد عازلة للمياه شركة أیزولفو11
والحرارة والصوت

24 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر مواد عازلة - مستوردين للعوازل الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة -

02/24020866..................iflofeu@hotmail.com

مواد عازلة للمياه شركة إیزیس لألعمال الھندسیة والتوریدات12
والحرارة والصوت

51 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - موردين للمواد العازلة الحرارية والكاوتشاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/2395942302/23962983isis_er@yahoo.com

شركة اإلسكندریة لتجھیز األلیاف والعوازل 13

الحراریة

مواد عازلة للمياه 

والحرارة والصوت

8 شارع المعلم غالي - المنشية - االسكندرية   ، مواد عازلة - مستوردين لمواد العزل الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء

  3ميدان كاستانيا - الرأس السوداء - اإلسكندرية

03/4863805-

03/5274506

03/4865686alexinsulation@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة التوحید للتوكیالت التجاریة14

والحرارة والصوت

مستوردين من شركة هوفمن األلمانية - جوبيزا الهندية - اإلنشاءات ومواد البناء

تيلجن الصينية للمواد العازلة والسيور واألوناش الكهربائية

-8702/29243082 شارع السبتية - القاهرة

012/23184531

02/25756016artees_love@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة الحمد للتجارة الدولیة15

والحرارة والصوت

-5602/25791358 شارع السبتية - القاهرةاستيراد مواد العزل الحرارية من الهند والصيناإلنشاءات ومواد البناء
010/61528418-
010/01571338

..................elhamed_int@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة الخلوصي للتوریدات والعوازل الحراریة16

والحرارة والصوت

توريدات المواد العازلة الحرارية (الصوف الصخري اإلنشاءات ومواد البناء

والزجاجي - سيراميك فيبر - سليكات كالسيوم - فوم أبيض 

وأزرق - تيب الصق - فوستر - فلكسبل - براليت)

-402/25124297 شكة اللبودية - الحمزاوي - األزهر - القاهرة

010/05859537-

010/65538097

02/25149765hoshos12000@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة الدویني للتجارة والمقاوالت17
والحرارة والصوت

وكالء لشركة تايكو األمريكية للعزل والمقاوالت اإلنشاءات ومواد البناء
الكهروميكانيكية

....................................2602/2287416602/22873299 شارع سمير عبد الرؤوف - النزهة - القاهرة

مواد عازلة للمياه شركة الرائدة للتوریدات التجاریة18
والحرارة والصوت

al.areda@yahoo.com..................502/26216196 شارع سعيد سعد - جسر السويس - القاهرةتوريدات للمواد العازلة للحرارةاإلنشاءات ومواد البناء

مواد عازلة للمياه شركة السماك للمقاوالت19
والحرارة والصوت

-03/4496079أول شارع الكابالت - العامرية - االسكندريةمستوردين المواد العازلة الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء
010/05081822

03/4485794www.el-sammak.com

مواد عازلة للمياه شركة الشرق األوسط للتنمیة اإلقتصادیة20
والحرارة والصوت

......................................................602/24532558 شارع السعادة - روكسي - القاهرةاستيراد عوازل كهرباء من الصيناإلنشاءات ومواد البناء

مواد عازلة للمياه شركة الصفا للتوریدات والمقاوالت21
والحرارة والصوت

2 شارع غمرة - بجوار المستشفى العسكري - توريد المواد العازلة للمياه والخرسانهاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - غمرة

02/2238808002/22336888....................................

مواد عازلة للمياه شركة العقاد للعوازل الحراریة ومھمات المصانع22
والحرارة والصوت

......................................................8702/25781724 شارع السبتية - القاهرةمستوردين عوازل حرارية بجميع أنواعهااإلنشاءات ومواد البناء

مواد عازلة للمياه شركة العوازل الحدیثة23
والحرارة والصوت

مستوردين المواد العازلة من تركيا والصين والكويت اإلنشاءات ومواد البناء
والسعودية

-11302/25776887 شارع السبتية - القاهرة
02/25765031

......................................................

مواد عازلة للمياه شركة المتحدة للعوازلوالتوریدات24
والحرارة والصوت

مواد عازلة - وكالء لمواد العزل المائي والحراري من دول اإلنشاءات ومواد البناء
مختلفة

55 شارع مسجد السالم متفرع من شارع خليل 
االسكندرية - سيدي بشر - حمادة

03/555063203/5404349....................................

مواد عازلة للمياه شركة المتحدة للمقاوالت والتوریدات25

والحرارة والصوت

وكالء وموزع معتمد لشركة (بيتونيل - سيكا - أنسومات) اإلنشاءات ومواد البناء

لجميع أنواع المواد العازلة للمياه والحرارة

الكيلو 28 طريق اسكندرية القاهرة الصحراوي - 

أمام تراخيص النقل - محرم بك - االسكندرية

03/3627729-
012/22943809-
012/23189216-
012/83093343

03/4702262....................................

مواد عازلة للمياه شركة المتخصصون للمقاوالت والتجارة26

والحرارة والصوت

موزع معتمد لشركة ( باسف) لمواد العزل للمياه والحرارة اإلنشاءات ومواد البناء

ومواد ترميم حشو فواصل - دهانات إييوكسية

التجمع الخامس - الحي الثالث - سنتر عنابة - 

القاهرة الجديدة

010/0618183502/23130048magryr2n@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة المروة للعوازل الحراریة27
والحرارة والصوت

....................................6010/0514859602/38326737أكتوبر - مجمع علي الديناستيراد المواد العازلة الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء

مواد عازلة للمياه شركة المشمع واألسفلت المصریة28
والحرارة والصوت

......................................................7103/4862405ش أبي الدرداء - المنشية - اإلسكندريةموزع معتمد لشركة (سيكا) السويسرية للمواد العازلةاإلنشاءات ومواد البناء

شركة المكتب المصري للتجارة واالستیراد (أي 29
تي أي)

مواد عازلة للمياه 
والحرارة والصوت

وكالء وموزعين ومستوريدن للمواد العازلة للمياه اإلنشاءات ومواد البناء
والحرارة والصوت

etioffice@gmail.com..................10702/33300826ش جمال عبد الناصر - الجيزة

مواد عازلة للمياه شركة المكتب المصري للحراریات30
والحرارة والصوت

......................................................603/4869011ش تريسنا- اإلسكندريةوكالء لشركة إسكندرية للحرارياتاإلنشاءات ومواد البناء

مواد عازلة للمياه شركة المنصور للعزل الحدیث31

والحرارة والصوت

48ش الشهيد صبري عبد الوهاب - الحضرة وكيل ألفا فوم ودلتا فوم للمواد العازلةاإلنشاءات ومواد البناء

الجديدة - اإلسكندرية

03/3807290-
010/07097010-
012/84044626

03/3801909elmansour87@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة المھندس للعوازل الحراریة32

والحرارة والصوت

مواد عازلة - تنفيذ وتركيب للعوازل الحرارية والتركيبات اإلنشاءات ومواد البناء
الميكانيكية والدهانات - عزل ساخن وبارد - أعمال الترميم 

والدهانات

الكيلو 36 أول مدخل النهضة - طريق إسكندرية 
القاهرة الصحراوي - العامرية - خلف مصنع 

اإلسكندرية - البالستيك

010/0526826203/9681833www.theengineerco.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مواد عازلة للمياه شركة النیل للمشروعات والتجارة33
والحرارة والصوت

وكالء لشركة (في كول) األمريكية للمواد العازلة للحرارة اإلنشاءات ومواد البناء
والزجاج

ش عمر بن الخطاب - داخل محطة بنزين 
القاهرة - الوطنية

02/2690939402/26909392www.v.kool.com

مواد عازلة للمياه شركة باور بلدرز للتجارة والمقاوالت34
والحرارة والصوت

5وشارع د طعمية- مساكن شيراتون مربع مقاوالت متخصصة في تركيب وتنفيذ جميع أنواع العوازلاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مصر الجديدة -1224

02/22679396..................power_builders2003@hotmail.com

مواد عازلة للمياه شركة بیتا المحدودة35
والحرارة والصوت

وكالء للمواد العازلة للحرارة والحريق - إستيراد اإلنشاءات ومواد البناء
مستلزمات المواد المقاومة

1802/2287547302/22875139www.bita-eg.comش عطية الصوالحي - مدينة نصر - القاهرة

مواد عازلة للمياه شركة بیتا للھندسة والتجارة36

والحرارة والصوت

مواد عازلة - الوكيل الوحيد لشركة فوستر العالمية - اإلنشاءات ومواد البناء
الصوف الصخري والزجاجي - مواسير ولفات أرما فلكس - 

فالتر وعزل صوت بالفوم - ألواح جبسية - شرائط 
ألومنيوم الصقة - سيراميك فيبر- كالسيوم سليكات

6302/2274944302/22749466www.bita-eng.comش كابول - مدينة نصر - القاهرة

مواد عازلة للمياه شركة بیتا مصر للمقاوالت المتخصصة37
والحرارة والصوت

-402/33026331 شارع عطيرة - المهندسين - الجيزةتوريدات للمواد العازلة واأليوبكساإلنشاءات ومواد البناء
02/33026337

..................www.betamisr.com

مواد عازلة للمياه شركة تكنو البناء الحدیث38
والحرارة والصوت

......................................................055/2210740شارع الخلفاء الراشدين - المنصورة - الدقهليةوكالء للمواد العازلة والكيماويةاإلنشاءات ومواد البناء

مواد عازلة للمياه شركة تكنولوجیا المواد العازلة39
والحرارة والصوت

وكالء لشركة (أيزوكام) التركية للصوف الزجاجي و (أي اإلنشاءات ومواد البناء
التركية للوصالت المرنة ( أي أس

-802/25765563 ميدان سيدي سعيد - السبتية - القاهرة
011/19676430

02/25753278emalkhreeba@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة تي أي تي زمزم40
والحرارة والصوت

86 شارع وادي النيل - ميدان السواح - مواد عازلة - وكالء للصوف الصخري السعودياإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - األميرية

02/2451732902/24537837tetzamzam12@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة جولدن للتجارة41
والحرارة والصوت

-402/22724979 شارع جمال الدين عفيفي - القاهرةوكالء للمواد العازلةاإلنشاءات ومواد البناء
02/22724194

02/22720450info@goldentredeco.com

مواد عازلة للمياه شركة رویال أرت للمواد العازلة42

والحرارة والصوت

وكالء لشركة (داوكيميكال) السعودية للمواد العازلة للمياه اإلنشاءات ومواد البناء

والحرارة

-02/44473389ميدان المؤسسة - شبرا الخيمة - القليوبية
010/01812218-
012/29777671

..................aymanroyal@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة سودیكو للمواد واألعمال التخصصیة43
والحرارة والصوت

11 شارع عبد اللع دراز - أرض الجولف - مواد عازلة - وكالء للمواد العازلة الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - مصر الجديدة - النزهة

02/24172843-
02/24172844-

02/24174120www.sodecoeg.com

مواد عازلة للمياه شركة سومي لمواد العزل44
والحرارة والصوت

32 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - مقاوالت عزلاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة

02/23926554-
02/23926433

..................chairman.somie.com

مواد عازلة للمياه شركة صفوتكو للعوازل الحراریة45
والحرارة والصوت

-6202/25897380 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةوكالء لشركة (أفبكو) السعودية للمواد العازلة الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء
02/25897383

......................................................

مواد عازلة للمياه شركة طیبة للتجارة والتوریدات46

والحرارة والصوت

58 - 56 برج الشبراويشي - شارع السبتية - توريد عوازل حرارية ومهمات المصانعاإلنشاءات ومواد البناء

القاهرة

02/25763721-
02/25763352-
02/25763721

02/25890330opfahmy@yahoo.com

مواد عازلة للمياه شركة فینیكس انترناشیونال المحدودة47
والحرارة والصوت

مواد عازلة - وكالء لشركات ألمانية وفرنسية متخصصين اإلنشاءات ومواد البناء
في العوازل الحرارية

-02/23925158ميدان رمسيس - القاهرة
02/23925168

02/23925270phoenix@menow.com

مواد عازلة للمياه شركة كومت للعزل والتبطین48

والحرارة والصوت

مواد عازلة - وكالء لشركة (جي أس أي) االمريكية للعزل اإلنشاءات ومواد البناء

والتبطين

33 برج البترول - شارع الكنيسة الفرنساوي - 

عزبة النخل - القاهرة

012/25580800-
012/22943686-

02/24994196

..................www.comet-egy.com

مواد عازلة للمياه شركة لفائف لتكنولوجیا العزل والبناء49
والحرارة والصوت

......................................................502/26320333 شارع د.طعيمة - القاهرةمواد عازلة - مقاولين متخصصين لجميع أنواع العوازلاإلنشاءات ومواد البناء

مواد عازلة للمياه شركة لینكس مصر50
والحرارة والصوت

4 شارع طومان باي متفرع من ميدان إبن سندر مواد عازلة - استيراد المواد الخام للعزلاإلنشاءات ومواد البناء
القاهرة - جسر السويس -

02/2455072402/24550903....................................

مواد عازلة للمياه شركة مواد للتجارة والمقاوالت51
والحرارة والصوت

-02/38352636السادس من أكتوبر - برج 1 - المحور المركزيمواد عازلة - مستوردين للمواد العازلة الحراريةاإلنشاءات ومواد البناء
02/38361452

..................www.mawadtrading.com

مواد عازلة للمياه شركة ھنیكیل بولي بت52
والحرارة والصوت

مواد عازلة - استيراد المواد العازلة الخاصة باالنشاءات اإلنشاءات ومواد البناء
وعزل المباني

-102/22707369 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة
02/22706981

02/22702083www.henkelpolybitehypt.com

-1102/25193860 ش 281 - المعادي الجديدة - القاهرةبحث وحفر وتنقيب أبار بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أباشي1
02/25194877-
02/25193837-
02/25193718-
02/25194754-
02/25193742

02/25193900www.apachecorp.com

-1011/10129075 شارع جدة - المهندسين - الجيزةخدمات بترولية - توريدات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أبناء مصر للتجارة وخدمات البترول2
02/37487042

......................................................

-2202/22565004 شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرةخدمات بترولية - حفرالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أتالنتك مارین سیرفیس إیجیبت3
02/22565005-
02/22565006

02/22565014www.kse-aos.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-76/7402/25202435 ش 200 - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارأتود أوشن لخدمات الحفر4
02/25202419-
02/25202427-
02/25202423

02/27547709www.atwd.com

47 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أدكو لالستشارات والخدمات البترولیة5
القاهرة - مصر الجديدة

02/2267240202/22663419edcogroup20@hotmail.com

02/2380215202/23782730www.edison.itفيال 10 ش 5 - المعادي - القاهرةحفر واستكشاف وانتاج الغاز الطبيعيالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة إدیسون إنترناشیونال ( فرع مصر )6

28 شارع 270 - الشطر الرابع - المعادي خدمات بترولية - وتوريداتالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أدمسكو لخدمات البترول7
القاهرة - الجديدة

02/2702522402/27023290www.admasco.com.eg

خدمات بترولية توريد محابس بترول (فلفات) وتحاليل الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أر أند أف لخدمات البترول8
عينات

-502/27032103 ش 292 - المعادي الجديدة - القاهرة
02/25186124

..................www.rfoilservices.com

-1602/25221100 ش 253 - دجلة المعادي - القاهرةحفر واستكشاف البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أر دبلیو إي9
02/27542630

02/27542640www.rwedea.com

03/220264003/2201840aramco2000@tedata.net.egبرج الرحاب - الدخيلة - االسكندريةتوريدات جميع أدوات البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أرامكو 102000

-602/33350300 شارع الكويت - الدقي - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أروجاز - المنطقة الحرة .11
02/33351401

02/33350962www.arogas-freezone.com

المنطقة الحرة - دمياط    ،   31ش شارل إسالة غازالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة االسبانیة المصریة للغاز (سیجاس)12

ديجول - برج النيل االداري - الدور19- الجيزة

057/290471-
057/290472-
057/290473-
057/290474-
057/290475-

057/29047702/35715
131

057/290476-

02/35728646

www.unionfenosa.com

شركة االستشارات البترولیة والصناعیة (بي أي 13
سي )

-02/25746348ش معروف - وسط البلد - القاهرةاستشارات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
02/25746934

02/25778102pic@ibsc.net.eg

شركة االستشارات الھندسیة والمقاوالت 14

والتجارة (إیكو)

استشارات هندسية ومعمارية ومدني في قطاع البترول - الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

جميع ما يخص الخدمات البترولية من (انشاء - صيانة - 

توريدات)

-5302/27538304 أ أبراج زهراء المعادي - القاهرة
02/27538305-
02/27538306-
02/27538307

02/27538303ecco2eg@yahoo.com

26 ش 100 - المعادي - القاهرة  ،  ش نادي استشارات خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة االستشارات والخدمات البترولیة15

دجلة - قطعة 195زهراء المعادي

02/23585840-
02/29177636-
02/29177638

02/23595135www.poss.com.eg

-1102/33031081 شارع لبنان - المهندسين - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمكتب االستشاري المتكامل (أي سي بي )16
012/22112827

02/33027281www.icblimited.com

-5602/22583257 شارع نزيه خليفة - مصر الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمكتب االستشاري المصري (إیكو)17
010/0999639

02/24516911www.ecco.com.eg

33 ش 269 - المعادي - القاهرة    ،    ش خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة االسكندریة لالضافات البترولیة (أكبا)18
االسكندرية - ميرغم - السد العالي

02/27544662-
012/27498690

02/27544664www.acpaegypt.com

33 ش 269 - المعادي - القاهرة    ،    ش انتاج إضافات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة االسكندریة لالضافات البترولیة (أكبا)19

السد العالي - طريق مرغم - وادي القمر - 

االسكندرية

02/27544662-
02/27544663-

012/27498690-
012/27498693

02/27544664-

012/27465900

www.acpaegypt.com

-6402/26704983 شارع هشام لبيب - مدينة نصر - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة األصدقاء للتجارة واالستشارات الھندسیة20
02/26704973

..................www.losamigosgtc.com

2 أبراج عثمان فاخر - المعادي - خلف سفارة خدمات سوائل الحفرالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أفا(أس بي أیھ)21
القاهرة - اليابان

02/25276979-
02/25287734

02/25287735www.avaspa.it

-302/25192990 شارع النصر - المعادي الجديدة -القاهرةخدمات بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أفكو22
02/25203673

..................www.efco-oilfieldservices.com

1097 شارع كورنيش النيل - جاردن ستي - تسويق البترول - خدمات البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة إكسون موبیل23

القاهرة

02/27916200-
02/27916367-
02/27921922

02/27954984-

02/27958221

www.exxonmobil.com

-702/27538442ج/41 تقسيم الالسلكي - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أم أس أیھ24
010/68824502

02/25167328www.msanet.com

35 ب برج سراي المعادي - كورنيش النيل تسويق منتجات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة امارات مصر25

بجوار مستشفى السالم الدولي الدور الرابع - 

القاهرة

02/25280800-
010/03446601-
010/03446604-
010/03446608

02/25280700www.emaratmisr.com
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أبراج المعادي ستار برج 1 أ - كورنيش النيل - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أمین انترناشیونال جروب (إیھ أي جي )26
القاهرة - المعادي

02/25255050-
02/25258032

02/25249061aig@tedata.net.eg

9 ش ابن الوردي - متفرع من شارع عمار بن خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة إنجاز27
ياسر ميدان الحجاز - هليوبوليس - مصر 

القاهرة - الجديدة

02/26216510-

02/26201486

02/26216442www.ingazco.com

13 شارع مهدي عبد المنعم من ش يوسف اختبار أبار النفط وايجار طلمبات نفاثةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة األھلیة لتطویر حقول البترول28

عباس - الدور السابع - مدينة نصر - القاهرة

02/2262643402/22636649www.al-ahlia.com

-902/27056011 ش فلسطين - المعادي - القاهرةاستكشاف بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أو أم في ایجیبت29
02/27056033-
02/27056055

02/27041114www.omv.com

3302/3345500002/33460584www.scini.com ش د المحروقي - المهندسين - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أوجستا أوفشور مصر30

13702/2704962202/27049633www.offshore-engineering.net ش العروبة - المعادي - القاهرةتوريدات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أوفشور للھندسة والتوریدات البترولیة31

-1002/22062005 ش دوليتان - شبرا - ميدان الخلفاويخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أویل فیلد ترانسبورت32
02/22062006-
02/22062007-
02/22062008

02/22062009www.otse-eg.com

....................................102/2704528502/27032608 ش 293 - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أي بي أس33

-402/25174351 ش 275 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ایجي باور لألعمال الكھرومیكانیكیة34
02/25174352

02/25174359www.egy-power.com

شركة ایجیبشیان بترولیم كونسلتنس (أیھ بي 35
سي )

-602/33361748 ش السد العالي - الدقي - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
02/33361749

..................www.epcegypt.com

9 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - خدمات مالحية وتجارةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة إیجیمست36
القاهرة

02/24031849-
02/24048728

02/24016837egymst@tedata.net.eg

115 طريق القاهرة حلوان الزراعي - حدائق استشارات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة إیرث لالستكشاف (إیریكس)37
القاهرة - المعادي

02/25254935-
02/25253989

02/25254277www.erexegypt.com

-13202/33369025 ش النيل - الدقي - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة إیطالیك للخدمات البترولیة38
02/37493694-
012/21104301

02/33380792www.italeycgroup.com

27 شارع عمر زعقان - المنطقة األولى - مدينة خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أیھ أم جروب للتجارة والتوزیع39
القاهرة - نصر

02/2402450002/22625515am.group.com@gmail.com

93 ش اسماعيل مهنا - العطارين - اللبان - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة أي دي تي40
االسكندرية

03/3928061-
03/3928062

03/3928063....................................

برج زهرة المعادي - بجوار المستشفى العسكري البحث والتنقيب عن البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة إیست زیت بترولیم ( زیتكو)41

- كورنيش النيل - المعادي - القاهرة

02/25291450-
02/25291452-
02/25291500

02/25291501-

02/25291594

zeitco@eastzeit.com

4002/2520170302/25201742www.paradigmgeo.com ش 254 - دجلة المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بارادایم جیو تكنولوجي ایجیبت42

2 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - استشارات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة باریكس43
القاهرة

02/2261602502/24054401www.barex.net

-402/25198726 ش 275 - برج األصيل - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بتروسیرفیس44
011/24303755

..................www.petroservice-eg.com

2002/2702815902/27028259www.petroservice.com ش 298 - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بتروسیرفیسز45

-2802/33355653 ش جابر بن حيان - الدقي - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بتروكونسلت للخدمات الھندسیة46
02/38389769

02/38389768www.petroconsult-eg.com

-7702/22602100 ب طريق النصر - مدينة نصر - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بروكیم للمناطق الحرة47
02/24050419-
02/22605530-
012/23203103

02/24052775weffat@prochem.com.eg

3002/3748866202/37616729petasco@link.net شارع عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بیتاسكو48
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-602/24531138 أ شارع السخاوي - مصر الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بیرامید لخدمة حقول البترول (بوسكو)49
02/22573456-
02/22574830-
02/24531138-
02/24531137-
02/24531139-
02/24530915-
02/24530916

02/22575695www.pyramid.com.eg

7 شارع 150 - ميدان الحرية - المعادي - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بیكو العالمیة للبترول50

القاهرة

02/23591990-
02/23591991-
02/23800584-
011/44442883

02/23597875www.pico/petroleum.com

-1402/25164917 شارع 280 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة باكر ھیوز انترناشیونال51
02/25164918

02/25164909www.bakerhughes.com

عمارة برج الثغر - ش صفية زغلول - رقم بريد خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بترول الصحراء الغربیة ویبكو52

االسكندرية

03/3928710-
03/3928718-
03/3928718

03/3934969radio.wepco@hotmail.com

شركة البترول المصریة الصینیة لتصنیع أجھزة 53

الحفر

الكيلو 41 - طريق السويس - السخنة     ،     تصنيع وصيانة أجهزة الحفرالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

10 أ ش سيد ندا - تقسيم الالسلكي - المعادي 

الجديدة - القاهرة

010/00846453-
02/25162732-
02/25162738-
02/25162740

02/25162744www.ephh.com.eg

45 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - خدمات بترولية - توكيالت تجاريةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة البترول والتعدین مصر54
القاهرة

02/2391814402/23933436....................................

مدينة بدر - المنطقة الصناعية األولى بجوار خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارمصنع بترولفت55

الخزان

02/28642500-
02/28642501-
02/28642502-
02/28642503

02/28642600www.petrolifet.com

9 شارع مكة - متفرع من جامعة الدول العربية -خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة البحر األحمر العالمیة للمقاوالت56

 المهندسين - الجيزة  ،  برج المحافظة - الدقهلية

02/33378393-
02/33371389-
050/2314838

..................haytham.amer@redseasernices.com

-02/26720206المنطقة الحرة - مدينة نصر - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بدر للخدمات الصناعیة57
02/26720207-
02/26720208-
02/26720209

02/22875525www.bdregypt.com

6 شارع عبد الهادي القوصي من شارع متولي حفر أبار مياه - مقاوالت عامةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة برومس جروب58
الجيزة - الهرم - فيصل - الشعراوي

02/33851742..................www.promisegr.com

الكيلو 11 طريق العين السخنة - القطامية - أمام حفر أبار بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بریسیشون دریلینج إیجیبت59

بتروجيت - حلوان

02/27575001-
02/27575003-
02/27575004-
02/27575655

02/27575655....................................

-066/3356245ش محمد علي والبلدية - برج الفتح - بورسعيدخدمات بترولية (مقاوالت أعمال مدنية)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بورسعید للخدمات الترولیة60
066/3343391

..................porsco@hotmail.com

-4002/27548956 ش 270 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة تاركو61
02/25167305

..................www.tarco-eg.com

-402/27357902 د ش الجزيرة - الزمالك - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة تام لخدمات حقول البترول62
02/27364529

02/27360659www.tamoilfield.com

52 شارع النبي دانيال - محطة الرمل - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمكتب التجاري الفني (تیكوف)63
االسكندرية

03/4865281-
03/4833580

03/4877765tecof@maktoob.com

-4802/33360353 شارع الثورة - الدقي - الجيزةخدمات بترولية ( استيراد وصيانة معدات ثقيلة)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة تریانجل للتجارة والھندسة64
02/33360354-
02/33360355-
02/33360356-
02/33360357-
02/33360358

02/33360359-

02/33362570

www.triangle.com.eg
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23 ميدان التحرير - الدور السابع - المنشية - تسويق مواد بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة التعاون للبترول65

االسكندرية   ،   94 شارع القصر العيني - 

القاهرة

03/4400937-
03/4402936-
03/4403685-
03/4433625-
03/4422137-

02/27951800-
02/27951806-
02/27951900

02/27958252-

02/27920966

www.coop.com.eg

-702/27028461 شارع 308 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة تكنو مار إیجیبت لیمتد66
02/27028432

......................................................

44 شارع نجاتي سراج - الحي الثامن - أمام خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة تنمیة البترول67
القاهرة - مدينة نصر - الوفاء واألمل

02/22733148-
02/22733236

02/22733587www.tanmiapetroleum.com

شركة تنمیة البترول المصري وغرب بكر ( 68

إبیدكو)

21 شارع سيبوي المصري - رابعة العدوية - الحفر والتنقيب واستكشاف وتنمية البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

مدينة نصر - القاهرة

02/24031801-
02/24021276-
02/24021272-
02/24021128-
02/24031801-
02/24031128-
02/24021419-
02/24021446

02/24021446-

02/24021474

....................................

8 ش الشهيد أحمد وصفي - مصر الجديدة - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ثري بي تكنولوجي69

القاهرة    ،    المنطقة الحرة - االسكندرية

02/24150932-

03/4489155

02/24193809....................................

شركة جبر للخدمات الصناعیة والبترولیة (_ 70

جي أي أس )

-702/26908933 ش الميرغني - مصر الجديدة - حلوانخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
02/26908955-
02/26908966

02/26908944www.gis-eg.com

-3902/23785010 ش 83 - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة جلوب أویل71
02/23785011-
02/23785022

02/23580101www.globoil.com.eg

502/2517193702/25171938www.gpscorp.net ش 265 - المعادي الجديدة - القاهرةتوريدات عمومية - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة جلوبال بروجكت سرفیسیز72

28 ش 269 - المعادي الجديدة - القاهرة    ،   خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة جلوبال سوریسكو الدولیة73

  43ش النبي دانيال -  االسكندرية

02/27547585-
02/27547597-
03/4864427-
03/4861254

02/27547714www.sourysco.com

-4802/27055111 ش النصر - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة جلوبال للخدمات الفنیة74
02/27055222-
02/27055333

02/27055444www.globalts-eg.com

8 شارع الدكتور مصطفى أبو زهرة - مدينة بحث وتنقيب واستكشاف البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة جنرال بترولیم (الشركة العامة للبترول)75

نصر - القاهرة

02/24030980-
02/24030977-
02/22643250-
02/24030981-
02/24030982-
02/24030984-
02/24030985

02/24037602....................................

44 عمارات رابعة االستثماري من ش النزهة - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة جیو كومب76
القاهرة - مدينة نصر

02/26905248-
010/68800381

02/26904390www.geocomp.com

ju@intech.com..................2902/25199539 عمارات نيركو - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة جیو ریسیرش77

-5403/5445013 شارع محمد صفوت - رشدي - االسكندريةحفر وتنقيب واستخراجالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الحمرا أویل78
03/5445011

03/5445075-
03/5445076

www.elhamraoil.com

الكيلو 17.5 طريق القاهرة السويس الصحراوي حفر أبار بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الحفر المصریة79
القاهرة -

02/24062222-
02/24062367

02/24062320www.egyptian-drilling.com
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طريق رشيد - المعدية - المنطقة الحره - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الخدمات البترولیة البحریة80

االسكندرية     ،    1 ش أنور المفتي - عمارات 

بنك االسكان والتعمير - مبنى - مدينة نصر - 

القاهرة

045/2971402-
045/2971404-
045/2970329-
02/24054821-
02/24054822-
02/24054873-
02/24054874-
02/24054878

045/2971406-

045/2970432-

02/24054803

www.pmsoffshore.com

5 ش الدكتور البطراوي - المنطقة األولى بجوار خدمات نقل جوي خاصة بقطاع البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الخدمات البترولیة الجویة81

جنينة مول - مدينة نصر - القاهرة

02/24032180-
02/24032181-
02/24032182-
02/24032183-
02/24032184-
02/24032185-
02/24032186-
02/24032187-
02/24032188

02/24024449www.pas.com.eg

39 ش فريد خلف ميريديان - هليوبوليس - خدمات بترولية لهندسة الحفرالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الخدمات البترولیة للحفر والھندسة82

مصر الجديدة - القاهرة

02/25165829-
02/26607080-
010/01694835

02/25165828www.petroservicesde.com

شركة الخدمات البترولیة الجیوفیزیقیة ( بي جي 83

أس )

-02/22746181المنطقة الحرة - مدينة نصر - القاهرةخدمات بترولية ( تحليل بيانات)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
02/22746182-
02/22747515-
02/22761300

02/22741781www.pgs.com

شركة الخدمات البترولیة للسالمة والبیئة ( 84

بتروسیف)

21 ش فلسطين - الشطر الرابع - المعادي خدمات بترولية واستشارات في مجال السالمة والبيئةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

الجديدة - القاهرة

02/27024825-
02/27024872-
02/27024874

02/25185630....................................

خدمات بترولية ( دراسات بيئية - استكشاف - حفر - مسح الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة خدمات البیئة والبترول (أبسكو)85

سيزمي - تصاريح )

-2902/27033137 ش 270 - المعادي الجديدة - القاهرة
02/27031090-
010/06662660

02/27031920www.epscoonline.com

-5402/25218289 أ الشطر السادس - زهراء المعادي - القاهرةخدمات بترولية ( المعالجة والتخلص من نفايات البترول)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الخدمات العامة للبترول المصري (یونیكو)86
02/25218345-
02/25218346-
02/25218347-
02/25218348

02/25218291www.unico-egypt.com

3702/2358520402/23581160www.maridivegroup.com كورنيش النيل - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الخدمات المالحیة والبترولیة ( مارادایف)87

www.elkhorayef.com..................902/25214504 ش 251 ميدان دجلة المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الخریف للبترول88

1 ش االديب محمد مرغم ش عبد القادر زيتون -توريد بترول ولوازم من المواسير وبلوفالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الخلیل للھندسة والتوریدات البترولیة89
االسكندرية -  سموحة

03/425089503/4294850elkhalil@elkhalil.net

برج زهرة المعادي - بجوار المستشفى القوات استكشاف بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة دانا بترولیم90

المسلحة - كورنيش النيل - المعادي - القاهرة

02/2529140002/25291429www.dana-petroleum.com

107 المنطقة الصناعية - زهراء المعادي - خدمات بترولية (معدات بترول)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة دریل كویب مصر للخدمات البترولیة91
القاهرة - المعادي

02/27538810-
02/27538809

02/27538907www.dril-quip.com

99 أ طريق مصر حلوان الزراعي - المعادي - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الدلتا لمعدات وخدمات البترول92
القاهرة

02/25253512-
02/25253514

02/25253513deltaoiltools@link.net

48 شارع ابراهيم البعثي - الدور األول - خدمات بترولية (أمن صناعي)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة دنیب أویل سیرفسیز(دي أو أس )93
الجيزة - المهندسين

02/33042084-
02/33045478

02/33038313www.deneboil.com

702/2520090502/25200906ips@link.net ش 290 - المعادي - القاهرةمجال االستشارات لخدمات البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة الدولیة البترولیة ( أي بي أس )94

89 ش خالد بن الوليد - سيدي بشر - أعمال بحريةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة الدولیة البحریة95

االسكندرية     ،    52ش يوسف عباس - مدينة 

نصر - القاهرة

03/5482152-
03/5491618-

02/24011212-
02/24012593

03/5480636-

02/24018124

www.inw.com.eg
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-3102/25187071 ش 263 - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة الدولیة لخدمات األنابیب - مصر96
02/25187338-
02/25192542-

012/27904823-
012/28780444

02/27043764www.its-energyservices.com

خدمات تفتيش هندسي - توريد مهندسين ومهمات ومعدات الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة الدولیة لخدمات النفط والغاز97

- خدمات نفط وغاز - توريدات وخدمات صناعية

79 ش أبو داوود الظاهري - مدينة نصر - 

القاهرة

010/02553035-
02/22707727-
02/26708543

..................www.iogsc.com

4 طريق مسطرد - أبو زعبل - القليوبية ، 9ش نقل تقيل للخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة الدولیة للتجارة98

دولتيان كورنيش النيل - الساحل - القاهرة

02/42272888-
012/22205860-
012/22109729

02/42272999....................................

39 ش أحمد الخشاب - الحي الثامن - مدينة خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة الدولیة للتجارة والخدمات99
القاهرة - نصر

02/2273084002/22743090its_egypt@yahoo.com

-3502/24038838 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمجموعة الدولیة للتنمیة - دي أي جي لیمیتد100
02/24039396

02/22663890www.dig-world.com

1802/3762600402/37626003www.incom-igi.com ش نوال - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة الدولیة للخدمات البترولیة والصناعیة101

خدمات بترولية - توريدات لمعدات هندسية - أجهزة قياس -الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمجموعة الدولیة المتحدة للمشروعات والتجارة102

 أعمال لوجيستيك - توريد كيماويات وزيوت

-425010/65504344 طريق الحرية - رشدي - االسكندرية
03/5427127-
03/5221442-
03/5453672

..................www.ugpt.com

-602/26908376 ش محمود حسن - مصر الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة دي تریدینج103
010/01621056

02/26908378....................................

24 ش سوريا - رشدي - االسكندرية    ،    10 خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة رادیو ھولند مصر104
بورسعيد - شارع الجمهورية

03/5233454-
066/3323801

03/5233238info@rhegypt.com

-010/65538248التجمع الخامس - جنوب األكاديميةتوريدات عامةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة رام أویل105
02/24182907

..................ram-oil@link.net

302/3346190002/33471496riza229@yahoo.com ش حسين الجيزاوي - المهندسين - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ریزا للخدمات البترولیة106

17062/3301061062/3309304emadelraies@yahoo.com ش راشد - السويسخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الریس للتوریدات والتجارة107

26 ش معز الدولة - متفرع من مكرم عبيد - خدمات بترولية (لحامات - تفتيش)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ریكو للخدمات البترولیة108
القاهرة - مدينة نصر

02/2270202602/22740523www.ricoegypt.com

وكيل معتمد بكبرى الشركات العالمية للزيوت الصناعية - الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الزاھد جروب109

تخليقية - مواد بترولية

العاشر من رمضان - مركز الخدمات الفنية 

الصناعية -    ،    العاشر من رمضان - بجوار 

مرور العاشر من رمضان

015/410870-
015/410871-

010/00085495-
015/374014

015/410647-

015/364014

www.elzahed.com

3/3 الشطر الثامن - ش الجزائر - المعادي خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الزعفرانة للمقاوالت والخدمات البترولیة110
القاهرة - الجديدة

02/27039415..................zaafarana200@hotmail.com

-02/26702140المنطقة الحرة - مدينة نصر - القاهرةخدمات بحرية وبتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سابیسكو للخدمات البحریة111
02/26702142

02/26702144www.sapesco.com

-602/27954482ش دار الشفاء - جاردن سيتي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ستكور للخدمات البترولیة112
02/27951406-
02/27956653

02/27952388www.setcore.com

-2802/23598251 ش 7 - المعادي - حلوانحفر ابار بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ستون لخدمات الحفر113
02/23598259

02/23598854www.stonedrillingeg.com

مدينة زهراء المعادي - المنطقة الصناعية - خدمات بترولية - مواتير تحكم إلكترونيالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سمیرام114

قطعة 70 - الشطر 5و6 - القاهرة

02/29703919-
02/29703920-

012/23232180-
012/22446678

02/29703917www.samiram.com

16 ش فاروق عامر - مساكن شيراتون - استشارات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سنیوباكس115
القاهرة - هليوبوليس

02/22682875-
02/22688080

02/22687000contact@seenopex.com

20 ش مصطفى رفعت - مساكن شيراتون - نقل المواد البتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سھام للبترول116
القاهرة

02/22690807-
02/22673841

02/22690808-
02/22690802

....................................

117(sopc) 062/3360362شارع صالح نسيم - طريق الزيتيات - السويسمعالجة البترول المكررالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة السویس لتصنیع البترول-
062/3360320-
062/3361613-
062/3361614-
062/3361615-
062/3361616

062/3360345-

062/3336363

sopc@suezprorssing.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-2102/33446590 ش عرابي - المهندسين - الجيزةالتنقيب واستكشاف البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة السویس للزیت (سوكو)118
02/33467922

02/33046633-
02/33035434

www.suco-eg.com

18 ش حسن الرملة - كورنيش خلف أركاديا خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة السویس للمواد البحریة والبترول119

مول - القاهرة

02/25777845-
02/25778816-
012/27341731

02/25756147suazmarine12@yahoo.com

-402/27362431 د ش الجزيرة - الزمالك - القاهرةمهمات وقايةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة السویس لمھمات السالمة المھنیة120
02/27362437-
02/27362439

02/27369603www.ssoegypt.com

99 أ طريق مصر حلوان الزراعي - المعادي - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سولف أوشن سیستمز121
القاهرة

02/25253504-
02/25253507

02/25265784www.oceaneering.com

-2202/23596057 ش 77 ج - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سي جي جي أردیسیز122
02/23800178-
02/23800326

02/23800625www.cgg.com

-202/27543466 أ ش 200 - دجلة المعادي - القاهرةبحث وتنقيب واستكشاف وانتاج البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سیبترون إنترناشیونال123
02/27543477-
02/27543488

02/27543566www.enap.cl

6 ش دار الشفاء - جاردن ستي - السيدة زينب - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سیتكور للطاقة124
القاهرة

02/27951406-
02/27956653

02/27952388www.setcora.com

-44602/35705077 ش األهرام - أبراج نصر الدين - الجيزةوكالء قطع هيدروليك صناعة إيطاليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سیجما ھیدرونیوماتیك125
02/35734015

..................www.sigmahyd.com

-502/25194457 ش 256 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سیكا أركیما جروب126
02/25215086

02/25194733www.ceca.fr

-02/22704341المنطقة الحرة - مدينة نصر - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سیكترام - جیوبكس مصر المحدودة127
02/22706479

......................................................

....................................6102/2419077702/24159221 ش العروبة - مصر الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة سیمیتار إیجیبت لالنتاج128

....................................1002/2392373302/23930681 ش علوي - قصر النيل - القاهرةتوريدات عموميةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الشافعي التجاریة (بروفي مار)129

1 شارع المشير اسماعيل - مساكن شيراتون - حفر ابار بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة شالینجر لیمتد130
القاهرة - مصر الجديدة

02/2268281002/22676122www.challengerlimited.com

توريد أجهزة تفتيش هندسي - ةأجهزة كشف غازات - الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الشرق األوسط131
مهمات األمن الصناعي

56 طريق مصر حلوان الزراعي - برج بدر - 
القاهرة - المعادي

02/2378007902/23782991www.mec-ndt.com

شركة الشرق األوسط للصھاریج وخطوط الغاز 132

(مید تاب)

التجمع الخامس - محطة الغاز - أمام شركة ناتا نقل البترول الخام إلى المعاملالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

أوجاسكون   ،   فرع االسكندرية - الدخيلة

02/26183092-
02/26183093-
02/26183094-
02/26183095-

03/4460080

02/26182706-

03/2021341

....................................

25 طريق القاهرة حلوان الزراعي - المعادي - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة شلمبرجیر133
القاهرة

02/2768470002/23807823www.slb.com

-702/22735820 ش محمد حسنين هيكل - مدينة نصر - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الشموخ - مصر134
02/22727093

..................www.alshoumoukhegypt.com

8 شارع عبد الرؤوف - ميدان الجزائر - المعادي حفر ابار بترول ومياهالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة شنجلي بوھاي لخدمات الحفر135
حلوان -

02/27048125......................................................

4 ش اسماعيل الفنجري - مدينة نصر - القاهرة  خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة صب سي للخدمات البترولیة136

  ،     ش50 - برج التيسير - االسكندرية

02/22607708-

03/4208025

02/22620777www.subsea-eg.com

تسويق المنتجات البترولية بأنواعها - (الموزع الوحيد الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة طاقة لتسویق المنتجات البترولیة137

لزيوت كاسترول العالمية داخل جمهورية مصر العربية)

13 ش ابراهيم نجيب - الدور السادس - جاردن 

ستي - القاهرة

02/2792773002/27955290www.taqa.com.eg

توكيل لشحومات مواسير أمريكية معدات فحص مواسير الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة طیبة للمنتجات البترولیة والتوكیالت138

االنتاج والحفر - خدمات بترولية

-1902/27536815 ش 304 - المعادي الجديدة - القاهرة
02/25170472-
02/25172864

02/27536816www.tibaoil.com

خدمات بترولية (وكالء لمالبس الحماية الخاصة بشركات الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الصباحي أویل سیرفیس139
البترول واألسمنت وشركات الكيماويات صناعة أمريكية 
وفرنسية مثل أحذية األمان والخوزة الحامية - النظارة 

الحامية - الجونتيات بأنواعها - توريدات عامة " جميع ما 
يخص األمن الصناعي" ) .

3/2 الشطر الثامن ش الجزائر - المعادي 

الجديدة - القاهرة

02/2703377902/27028810www.eos.com.eg

www.eladelgroub.com..................015/352169العاشر من رمضان - داخل المصرية سنتر2وكيل معتمد إلكسون موبيل للزيوت والشحوماتالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة العادل جروب140



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-43103/5824138 طريق الجيش - لوران - االسكندريةنقل بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة العربیة ألنابیب البترول (سومید)141
03/5824139-
03/5841463

03/5838397-

03/5831297

www.sumed.org

-302/22757437 ش هشام لبيب - مدينة نصر - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة العربیة لخطوط النفط والغاز142
02/22757432

02/22730901altube@altuube-egy.com

شركة عسكر للخدمات اإلداریة والتأمینیة 143
والبترولیة

4 شارع الجزائر - أمام كارفور - المعادي خدمات إدارية وتأمينية وبتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
القاهرة - الجديدة

02/25185934......................................................

-502/25215091 ش 256 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بترولية (توصيل أنابيب)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة فالف لخدمات البترول144
02/25215092-
02/25215020-
02/25215023-
02/25195959

02/25196262www.vlve-tools.com

شركة كایرو إنترناشیونال للخدمات البترولیة 145
(سیبكو)

1902/2702431602/27024312cipco@hotmail.com ش فلسطين - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بترولية (توصيل مواسير الغاز ولوازم الغاز)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

......................................................402/22919173 شارع اسماعيل رأفت - مصر الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة كروس كونتریز146

-1902/25283472 كورنيش النيل - المعادي - القاهرةحفر أبار بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة كروسكو147
02/25270755

02/25283471www.crosco.com

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية األولى - وكالء لشركة موبيل األمريكية للزيوتالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة كیریفیلد مصر148
القطعة الثانية

02/3833069802/38331408....................................

4 شارع سيمار متفرع من البطل أحمد عبد حفر وتنقيبالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الكویت للغاز والزیت149
الجيزة - المهندسين - العزيز

02/33356630-
02/33356632

02/33356634www.kgo-co.com

11 شارع عبد الرحمن رشدي - سانت فاتيما - خدمات بترولية - تفتيش هندسي - عزل غرف األشعةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمركز الكیمیائي اإلستشاري العربي150
القاهرة - مصر الجديدة

02/2638187802/26396472www.drkhallaf.com

8 شارع المستشار مصطفى درويش من شارع استشارات بترولية (كشف بأنواعة - توريد مهندسين)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ماسا لالستشارات151
محمد توفيق دياب - مكرم عبيد - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22720346-

02/22720947

..................www.massaconsulting.org

بوابة 8 - طريق مطروح االسكندرية - وكيل معتمد لزيوت وشحومات صناعيةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ماستر أویل152
االسكندرية    ،   شارع 20 من شارع 45 - 

االسكندرية - العصافرة

03/5343879..................masteroil_co@yahoo.com

وكيل تجاري لشركة لوبر يزول الفرنسية لزيوت تشحيم الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ماك أویل مصر153

سفن

20 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - 

الجيزة

02/33354812-
02/37498464-
02/37498465

02/37602497www.macoilmisr.com

14 ش عمارة البحرية - ش أدمون فريمون - خدمات بترولية ( تموين سفن - استخراج تصاريح)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ماكس مارین154
االسكندرية - سموحة

03/424310103/4243136www.maxmarine.com

-402/24190071 ش صالح الدين - مصر الجديدة - القاهرةتصدير العديد من مواد التعدينالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة مالتي مین إیجیبت للتعدین155
02/24190093

02/24190098www.multi-min.com

-5402/25218289 أ الشطر السادس - زهراء المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المتحدة لخدمات البترول156
02/25218345-
02/25218346

02/25218391www.unico-egypt.com

الشركة المتكاملة للخدمات البترولیة والبحریة 157
(إمبسكو)

-1802/27030310 ش 316 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بترولية وبحريةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
012/22154026

02/27038086www.impsco.com

الشركة المتكاملة للخدمات البترولیة (أي بي 158
أس)

www.ips-eg.com..................1802/27040848 ش 316 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بترولية ( الفحص عموما)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

-602/23785775 شارع السد العالي - المعادي - القاهرةاستكشاف وانتاج والتنقيب عن البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة مجاویش للبترول159
02/23785774-
02/23785776

......................................................

-19602/23800270 ش 9 - المعادي - القاهرةخدمات بترولية وكيميائية وإزالة ألغامالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة مجموعة األیدي المتعددة (موھاج)160
02/23800420

02/23780991www.muhag-eg.com

7 ش األثري محمود عكوش - هيليوبليس - خدمات استكشاف بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة المستشارون المتحدون161
القاهرة - مصر الجديدة

02/24186796-
012/22181373

02/22912169szaynoun@link.net

التجمع الخامس - ش التسعين - قطعة 20 مركز صيانة المعدات البتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة مصر للصیانة (صن مصر)162
المدينة االداري القاهرة

02/2618999902/26189888www.emceg.com

شركة مصر للمساحة والخدمات البحریة (مصر 163
مارین سرفیسیز)

www.misrmarine.net..................16003/5450014 ش أحمد شوقي - رشدي - االسكندريةمساحة بحريةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

6 ش محمود حافظ - ميدان سفير - مصر خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة مصر نفط للخدمات التجاریة والفنیة164
القاهرة - الجديدة

02/26373982-
02/26357141

02/26353696www.misrnaft.com

6 عمارات الجبل األخضر - امتداد رمسيس - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة الدولیة (تو أي إم)165

القاهرة

010/05823339-
02/23422555-
02/23422227

......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

طريق القطامية العين السخنة - قطعة 20 ، 19 -حفر وتنقيب عن البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة الصینیة للحفر166
القاهرة -  القطامية 

02/27578187-
02/27579857

02/27579851www.ecdc.com.eg

202/2703398002/27040704edf@menanet.net شارع 270 - المعادي الجديدة - حلوانحفر أبار بترول - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة لتسھیالت الحفر167

......................................................60803/5851981 طريق الحرية - زيزينيا - االسكندريةتسويق منتجات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة لتسویق المنتجات البترولیة168

الشركة المصریة لتشغیل مشروعات إسالة الغاز 169
الطبیعي

2 شارع بورسعيد - دجلة المعادي الجديدة - تشغيل مشروعات اسالة الغاز الطبيعيالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
القاهرة

02/23802478-
02/27515075

02/27515079www.egyptianlng.com

الشركة المصریة لتشغیل وصیانة المشروعات 170

(إیبروم)

طريق االوتوستراد - مدينة نصر - القاهرة   ،    تشغيل وصيانة المشروعات البتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
الكيلو19.5 ميرغم - مبنى مجمع البترول - 

الدور األول - طريق االسكندرية القاهرة 
الصحراوي

02/26909771-
02/26909774-
02/26909775-
02/26909776-

03/2020258

02/26909773-

02/26909772-

03/2020259

www.eprom.com.eg

1602/2702588002/25185832www.edos-group.com ش 299 - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة لخدمات التنقیب عن النفط171

فيال 6 ش 50 - الحي الخامس - التجمع خدمات غاز طبيعي واستشارات حفر وفنيةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة لخدمات الغاز172

الخامس - القاهرة الجديدة

02/26160876-
02/26160878-
02/26160879-
010/66609368

02/26160877www.egas-eg.com

صيانة واصالح واستبدال وتوريد جميع األجهزة التي تعمل الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة لصیانة األجھزة173
بالغاز الطبيعي

-02/24711663بلوك 4 - المنطقة التاسعة - مدينة نصر - القاهرة
02/24700229

02/24700474-
02/24709001

www.siancoeg.com

22 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة للتنمیة والھندسة (إدیكو)174
 القاهرة

02/24033363-
02/24012090

..................www.edeco-egypt.com

ش غرب االستاد البحري - ش المخيم الدائم - خدمات بترولية - توزيع عمالة على قطاعات البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة للخدمات البترولیة (أبیكو)175

الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة

02/24041290-
02/24041291-
02/24041292

02/24041294www.epsco.com.eg

65 ش عبد السالم عارف - البساتين - فليمنج - خدمات بترولية - (مساحة بحرية)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة للخدمات البترولیة (إیكوس)176
االسكندرية

03/5826006-
03/5823696

..................www.ecossur.com

الشركة المصریة للخدمات المتكاملة (إنتجراتید 177
سیرفیس)

-1102/23658485 ش متحف المنيل - المنيل - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
014/4504515

02/23648819www.eiseg.com

انشاء وتشغيل وصيانة وادارة خطوط ومنشأت ومرافق الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة للغازات الطبیعیة (جاسكو)178

الشبكة العمومية للغازات الطبيعية وكافة المعدات الالزمة 

لتجهيز الغاز الطبيعي لالستخدام وفصل مكوناته

ش التسعين مخرج 12 من الطريق الدائري - 

اتجاه المعادي السويس - القاهرة الجديدة - 

القاهرة

02/26171510-

02/26171511-

02/26171512

02/26171514www.gasco.com.eg

7602/3335491702/37612953www.egp-group.com ش الحسيني - الدقي - الجيزةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمجموعة المصریة للمشروعات179

الشركة المصریة لمعدات حفر المناجم (دریل 180
صب)

20 شارع اليمن - ميدان لبنان - المهندسين - توريد معدات حفر أبار بترول ومياهالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
الجيزة

02/33058214-
02/33058215

02/33460435mfarag@soficom.com.eg

-1602/22567720 ش نهرو - الميريالند مصر الجديدة - القاهرةنقل بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة المصریة لناقالت البترول181
02/22567730-
02/24562622-
02/24562623

02/24522236....................................

2 ب شارع عبد العزيز جاويش - ميدان لبنان - حفر أبار مياهالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة المصریین لخدمات حفر األبار182

المهندسين - الجيزة

02/33476664-
012/26555220-
012/23126101-
010/65547990

02/33452288el-masrien-drilling@hotmail.com

-90040/2554119 ش الحاج سليم - كفر الزيات - الغربيةشركة نقل وخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة مصطفى دیاب للنقل والخدمات البترولیة183
010/99500851

......................................................

02/2670605002/26706070users@nasr-city.slb.comالمنطقة الحرة - مدينة نصر - القاهرةخدمات بترولية (مضخات بترولية)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة مضخات ریدا184

-5702/2725838 شارع الجزائر - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة المعادي للخدمات البترولیة185
02/27056325

..................maadi_oil_service@yahoo.com

أرض القابوطي - أمام مصنع كوكاكوال - استيراد الغاز وتعبئة وخلط غازات التبريدالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة منتجات تبرى غاز مصر186

بورسعيد      ،   53 شارع مصدق الدور 

الخامس - شقة 10 - الدقي - الجيزة

066/3725397-
02/37495035-
02/37491502-
02/37616182

02/37495003www.tabrigas.com

-1602/27033052 شارع العروبة - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة المنصوري للخدمات البترولیة187
02/27020736

02/25180938www.almansoori.biz

6202/2592157802/25939106arabeng@ymail.com شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةخدمات بترولية - جميع أنواع العدد واالدوات الصناعيةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة المھندسین العرب188
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

موردين للخدمات البترولية والتوريدات العمومية جميع الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة المھندسین العرب للخدمات البترولیة189

أنواع العدد واالدوات الصناعية

47شارع فريدة حسان - المختلط - المنصورة    

 ،    62شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

050/2312516-
050/2334085-

012/22116500-
012/21917917-
02/25921578-
012/76060246

050/2317780-

02/25939106

arab_eng@gmail.com

شركة المھندسون المتحدون للمشروعات 190
البترولیة (یونب)

1402/2401073102/24032587www.unepp.com عمارات العبور - ش صالح سالم - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

-602/25172751 ش فلسطين - المعادي الجديدة - القاهرةتنقيب وانتاج البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة میرلون الفیوم للبترول191
02/25172752-
02/25172753

02/25167335www.merlonpetrol.com

2002/2291056602/22907401menatradex@gmail.com ش محمد المهدي - مدينة نصر - القاهرةوكيل لشركات الغازالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة مینا تریدیكس192

234 ش فيصل - برج الفيروز - الجيزة    ،     خدمات بترولية (خدمات نقل البترول والمعدات الثقيلة)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ناشیونال لخدمات النقل والمعدات الثقیلة193

السادس من اكتوبر المنطقة الصناعية االولى 

قطعة 122 - 6

011/15555315-
010/06676190-
02/33887102-
02/37720900-

010/07799146-
02/38327986-
02/38327968

..................www.national-ka.com

1402/2690689102/26906899www.nalco.com عمارات رامو - مدينة نصر - القاهرةتوريد كيماويات إلنتاج البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة نالكو إنجري سیرفیسیز ماركتنج لیمتد194

3/1 ش المدينة المنورة - المعادي - القاهرة     خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الندي لخدمات البترول والتوریدات العامة195

،     4عمارات شباب المنيب - الجيزة

02/25186917-

02/33753914

..................www.alnadaoil.com

خدمات بترولية - معدات حفر ابار - صيانة حقول بترولية - الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة النیل للصناعات البترولیة (نبیكو)196

توريدات

مدينة بدر - المنطقة الصناعية الخامسة      ‘    
    19ش محمود حب هللا - المنطقة الثامنة - 

القاهرة - مدينة نصر

02/28641560-

02/22731880

02/26710213www.npico.net

الكيلو 10 - طريق العين السخنة - القطامية - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ھالیبرتون أوفر سیز لیمتد197
القاهرة

02/2759100002/27591759www.halliburton.com

-1202/23581936 شارع 83 - المعادي - حلوانحفر أبار بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الھرم لحفر أبار البترول198
02/23583249

02/23583840www.pyramid-drilling.com

199IES 4/2 عمارات شركات المعادي - المعادي الجديدة موردين عموميينالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمؤسسة الھندسیة للخدمات الصناعیة
القاهرة -

010/05141159-
02/27028578

02/25251512iesco2008@yahoo.com

الشركة الھندسیة للصناعات البترولیة 200
والكیماویة (إنبي)

1أ ش أحمد الزمر - الحي الثامن - مدينة نصر - تصميمات هندسية للمشروعات البتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار
القاهرة

02/2276210002/22744382-
02/22744981

www.enppi.com

17 ب الشطر العاشر - المعادي الجديدة - حلوان مقاوالت بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالمجموعة الھندسیة للمقاوالت201
    ،     3عمارات الشرطة - كوم الدكة - 

االسكندرية

02/27042244-

03/3916444

02/27021624egccairo@yahoo.com

حفر ابار مياه جوفية - توريد طلمبات أعماق - استصالح الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الھواري لإلسستثمار والتنمیة202

أراضي

-46012/77507500 عمارات أبو الفتوح - مدكور - الهرم
010/03659795-

02/37795831

..................www.hawarydrill.com

وكيل لشركات أوروبية لمعدات الغاز صناعة ايطالية الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ھوت ھید انترناشیونال203

وصينية

-2102/27544594 ش 293 - المعادي الجديدة - القاهرة
02/27544595-
02/27544596-

02/27544593www.hot-hed.com

......................................................2102/35827955 شارع ابن بطوطة - الهرم - الجيزةحفر أبار بترول ومياهالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة الوادي األخضر لرصد األبار204

وكيل لشركات أوروبية لمعدات الغاز صناعة ايطالية الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة وان مان تیم للتجارة والتوكیالت205
وصينية

-3202/24186640 ش تاج الدين السبكي - مدينة نصر - القاهرة
02/22918247

02/24197325www.onemanteam.net

الشركة الوطنیة للتجارة واإلستیراد والتوریدات 206

العمومیة

الكيلو 21.5 - المنطقة 7 - ش كريم غبور - توريدات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

القاهرة

02/26571300-
02/26571400-
02/26571500

02/26570500watania_so_eg@yahoo.com

المنطقة الصناعية رقم 107 - زهراء المعادي - خدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارالشركة الوطنیة للخدمات البترولیة (نابسكو)207

القاهرة

02/27538754-
02/25218516-
02/23599978-
02/23584062

02/27537322....................................

الشركة الوطنیة المصریة للحفر والخدمات 208

البترولیة (داسكو)

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية األولى - حفر أبار مياه - صيانة أبار البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبار

قطعة34     ،       الهضبة العليا - المقطم - 

منطقة س - قطعة 7378 - المقطم - القاهرة

02/38332161-
02/25084914-
02/25084915-
02/25089202-

02/25084903dasco2002@hotmail.com
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6 ش 264 - المعادي الجديدة - القاهرة      ،   خدمات بترولية (تأجير معدات حفر)الخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة وود إنترناشیونال209

   ش12  - العامرية

02/25164908-
02/25164901-
03/4542455-
03/4542458

02/25164902www.wiegypt.com

الشطر األول - قطعة 18 ث /4 - زهراء المعادي خدمات استكشاف البترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة یوكس لخدمات إستكشاف البترول210

- القاهرة

02/27009365-
02/25175173-
02/25175176

02/25175169www.ycos.com.eg

2402/2768810002/27688130www.picoenergy.com ش وادي النيل - المعادي - القاهرةخدمات بتروليةالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة بیكو للخدمات البترولیة211

35 شارع عبد اللة طاهر متفرع من ش أبو تسويق المواد البترولية وتوريد الزيوتالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ریدا أویل مصر212

داوود الظاهري - المنطقة السادسة - مكرم عبيد 

- مدينة نصر - القاهرة

02/22732085-
02/22732086-
02/22732087-
02/22732089-
02/22732090-
02/22732091-
02/22872889

02/22732088-

02/22872879

....................................

الكيلو 11 طريق العين السخنة - القطامية - حفر أبار بترولالخدمات البترولیة وحفر األبارخدمات بترولية وحفر أبارشركة ترانس أوشن ألعمال البترول213

القاهرة

02/27595000-
02/27595002-
02/27595003-
02/27595004-
02/27595005

02/27575669www.deepwater.com

13 شارع علم الروم من شارع بورسعيد - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة الدولیة ألعمال التكییف1
مرسى مطروح

046/4947498046/4946398aldawlia_2006@yahoo.com

......................................................5102/26542490 شارع جعفر والي - المطرية - القاهرةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة األمریكیة اإلیطالیة للتجارة2
4603/549349403/5534662technocool_33@yahoo.com شارع العيسوي - سيدي بشر - االسكندريةموزع معتمد لشارب وسامسونجالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة األمریكیة اإلیطالیة للتكییف والتبرید3

1040/2381983040/2383322eldawlia6@yahoo.comشارع مصر والسودان - المشحمة - الغربيةموزع معتمد لتكييف شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة الدولیة للتبرید والتكییف4

1 شارع مصطفى منصور - كوبري القبة - موزع لتكييف شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة الدولیة للتجارة والتوریدات5
القاهرة

02/26840075......................................................

1702/2273617102/22724267itaco4@starnet.com شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة الدولیة للتجارة والتوكیالت (إیتاكو)6

شارع الروضة - خلف التأمينات - برج الزمردة -موزع لجميع ماركات التكييف - فالتر مياهالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة العربیة جروب للتكییف والتبرید7
االسكندرية -  سيوف

03/9563703-
012/27157503

......................................................

-3302/22597247 ب شارع إبن سندر - سرايا القبة - القاهرةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة العربیة لتكنولوجیا التكییف8
02/22597270-
02/22597262-

010/03453298-
012/24913029-
011/10102555

..................mhasoona.mhasoona670@gmail.com

197 طريق العروبة - طريق المطار - مصر تخزين خضروات وفاكهةالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة المصریة الھولندیة9

الجديدة - القاهرة      ،       العاشر من رمضان 

- المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة 7/14

02/22667266-

02/22670378-

015/413157

02/22667077sobky_28@hotmail.com

وكيل شركة (روزينبرج) االلمانية للمراوح ووحدات مناولة التبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة المصریة ألنظمة التھویة10
الهواء وكافة ماكينات تشكيل الصاج  -إستيراد مراوح 

صناعية

13 شارع القباني من شارع الطيران - مدينة 
نصر القاهرة     ،     11 شارع جامعة القاهرة -

 الجيزة

02/24043306-
02/35714538-
02/35737813

02/35714538samir_ayed@mail.com

الشركة المصریة للھندسة والتجارة واإلستیراد 11

(كول تك)

استيراد معدات مخازن وتبريد وكباسات (سابرو - جراسو -التبرید والتكییفتبريد وتكييف
 مايكوم) - استيراد مكثفات تبخيرية وأوناش شوكة وجميع 

قطع الغيار التبريد - استيراد الكباسات والمحابس من 
الدنمارك - موزع لمنتجات دانفوس

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية األولى - 

شارع16 - قطعة 10 ، 11

010/05113414-

010/01503727-

02/38324120

..................cooltechmisr@yahoo.com

موزع لجميع ماركات التكييف - توريد قطع غيار أجهزة التبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة المصریة لمخارج الھواء12
تبريد وتكييف

8 شارع أحمد كمال - طريق القاهرة حلوان 
حلوان - المعادي - طره - الزراعي

02/27008962-
012/25312874

02/27001541masreya_forair@yahoo.com

تقاطع شارع البكباشي العيسوي مع شارع أمين موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالشركة الھندسیة للتكییف (كمفورت زون)13
االسكندرية - ميامي - خيرت الغندور

010/09067171-
012/21367454

03/5500421....................................

السادس من أكتوبر - الشيخ زايد - 5 شارع 20 موزع لتكييف يونيون إير - شار - كاريير - سامسونجالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالمؤسسة المتحدة للتكییف والتبرید14
الحي الحادي عشر -

010/03705428-
02/38957012

..................info_motaheda@yahoo.com

8 شارع بن هاني األندلسي من شارع الطيران - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالمؤسسة المصریة لمقاوالت التكییف15

مدينة نصر - القاهرة

02/22608469-
02/24038165-
012/24909871

02/24037661....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

16 شارع شمس الدين الذهبي - مصر الجديدة - موزع لتكييف كاريرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالمركز المصري للتجارة للتكییف والتبرید16
القاهرة

02/2415589702/22905133etcelbgermy@hotmail.com

20 شارع د/ محمد عبد المجيد الزيات - محطة استيراد اجهزة تبريد من أمريكاالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالمركز الھندسي للتبرید والتجارة17
االسكندرية - الرمل

03/487076703/4871333....................................

249 شارع إمتداد رمسيس 2 - مدينة نصر - موزع لتكييف امريكول - يونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفالمكتب المصري لألعمال الھندسیة18
القاهرة

02/24010545-
012/23440654

02/22636557....................................

وكيل (يونيون إير) - (أمريكول) - (شارب) - (فريش) - التبرید والتكییفتبريد وتكييفالمملكة لإلستثمارات التجاریة19

(ترين) المصرية ألجهزة التكييف واألجهزة المنزلية

56 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 

القاهرة

02/37228820-

1/19502

02/22700631www.kingdomairco.com

18 شارع سمير عبد الرؤوف - إمتداد مكرم موزع ألجهزة التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفبرادایس ألجھزة التكییف20
القاهرة - مدينة نصر - عبيد

02/22877568-
011/13344902

02/22729061paradiseegyptz@yahoo.com

الكيلو 12 طريق القاهرة االسكندرية الزراعي - مخازن للتبريد للغير (خضراوات وفاكهة)التبرید والتكییفتبريد وتكييفثالجات الحریة للتبرید والتجمید21
القليوبية - أبو سنة

02/4215889902/42106211....................................

الكيلو 24 طريق القاهرة االسكندرية الزراعي - ثالجات تخزين (لحوم - خضراوات - فاكهة)التبرید والتكییفتبريد وتكييفثالجات مأمون22
القليوبية

02/4216691402/42168723....................................

الكيلو 27 طريق االسكندرية القاهرة الزراعي - ثالجة تبريد وتجميدالتبرید والتكییفتبريد وتكييفثالجة الحسن للتبرید والتجمید23
البحيرة

045/2219907......................................................

المعدية - نزلة أبو قير من الطريق الدولي - تجميد أسماكالتبرید والتكییفتبريد وتكييفثالجة العربي للتبرید24
البحيرة - رشيد

045/2972820-
012/21153683

045/2972810....................................

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية - ثالجات حفظ (تجميد وتبريد)التبرید والتكییفتبريد وتكييفثالجة خشالة25
27محور حدمي أول

02/3832750202/38327503....................................

25 شارع إسراء المعلمين - ميدان لبنان - توريد تكييف مركزي جميع الماركاتالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة آب آیر مافكو مصر للتكییف والتبرید26
الجيزة - المهندسين

02/3344159702/33035923....................................

-6702/35452882 شارع المير - المهندسين - الجيزةموزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة إبتكار ھوت بوینت27
02/33448110-
02/35333612

02/33501079....................................

موزع معتمد لميراكو كاريير - توريد جميع أجهزة التكييف التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة إبكس لتكییف الھواء28

وقطع غيارها

15 شارع أدمون فرمون - برج لؤلؤة مجمع 

مبارك األولمبي - سموحة - االسكندرية

03/4268592-

03/4268597

......................................................

-3602/22631070 شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةوكيل معتمد لشارب - موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أبھا للتكییف والتجارة29
02/22626510

02/24051485abhasol@yahoo.com

....................................055/2553312055/2563380برج وهدان - شارع الجمهورية - ههيا - الشرقيةموزع معتمد لتكييف يونيون ايرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أبو ریة للتجارة والتكییف30

......................................................5803/5442419 شارع دارا - االسكندريةموزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أبو فانا كوول31

-116010/09992712 أ شارع جسر السويس - القاهرةتوريد أجهزة تكييف - غرف تبريدالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أبو ھاشم للھندسة والتجارة32
012/23942591-

02/24516614

......................................................

6 شارع عبد الرحمن علي - كورنيش النيل - موزع معتمد لكارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أتش فاك (مصر)33
حلوان - المعادي

02/27005962..................gana_hvac@yahoo.com

81 شارع محمد مقلد من شارع مصطفى موزع معتمد لكارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أتش فاك فور آیر كوندیشن34

النحاس - الحي الثامن مدينة نصر - القاهرة

02/26706734......................................................

45203/544334703/5458668aticac@yahoo.com طريق الحرية - رشدي - االسكندريةموزع معتمد لتكييف كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أتك للتكییف35
53 عمارات رابعة األستثماري - شارع النزهة - وكيل تكييف ترين األمريكيالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أتوم آیر كوند36

مدينة نصر - القاهرة

02/22913916-
02/22913917-

02/229113918-
1/19212

02/22913924www.atomaircond.com

53 عمارات رابعة األستثماري - شارع النزهة - وكيل (ترين) األمريكية ألجهزة التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أتوم جروب37
القاهرة - مدينة نصر

02/2291391602/22913924www.atomaircond.com

شركة أتیكو الدولیة لإلستشارات االقتصادیة 38
والتجاریة

-6202/25202010 أ شارع النصر - المعادي الجديدة - حلوانموزع معتمد لتكييف كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييف
02/25202022

02/25202011iteco@miraco-dealers.com.eg

59 عمارات صقر قريش - خلف مساكن موزع معتمد لشاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أجو للتكییف39
القاهرة - مصر الجديدة - شيراتون

02/2266798402/22670465infoatego@gmail.com

موزع معتمد لتوشيبا - شارب - تراين - يورك - سامسونج التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أجواء40

- كاريير

851 شارع الميثاق - زهراء مدينة نصر - 

القاهرة

02/24093399-
02/24091020-

010/06095143-
010/00001177

02/24113646agwaa_ac@yahoo.com

موزع معتمد لشارب - يونيون إير- كاريير - يورك (عام - التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة إخوان أبو الخیر41
مركزي)

36 شارع صالح الدين وسيد درويش - حي 
بورسعيد - شرق

066/3345779066/3331163gaboelkher@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

5 شارع محمود حافظ - ميدان سفير - مصر موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة آدمز كول (سفیر للتجارة والتكییف)42
القاهرة - الجديدة

02/2644352002/26443507adamstrade@hotmail.com

....................................64040/3287075040/3287030 شارع الحلو - طنطا - الغربيةموزع معتمد لشارب - فريش - L.Gالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة آراب كوند43
43 شارع نخلة المطيعي - ميدان تريومف - موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أرتیك44

القاهرة - مصر الجديدة
02/22412666-
012/23106018

02/22401119ashsamaan@hotmail.com

مقاوالت إلكتروميكانيكال وكيل (بركر) - ( أل أس بلس التبرید والتكییفتبريد وتكييفشربكة أرجونت لألعمال المیكانیكیة45
واي) - (الجانس) للسوكستات والمفاتيح والسويتش - 

للتبريد والتكييف (الزامل) وكيل

124 شارع عثمان بن عفان - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26387234-

02/26385461

02/26360823www.argo-naut.com

شارع طرح البحر - داخل قرية مرحبا السياحية - وكيل معتمد لتكييف يونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أرم تك46
بورسعيد

066/3381212066/3352031....................................

17 شارع مصطفى رفعت - مساكن شيراتون - وكيل معتمد لتكييف يونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أریاكول للتكییف47
القاهرة - مصر الجديدة

02/22684007......................................................

7 شارع حسن إبراهيم - أرض الجولف - مصر موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أس إیجیبت كول48
القاهرة - الجديدة

02/2290096202/24187206....................................

43 شارع نجيب الريحاني - أول شارع كلود بك -استيراد قطع غيار تبريد وتكييف من ألمانيا - الصينالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة إسكیمو للھندسة والتجارة الدولیة49
القاهرة -  وسط البلد

02/25881769-
02/27872723

002/25916275www.eskimoegypt.net

-4702/22611736 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةموزع معتمد لسامسونج - ترين - كاريير - شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة آسیك50
010/02103437

02/22631317www.acec-ac.com

52 شارع العشرين من شارع فيصل - الهرم - وكيل معتمد ليونيون إير - فريشالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة إسیمكو للكییف والتبرید51

الجيزة

02/37783307-
02/37283308-
02/37233788

02/37233755eskimoeid@yahoo.com

osool_aircon@hotmail.com..................71012/23123061 شارع هضبة الهرم - الهرم - الجيزةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أصول52

......................................................12040/3328267 شارع حسن رضوان - طنطا - الغربيةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أطلس للتكییف53

......................................................503/5924634 شارع عمر لطفي - االسكندريةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أعمال التبرید والتكییف54

شركة إفرست ألنظمة التكییف والمقاوالت 55
الكھربائیة

موزع معتمد لتكيف يونيون إير - توريد شارب - كاريير - التبرید والتكییفتبريد وتكييف
LG

117 شارع البكباشي - العيسوي - ميامي - 
االسكندرية

03/5576492..................everest_air@yahoo.com

وكيل معتمد لتكييف LG - موزع معتمد لتكييف يونيون إير التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أفالنش للتكییف والتبرید56
كاريير - كرافت - شارب -

402/23387957802/39755126www.avalanche-egypt.com شارع جاردينيا - حدائق األهرام - الجيزة

-702/33028828 عمارات البترول - المهندسين - الجيزةوكيل لجميع ماركات التكييف - فالتر مياهالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أكتیف إیر للتكییف57
012/24079006

02/33470808www.activeair1.geeran.com

9 شارع درب المبالت - نجيب الريحاني - وسط استيراد قطع غيار تكييف يونيون إير من الصينالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أكسبریس للتجارة والھندسة58
القاهرة - البلد

02/25911960..................mohamed_200818@yahoo.com

ميدان بقطر - عمارة 2ب - شارع المقاولون وكيل لشركة (هوايا) الصينية لمبردات المياهالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أكمي59

العرب - ألف مسكن - القاهرة

02/26202204-
02/26202205-
02/26202206-
010/01434161

02/26202201....................................

25 شارع معز الدولة - مكرم عبيد - مدينة نصر موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أكوا تك للتكییف والتجارة60
القاهرة -

02/26708075-
010/00084590

02/22729651www.aquatec-egypt.com

119 شارع القصر الجمهوري - حدائق القبة - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة إنتر ناشیونال جروب61
القاهرة

02/26010160-
02/26010303

......................................................

19 - 20 شارع مصطفى رجب من شارع نبيل ستائر هوائية وأجهزة مهمات حريقالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أومیجا للھندسة والتجارة62
الوقاد - خلف كلية البنات - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/2415497702/22916364www.omegaegypt.net

51 شارع فيكتور عمانوي - أمام زهران مول - موزع لتكييف شارب - يونيون إير - أمريكولالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أونست63
سموحة األسكندرية

03/3278926-
010/66622421

03/4253476....................................

-1902/33377082 شارع عامر - ميدان الساحة - الدقي - الجيزةوكيل تكييف دايكن اليابانيالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة إیجیترید64
02/33367124-
010/00021901

02/37608795www.egitrade.com

82 شارع السودان - بجوار مرور العجوزة - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة آیر جیت65

المهندسين - الجيزة

02/33388847-
012/77271112-
012/77271113

02/33362968www.air-gate.net

2 أ شارع الخليقة المأمون - منشية البكري - توريد ثالجات تبريد وتجميدالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة آیسبرج جروب66
القاهرة - مصر الجديدة

02/2452600102/24526002....................................

4 شارع مكرر شارع عبد العزيز فهمي - الهدايا موزع لتكييف كاريير - أمريكول - يورك - سامسونجالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة إیلیكو ترید67
االسكندرية -

012/23429467-
012/21171788

03/5844725hanyelyco@yahoo.com

22 شارع حافظ إبراهيم - السبع بنات - المحلة موزع معتمد لشارب ويونيون إير - كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أبو بكر الصدیق لخدمات التكییف والتبرید68
الغربية - الكبرى

040/2228287040/2219560www.skm.ae



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-902/37619617 شارع مصدق - الدقي - القاهرةمستورد تكييف مركزي - اسبليتالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة أس كیة أم للتكییف69
02/37621974-

012/23164374-
010/60047851

02/37621973....................................

80 شارع إبن سندر - منشية البكري - روكسي -موزع تكييف شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة افا ألعمال التكییف70

 القاهرة

012/27755755-
012/25715582-
012/23748937-

02/22564412

......................................................

-040/2551358شارع الجالء - كفر الزيات - الغربيةوكيل لتكييف شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األتحاد الھندسي للتكییف71
010/06078737

040/2530491....................................

شارع جميلة ابو حريد - برج الجوهرة - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األحمدیة للتبرید والتكییف72
االسكندرية - السيوف شماعة

03/330815003/3308185....................................

27 شارع حلمي جمعة من شارع جميلة ابو تبريد وتكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة اإلسراء للتكییف73
االسكندرية - سيوف - حريد

03/5269605..................el_esraa_air1@yahoo.com

شركة اإلسكندریة الھندسیة ألعمال التكییف 74
والتبرید

موزع وصيانة وتركيب لجميع ماركات التكييف (مركزي - التبرید والتكییفتبريد وتكييف
اسبليت) - شباك

-3010/02640967 شارع مرتضى - محطة ترام سفر - االسكندرية
03/5742846

..................alexair3000@yahoo.com

شركة اإلسكندریة للتجارة والمقاوالت 75
المیكانیكیة (آمتك)

33 أ شارع عبد الفتاح الطويل - فلمنج - مقاوالت ميكانيكية (تكييف مركزي - اسبليت)التبرید والتكییفتبريد وتكييف
االسكندرية

03/5433846003/5433860amtceg@yahoo.com

....................................6202/2592190302/25895706 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد قطع غيار تبريد وتكييف من أمريكا - الصينالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة اإلسكندریة للمحركات الكھربائیة76

......................................................013/3225196شارع فريد ندا - القليوبيةموزع لتكييف يونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األعصر للتكییف والتبرید77
96 شارع جسر السويس - مصر الجديدة - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األلفي للتكییف78

القاهرة

02/22588698-
02/24536107-
02/24533117-
02/24527989

02/24519196alfa_air_condition@yahoo.com

-1302/33037164 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزةمقاوالت تكييف للمشروعات الكبرىالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة اإلمام للھندسة والمشروعات79
02/33037165-
02/33037166-
02/33037678

02/33443193alemamhvac@yahoo.com

12 شارع د.حسن الشريف - إمتداد شارع حسن وكيل معتمد ليونيون إبرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األمتیاز ألعمال التكییف80

مأمون - الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة

02/26705156-

02/26705157-

02/22701381emtiaz_unionaire@hotmail.cim

-6702/27863893 شارع كلود بك - وسط البلد - القاهرةاستيراد قطع غيار أجهزة تبريدالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األمیر81
012/81718888

..................pyramids09@hotmail.com

-10012/89669999 شارع النشاطي - شبرا - القاهرةموزع لتكييف يونيون إير - فريش - شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األمیر للتكییف82
02/24600359

......................................................

8 شارع عبد الحي درويش من شارع القومية وكيل تكييف توشيباالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األندلس لخدمات التكییف83

العربية - إمبابة - الجيزة

02/35450352-
011/19115262-
010/01276134-
012/28363366

..................aac_2010@hotmail.com

5 شارع سيد زكريا - مساكن شيراتون - مصر موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األندلس للتبرید والتكییف84
القاهرة - الجديدة

02/22668516......................................................

شارع عبد الحميد العمدة من شارع التليفزيون - موزع ألمريكول - فريش - شارب - LGالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األندلس للتجارة والتسویق85
األقصر

010/01109002-
095/2270411

..................alandalusus@yahoo.com

-100010/04040408 ب هضبة حدائق األهرام - الهرم - الجيزةموزع لشارب وسامسونج - LGالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األھرام للتكییف86
010/06565653-

02/33802811

......................................................

2 شارع عثمان بن عفان - جسر السويس - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة األوائل للتكییف ومعالجة المیاه87
النزهة الجديدة - القاهرة

02/22446311-
02/22446025

02/22968905....................................

111 امتداد شارع رمسيس 2 - مدينة نصر - موزع شارب - يونيون إير - كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة اآلیھ للتجارة والتكییف88
القاهرة

02/24050308......................................................

شركة البارون للھندسة والمقاوالت 89

واإلستشارات الھندسیة

4 عمارات المفاولون العرب - المنطقة الرابعة - موزع لتكييف كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييف

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2266978202/22675415ahmedsabryiraky@yahoo.com

-302/22402736 شارع سنان - الزيتون - القاهرةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة البتول ألعمال التكییف90
02/26449425-

012/22746053-
011/17703931-
011/17703932-
011/17703934-

02/22411165....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

182 شارع امتداد رمسيس 2 - مدينة نصر - موزع لجميع أنواع التكييف (عادي - مركزي)التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة البدر للھندسة والتجارة91
القاهرة

02/22634858......................................................

....................................34803/549925503/5554422 شارع عبد الناصر - العصافرة - االسكندريةتوريد قطع غيار أجهزة تبريد وتكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة التركي92

4 شارع البيان أول شارع جمال عبد الناصر - موزع تكييف توشيبا - شارب - يونيون إير - سامسونجالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الثالثیة للتكییف والتبرید (ثري كوول)93

الحرفيين - جسر السويس - القاهرة

02/26971110-

02/26970510

02/26970550....................................

8 شارع التحرير - بجوار مسجد الشهداء - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الجنانیني للتجارة والتوزیع94
السويس

062/3321919......................................................

-85010/01598002 شارع الحرية - عين شمس - القاهرةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الجنة لتجارة والتكییف95
02/22982844

..................elganaaircond@yahoo.com

27 شارع حسن أفالطون من شارع النزهة - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الجولف إلیكتریك96
القاهرة - مدينة نصر

02/24172182......................................................

15 شارع د أحمد حسين - المحلة الكبرى - موزع لتكييف شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الجوھرة97
الغربية

040/2233617......................................................

مدينة أبو رواش - الكيلو 28 طريق القاهرة ثالجة حفظ وتجميد (لحوم - أسماك - خضراوات)التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الجیزة للتبرید98
االسكندرية الصحراوي

02/35391191-
02/35391231

02/35392410....................................

....................................40702/3779964102/35867779 شارع الهرم - الجيزةموزع لتكييف كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الجیزة للتكییف99

......................................................4202/25915918 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الحجاز للتجارة100

......................................................5302/27874306 شارع نجيب الريحاني - عابدين - القاهرةتوريد قطع غيار أجهزة تكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الحسیني101

15 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الخان جروب لتكییف الھواء102
القاهرة - الجديدة

02/22919404......................................................

شركة (بالتيمور اير كول كومباني) األمريكية لتصنيع أبراج التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الخدمات الھندسیة103
التبريد - شركة (بيوروفالكس) األمريكية لتصنيع مرشحات 

لمياه أبراج التبريد

47 شارع محمد النادي من شارع مصطفى 

النحاس - مدينة نصر - القاهرة

282274829802/22757801www.emsegypt.com

-102/25903098 شارع الخليج الناصري - الفجالة - القاهرةموزع لتكييف فريش - شارب - يوركالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الخلیج الناصري104
1/16575

02/25906351....................................

....................................6102/3337024602/37482506شارع الزهراء - الدقي - الجيزةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الخلیج للتبرید والتكییف105
15 شارع المعسكر الروماني - رشدي - وكيل تكييف شارب - LGالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الدار106

االسكندرية
010/02274630-

03/5431690
......................................................

4 شارع أحمد حسني - خلف مسجد رابعة موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الدار الھندسیة107
القاهرة - مدينة نصر - العدوية

02/2405497102/24054972nasr_eldar@yahoo.com

9 عمارات الشريف - أمام محكمة مصر الجديدة -موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الدار آلنظمة التكییف108

 شارع أسوان - مصر الجديدة - القاهرة

02/2642224502/26370138....................................

......................................................040/2739392شارع 23 يوليو - طنطا - الغربيةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الدلتا للتكییف109
السادس من أكتوبر - الحي 12 - المجاورة توريد قطع غيار تبريد وتكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الذھب لمستلزمات التبرید والتكییف110

األولى - خلف مجمع علي الدين - امتداد المحور 
المركزي

02/38300043......................................................

elra3ygroup@yahoo.com..................302/26354593 شارع المهدي - حلمية الزيتون - القاهرةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الراعي للتكییف111

......................................................6702/25923999 شارع كامل صدقي - الفجالة - القاهرةموزع لتكييف يونيون إير - كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الرحاب للتكییف والتبرید112

18 شارع محمود مختار من شارع صالح سالم -موزع لتكييف LGالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الرحمة للتكییف113
الدقهلية -  طلخا

050/2536120-
012/27682828

......................................................

-4045/2233772 شارع طلعت حرب - كفر الدوار - البحيرةموزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الرواد للتكییف114
012/24895595

......................................................

9902/2290481402/24181923www.elromanygroup.comشارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرةموزع لتكييف وأجهزة منزلية ماركة L.Gالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الروماني للتكییف115

29 شارع المستشفى - الكوم االخضر - الهرم - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الریاض ألعمال التكییف116
الجيزة

02/33829037-
010/68808249

02/33888293....................................

....................................9045/3292731045/3331931 شارع مسجد الطودي - دمنهور - البحيرةموزع لتكييف يونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الریفي للتكییف117

53 شارع أبو حيان التوحيدي - الحي السابع - موزع لتكييف يونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الزھراء للتكییف والتبرید118
القاهرة - مدينة نصر

02/26709901-
02/22875323

02/22745220....................................

السادس من أكتوبر - الحي الثاني - المجاورة مقاوالت تكييف مركزيالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة السادس من أكتوبر للمقاوالت والتكییف119

الخامسة - فيال 1334

012/23954074-

02/38323103

..................www.cac-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

97 شارع بو بكر الصديق - عمارات الشركة موزع لتكييف شارب - يونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة السعودیة ألعمال التكییف120
القاهرة - حدائق القبئة - السعودية

02/24514095-
012/22291563

......................................................

7202/2272519102/22751657www.unionair.com شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةموزع ليونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة السعودیة للمقاوالت والتجارة121

1 عمارات البترول - أحمد عرابي - المهندسين - موزع لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الشراع للتكییف والتبرید122
الجيزة      ،       95 شارع 9 - الشرياني - 

مرسى علم

02/33025506-
012/27845602-

065/3720485

02/33049384alsheraa_co@hotmail.com

5 شارع المحروسة - ميدان سفينكس - توريد وتركيب غرف تبريد وتجميدالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الشرق للتبرید والھندسة123
الجيزة - المهندسين

02/33478913..................www.elshark-coldrooms.com

-1003/5539255 شارع أبو العرب - ميامي - االسكندريةتوريد وتركيب وصيانة جميع أنواع التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الشروق للتجارة وأعمال التكییف124
010/66649394-
010/66649395

03/5567674....................................

15 عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر -تخزين وتبريد منتجات غذائيةالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة العالم العربي للتجارة125

 القاهرة     ،      مجمع التبريد - بورسعيد

02/24152903-

066/3228789

02/24152904www.arabworldtrade.net

12 شارع عطية الصوالحي - أمام السراج مول -موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة العباسي للتكییف الھواء126

 الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة

02/22756616-
02/26701488-

010/09667960-
012/27808583

..................helabasi@hotmail.com

8 ب ميدان سراي القبة - بجوار قصر الطاهرة - موزع معتمد ليونيون إير - ترينالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة العشري للتكییف (برازرز انجینیرز)127

حدائق القبة - القاهرة

02/22503572-
02/22562401-
012/23968622

..................el_ashrey27@yahoo.com

شارع عمرو بن العاص - مدينة قباء - جسر موزع لتكييف شارب - كاريير - يونيون إير - LGالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الفتح للتكییف والتجارة128

السويس - القاهرة

02/26988371-
02/26988367-
010/01903305

..................alfa.for.ac@gmail.com

41 شارع شبين الكوم من شارع إبراهيم سالمة موزع لتكييف شارب - توتا الين - كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الفردي للتكییف والتبرید129

- االسماعيلية

064/3219474-
012/22443777-
010/99924340

064/3206826....................................

-5402/26322082 شارع سليم األول - حلمية الزيتون - القاهرةموزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة المارینا إیجیبت130
02/26390187-
012/22170305

02/22586914elmarina_egypt@yahoo.com

استيراد ثالجات عرض - فريزارات - أرفف - أالت تسعير التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة المروة131
وباركود من ألمانيا - االمارات - لتجهيز المحالت والسوبر 

ماركت

-2102/39825359 شارع مصنع المكرونة - المنيب - الجيزة
02/37924610-
010/01423954

02/33375062www.elmarwa-group.com

مدينة مبارك الصناعية - خلف مصنع أنابيب ثالجات تبريد وتخزين لشركة إيجيبت فوودالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة المصریین للتعبئة والتغلیف (إیجبت فوود)132

البوتاجاز - المرحلة األولى - المنوفية

048/2590292......................................................

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى - توريد وصيانة جميع أجهزة التكييف ومجاري الهواءالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الندى للتكییف والصناعات الھندسیة133
20012 بلوك - 1 قطعة - االمتداد الغربي

02/46651917-
02/46651918

02/46651916alnadaco2@yahoo.com

-385012/22723688 شارع رمسيس - القاهرةموزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة الھدى للتكییف134
011/11141379-
011/11141380

02/26746928....................................

موزع معتمد يونيون إير - امريكول - شارب - ترين - إل التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة اونست للتكییف135
جي ألجهزة التكييف

51 شارع فيكتور عمانوي - أمام زهران مول - 
األسكندرية - سموحة

03/4253476......................................................

8 شارع محمد عبد الحليم عبد هللا من شارع موزع لتكييف شارب - فريش - يونيون إير - ترين - كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة ایركون الھندسیة136
حسنين هيكل - موازي لشارع عباس العقاد - 

القاهرة - مدينة نصر

02/2670623302/26711594eng.aircon@yahoo.com

-902/29703797 عمارات المعمورة - زهراء المعادي - حلوانموزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة باكو لتكییف المباني137
02/29703798-
012/23402874

02/25197069www.baccoegypt.com

-11202/22917085 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرةموزع لتكييف باور (المركزي - اسبليت)التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة باور138
1/19840

02/22906459....................................

56 عمارات رابعة االستثماري - شارع النزهة - موزع لتكييف يورك - كاريير - ترين - شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة براذر كوند لتكییف الھواء139

مدينة نصر - القاهرة

02/24181365-
02/24182372-
02/24159008-

1/19510

02/224191861....................................

1 عمارات رئاسة الجمهورية - برج الرحمن - موزع لتكييف شارب - فريش - كاريير - يونيون ايرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة بیور آیر تكنولوجي140
بجوار عمارات السعودية - السواح - حدائق 

القاهرة - القبة

02/260151145-
010/04633454-
011/44449772

02/26015023pureairtec@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

18 شارع شعراوي - لوران - االسكندرية    ،    الوكيل المعتمد ألجهزة التكييف ماركة يونيون ايرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة ترست كوند للتكییف141
 15 أبراج العثمان - كورنيش النيل - المعادي - 

القاهرة

03/5820468-

02/25282625

03/5844562....................................

استيراد ثالجات عرض أيس كريم - عرض وشيكوالتة - التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة تروكول142

فريزر - برادات - ثالجات بيبسي من تركيا - الصين

11 شارع أنور المفتي من شارع عباس العقاد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2401318302/24013184www.truecool.net

96 شارع عبد العزيز فهمي - ميدان الكلية غرف ومخازن تبريد وتجميدالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة تكنكو143

الحربية - مصر الجديدة - القاهرة

02/26326826-
02/22417260-

010/05116751-
010/62699772

02/26340242technico_refrigeration@yahoo.com

19 شارع جسر السويس - مصر الجديدة - موزع معتمد ليونيون اير - فريش - كاريير - شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة جنرال كول144
القاهرة

02/26213560-
012/27993630

02/26213550generalcoool@yahoo.com

طريق 14 مايو - 3 أبراج الوطنية - سموحة - موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة جولدن جروب145
االسكندرية

03/3823023..................golden_group_2000@yahoo.com

وكيل (كاريير) - (شارب) - (أل جي) - (سامسونج) التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة جینرال توب سبید146
الكورية تفيل مصري ألجهزة التكييف

34 شارع البطراوي - عباس العقاد - مدينة 
القاهرة - نصر

02/22618450-
011/19066500

02/22618462genaraltopspeed2010@yahoo.com

وكيل (أندر برويد) االيطالية لوحدات تبريد المياه لالغراض التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة دكتور القیسي للصناعات الھندسیة147
الصناعية

-8402/22752627 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة
02/22751868

..................drkaissy@gmail.com

-902/37488015 شارع الخطيب - الدقي - الجيزةتوريد مشروعات كبرى بأجهزة التبريد والتكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة راسكو الھندسیة148
012/22106416

02/27489811rasco_engineering@yahoo.com

الوكيل الوحيد بمصر والشرق األوسط لنظام (مونيكا) التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة رامبكس149

االلكتروني لمراقبة درجات الحرارة بالثالجات وغرف التبريد

-1502/33443607 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة
02/33443608-
02/33443609-

010/01221444-
012/23108225-
012/22143416-
010/05153360

02/33443864www.rampex-overseas.com

5 شارع جمال حسن المأمون - مدينة نصر - موزع لتكييف شارب - كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة رویال كول150

القاهرة

02/26710036-
010/01512877-
010/65543656

02/26710037royalcool2006@yahoo.com

برج الليثي - الدور الثالث - ميدان الشوق - وكالء وموزع معتمد شارب العربي لألجهزةالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة سكاي كول للتكییف وفالتر المیاه151
الغربية

040/2246484040/2240229skycoll_egypt@hotmail.com

توكيل (سي بي أي) االيطالية للمراوح - وكيل (ديكسا) التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة صناعات ھمام وشركاه152

االيطالية ألبراج التبريد - وكيل (دي أس إيه) االنجليزية 

لتنقية الشوائب

المنطقة الصناعية األولى - قطعة 315 - 

السادس من أكتوبر

02/38331930-
02/38333743-
02/38326516-
012/29500970

02/38332847www.hammam-eg.com

موزع تكييف يونيون إير - كاريير - شارب - فريش - فالتر التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة عابدین جروب153
مياه

4 شارع عبد الرازق السنهوري - عباس العقاد -
القاهر -  مدينة نصر

02/22722004-
02/22722005

02/22871976mohamedessam_m@yahoo.com

94 شارع حسن المأمون - النادي األهلي - موزع لتكييف فريش - وايت ويل - يورك - ترينالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة عتمان154
القاهرة - مدينة نصر

02/22747040-
02/22741040

02/22706674www.etmanaircon.com

شارع ناصر خسرو - خلف الحديقة الدولية - صيانة أجهزة منزلية وتكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة عرب سات155
القاهرة - مدينة نصر - عباس العقاد

02/22632245-
02/24039663

......................................................

وكيل شركة (بلوك) االلمانية - شركة (أوندا - ديكسيل - التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة غریب تكنو ترید156
ايكو) االيطاليين - شركة (لتر) األلمانية للمعدات الخاصة 

بثالجات التخزين والتكييف

8 شارع الجنزوري - بجوار بنك ناصر - 

العباسية - القاهرة

02/24820605-

02/26831940

02/26839618ghareb@ie-eg.com

4 شارع خوخة العطارين من شارع الجمهورية -استيراد قطع غيار تكييف وتبريدالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة فریدج كول لإلستیراد والتصدیر157
القاهرة -  وسط البلد

02/2593996402/25913998fridgecool@link.net

وكيل شركة (أوستريا هاوس تكنيكال) النمساوية النتاج التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة فریدو للصناعات الھندسیة158
فريزر عرض السوبر ماركت وااليس كريم - شركة (جيه 

بي جي) البولندية - شركة (أحمد يار) التركية لثالجات 
العرض الخاصة بالسوبر ماركت والحلواني

13 شارع القائم مقام محمد الزمر من شارع 

جسر السويس - مصر الجديدة - القاهرة

02/26447551-

012/22186603-

010/01302014

02/26447552freedo59@hotmail.com

360 شارع جمال عبد الناصر - العصافرة - موزع شارب - يونيون اير - كاريير - أمريكول - L.Gالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة فور سیزون159

االسكندرية

03/5480019-
03/5480090-

010/00094820-
010/00094821

03/5539424f_seasons_ac@yahoo.com

السادس من أكتوبر - 1شارع عرفة - طريق مخازن تبريد وتجميد ومصنع ثلجالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة فیركو للثلج والتبرید160
البراجيل

02/3708237502/37088551....................................
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وكيل لشركة (نوربا) الفنلندية لصناعة التبريد - (تكنا) التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة فین إیس161
االيطالية للتبريد - مجموعة شركات (كالبو جروب) من 

أكبر الشركات في التبريد والتجميد

-010/08338811شارع 264 - المعادي الجديدة - عمارة 2/5

02/25203463

..................www.finnice.tk

عمارة 31 - الحي العاشر - المشروع مقاوالت تكييف مركزي - موزع لتكييف شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة كولمان مصر162
القاهرة - مدينة نصر - السويسري ب

02/2409122502/24092309colmanmisr@hotmail.com

......................................................9302/27941517 شارع القصر العيني - روزاليوسف - القاهرةوكيل (جرين هيك) األمريكية لمراوح التهويةالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة كونتاكت163

شارع سالم السيد من شارع عبد السالم عارف - موزع معتمد لتكييف كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة لورد للتكییف والتبرید164

خلف نقابة األطباء السابقة - المنصورة - الدقهلية

050/2245877-
050/2217961-
010/03997961

050/2230015lord.carrier@yahoo.com

5 شارع نبوي المهندس - إمتداد عباس العقاد - وكيل معتمد ليونيون إيرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة ماریا جروب165

عمارات الفتح - مدينة نصر - القاهرة

02/26702556-
02/22746047-

1/19124

02/22735133sales@unionair.org

الكيلو 35 طريق القاهرة االسماعيلية ثالجة تخزين (خضراوات - فاكهة)التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة مالتي فروت مصر166
القاهرة - الصحراوي

02/24773077-
02/24773078

02/24773404multi.fruit.egypt@gmail.com

16 شارع المأمون - مدينة الطلبة - المهندسين -موزع معتمد لتكييف شارب - كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة مصر كول167
 الجيزة

02/3304208502/33049665....................................

3202/2453753502/24537529misr.co@gmail.com شارع األندلس - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت تكييف مركزي للفنادق والمجمعات السكنيةالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة مصر لتكییف الھواء (ماك)168

71 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة مصریة جروب169
القاهرة

02/22700220-
1/19470

02/22700175masrianet@gmail.com

-7702/24550030 شارع جسر السويس - القاهرةموزع معتمد ألجهزة تكييف كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة مینا إیجیبت170
02/24550040

02/24531382....................................

23 شارع تحسين فرغلي - خلف طيبة مول - موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة نایل كوند للتجارة وأعمال التكییف171

مدينة نصر - القاهرة

02/22611652-
02/22611653-
012/29909902

02/24046403nilecond98@yahoo.com

6 عمارات الشرطة كوم الدكة - محطة مصر - موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة نور كولینج172
االسكندرية

012/72713317-
012/72714417

03/4948909....................................

133 شارع النزهة - سانت فاتيما - مصر موزع معتمد لجميع ماركات التكييفالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة نیو لیبرتي173

الجديدة - القاهرة    ،     6 تقسيم التلفزيون - 

رأس غارب - البحر األحمر

02/26355235-
012/21790603-
012/21790604-
012/21790605-

012/2179060606065/
3621980

02/26334441www.newlibertyeg.com

66 ب شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر موزع لتكييف كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة نیو میناكول174

الجديدة - القاهرة

012/23194925-
012/25728784-

02/22570419

......................................................

وكيل (شيجو) الصينية للتكييفات - وموزع (سامسونج) التبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة ھاي تكنولوجي175

الكورية - و(كاريير) الصينية - و(يونيون هير) الصينية 

للتكييفات

61 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 

القاهرة       ،        9شارع جامعة الدول 

العربية - المهندسين - القاهرة

02/22752390-
02/26715601-
02/33380125-

010/01509995-
012/27888265

02/26715710www.hitec-sanad.com

-37402/37834713 شارع فيصل - الهرم - الجيزةموزع لتكييف شاربالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة ویندریفر للتكییف176
010/08443036

......................................................

5 عمارات شباب المهندسين - طريق النصر - موزع لتكييف شارب - يونيون اير - كارييرالتبرید والتكییفتبريد وتكييفشركة یونایتد جروب177

مدينة نصر - القاهرة

02/24172383-
012/28404000-
010/08404000

02/24177752 ug_hvac@yahoo.com

ug_hvac@hotmail.com
33 شارع محمد فريد عمارة العبور ونجت سابقا توريد تكييف مركزيالتبرید والتكییفتبريد وتكييفمجموعة تي أند أس178

- شقة12 - اإلسكندرية

03/5458148-
03/5443120-
03/5443125

03/5458710....................................

copy_copy@yahoo.com..................11303/4870292 شارع الجزائر - المنشية - االسكندريةثالجات تبريد وتجميد لكل المواد الغذائيةالتبرید والتكییفتبريد وتكييفمخازن تبرید الماھوشیة179

استيراد معدات تبريد وتكييف وقطع غيار غساالت التبرید والتكییفتبريد وتكييفمعرض الباشا لمھمات التبرید180
اوتوماتيك للقرى السياحية

-102/25913825 شارع فم باب البحر - رمسيس - القاهرة
02/25939263

......................................................

شركة األحمدیة لالستیراد والتصدیر وتجارة 1

الموازین

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

15 شارع محمد باشا رياض - هيلوبوليس - وكيل (موتكس) الكورية للموازين - تجهيزات الفنادق

مصر الجديدة - القاهرة

012/22498853-

02/22418941

..................www.elahmadia.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التجهيزات الفندقية الشركة الدولیة للتجارة والتوریدات الھندسیة2

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (ألترا) األلمانية لعناصر التسخين - موزع 
معتمد لــ cgo األلمانية خاصة بثرموستات وبالطات 

حرارية وقطع غيار للمطابخ - إستيراد قطع غيار المطابخ 
واللوندري للفنادق والقرى السياحية من ألمانيا - إيطاليا - 

تركيا

42 عمارات صقر قريش - أمام النساجون 

الشرقيون - مصر الجديدة - القاهرة

02/25769518-
02/25796626-
02/25769518-

010/00115118-
012/82825158

02/25784229www.ites-eg.com

الشركة العالمیة الستیراد معدات المخابز 3

والحلواني

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

داخل سوق القنال الدولي - نهلية شارع جسر استيراد معدات مخابز حلواني

السويس - القاهرة

02/33024896-

02/33024897

02/37607212magdy.egypt122@yahoo.com

التجهيزات الفندقية الشركة العالمیة للتجھیزات الفندقیة4
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

12 شارع أحمد كمال - النزهة - مصر الجديدة - استيراد معدات مطابخ فندقية

القاهرة

02/27001614..................www.alamia-am.com

التجهيزات الفندقية الشركة العربیة للتوریدات والتجارة (أوتاك)5
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

5 شارع محمد أنيس - الميرغني - مصر الجديدة استيراد وتوريد معدات غرف للفنادق

- القاهرة

02/44793202..................omira@otak-eg.com

الشركة العلمیة لتجھیزات الفنادق والمنشآت 6

السیاحیة

التجهيزات الفندقية 

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل معتمد لشركات (كوف - أرجوليني - فوركار - 
تيوريني - كاتابريدج - استوريا - فيمار - نيموكس - بيترو 
بيرتو) االيطالية المتخصصين في معدات المطابخ والخباز 

والحلواني والمطاعم

scientific@hotmail.com..................8015/396024 شارع عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزة

التجهيزات الفندقية الشركة الفنیة للتوریدات والتركیبات7

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (وان ستوكر) الدنماركية - شركة (أومنيكال) 
االلمانية - شركة (يلدز) االيطالية لصناعة الغاليات 

البخارية - شركو (فال ستيك) التركية للمحابس - شركة 
(بوني تنتي) االيطالية - (شركة (ابكو ستار) التركية 

للوالعات

84 محور طلعت حرب - حي 3/4 - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة     ،      113 شارع 

الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/25773486-

010/65515823

02/25765261ugstar@link.net

التجهيزات الفندقية الشركة الفنیة للمعادن8

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (بلوم) النمساوية الكسسوارات المطابخ 
والموبيليا - شركة (بامار) االيطالية للمقابض - استيراد 

جميع اكسسوارات المعدنية الخاصة بتجهيزات الفنادق من 
اوروبا - الصين - ايطاليا

24 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - 

الجيزة

02/25750536-
02/23955862-

010/01085052-
011/10515155

..................mtc@tedata.net.eg

التجهيزات الفندقية الشركة المتحدة للتوریدات9
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

110 شارع جسر السويس - من شارع شبرا - توريد معدات استانلس لتجهيز المطابخ

القاهرة

02/2391922902/23913830unitedmohamed@yahoo.com

التجهيزات الفندقية الشركة المتحدة للتوریدات والتجھیزات الفندقیة10
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

902/2576241302/25772174united_20089@yahoo.com شارع الشبيني - العباسية - القاهرةتوريد شازلونجات - شماسي - معدات مطابخ للفنادق

الشركة المصریة األلمانیة للبورسلین (كاتكو 11

مصر)

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

5 شارع نضال من شارع الطيران - خلف كنتاكي توريد مستلزمات فنادق ومطاعم

- مدينة نصر - القاهرة

02/26400909-

010/01113258

02/22401165katkomisr@yahoo.com

الشركة المصریة األمریكیة للتجارة والمقاوالت 12

(میتكو)

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

9 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - استيراد وتوريد معدات فندقية

القاهرة

02/24020866..................metco.elshimi@yahoo.com

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة الدولیة للتجارة والتوریدات13

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد معدات مطابخ - توريد جميع أدوات المائدة - الالزمة 

للفنادق والقرى السياحية

7 ميدان سفينكس - شارع جامعة الدول العربية -

 المهندسين - الجيزة       ،        سيتي 

ستارمول - هليوبليس - الدور األول - محل234

02/2395942302/23962983www.eits-emotions.com

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة العالمیة14

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (ريون) لماكينات حشو الكيك والمعجنات 

(داينستي) لصناعة المضارب والمعجنات والفرادات (أر إم 

فورني) لتصنيع ماكينات البيتي فور والبسكويت

-6903/4863805 شارع طه حسين - النزهة الجديدة - القاهرة

03/5274506

03/4865686....................................

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة العالمیة للتجارة15
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوريد معدات مطابخ وقطع غيارها للفنادق - 

وكيل شركة (إل إف) لقطع غيار المطابخ

-2002/29243082 شارع موسى كاظم - مدينة نصر - القاهرة

012/23184531

02/25756016www.eit-eg.com

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة لتجارة أدوات المائدة16
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-3402/25791358 شارع لبنان - المهندسين - الجيزةاستيراد وتصدير وتوريد أدوات مائدة للفنادق والمطاعم
010/61528418-
010/01571338

..................www.attcegypt.com

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة للتجارة17
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

16ب عمارات العبور - صالح سالم - مدينة استيراد وتوريد وتجهيزات فندقية (معدات مطابخ ووبريات)

نصر - القاهرة

02/25124297-
010/05859537-
010/65538097

02/25149765....................................

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة للتجارة العامة (سیكا)18
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

139 شارع التحرير - الدقي - الدور الخامس - معدات مغاسل ماركات (ميلنور) (سبيد كوين) (رنزاكي)

شقة 502

02/2287416602/22873299www.seca.com.eg



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الشركة المصریة للتوریدات والتجھیزات 19

التجاریة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوريد تجهيزات فندقية (خزائن - الب توب - 
مجففات لليد والشعر - اكسسوارات حمامات - ميني بار - 

وحدات أرفف) - شانونات مصفحة

5 شارع كشتمر طلعت حرب - وسط البلد - 

القاهرة

02/26216196......................................................

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة للخدمات الھندسیة20
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

مساكن الجيزة - منطقة القسم القديم - بلوك 19 توريد معدات مطابخ ومغاسل

- مدينة السالم - القاهرة

03/4496079-

010/05081822

03/4485794....................................

الشركة المصریة للخدمات (وایت وستنجھاوس 21

جروب)

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

egyptian-serv@yahoo.com..................902/24532558 شارع طه حمادي - كليوباترا - االسكندريةاستيراد وتوريد أجهزة التدفئة الخاصة باألماكن المفتوحة

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة للھندسة والتجارة ( ایدوشو)22
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

24 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -استيراد وتوريد ماكينات صناعة القهوة للفنادق والمطاعم

 القاهرة

02/2238808002/22336888www.ecet-eg.com

التجهيزات الفندقية الشركة المصریة للھندسة والمقاوالت23

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (كيتشين أيكوبمينت اينوديس جروب) - شركة 
(تي بي ام تكنوباست) - شركة (بيون) - شركة (علي 

جروب) - شركة (أوماتيك) - شركة (الندري ايكوبمينت) 
المتخصصين جميعا في معدات المطابخ والمغاسل

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى -  قطعة 
2 - بلوك 13013          ،         شارع 

الفردوس أخر جمال عبد الناصر - بجوار سنترال 
النزهة - جسر السويس - القاهرة

02/25781724..................www.masria.com

الشركة الھندسیة التجاریة للغالیات والسخانات 24

المركزیة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوريد غاليات وسخانات مركزية للفنادق 

والمستشفيات

-5102/25776887 شارع الثورة - أرض الجولف - القاهرة

02/25765031

..................www.adel-amin.com

التجهيزات الفندقية الشركة الھندسیة للتجھیزات الفندقیة25
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

....................................103/555063203/5404349 شارع المنتزة - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد وتوريد معدات مغاسل ومطابخ

التجهيزات الفندقية الشركة الھندسیة للصیانة26

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

عمارة الكوثر - مبنى 9236 - خلف أخر استيراد معدات مغاسل

عمارات البترول - شارع 9 - المقطم - حلوان

03/3627729-
012/22943809-
012/23189216-
012/83093343

03/4702262....................................

الشركة الھندسیة للصیانة والتركیبات الكھربائیة 27

والمیكانیكیة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لماركة (إيمدج) التايالندية للمغاسل الصناعية موزع 

لماركة (رينزاكي) االيطالية (ماكسى)

شارع 9 عمارة الكوثر خلف أخر عمارات 

البترول - المقطم - القاهرة

010/0618183502/23130048www.engworldtech.com

التجهيزات الفندقية الشركة الھندسیة للمعدات28

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (كولومبوس) االلمانية لماكينات غسيل 
االرضيات - شركة (يونيكلين مازوني) االيطالية لماكينات 
الغسيل بالضغط العالي - شركة (ايلسيا) االيطالية لمكانس 

الخدمة الشاقة - وكيل شركة (يور كارتا) االيطالية 
للمناشف الورقية - شركة (بيبر جروب) االيطالية لورق 
التواليت - شركة (اس دي برينر) االسبانية لعلب حفظ 

الطعام - شركة (ثري ام) االمريكية للباد - شركة (لوسدي) 
االسبانية لديسبنسر الورق والصابون ومجففات اليد 

واكسسوارات الحمام - شركة (ميجا سيستم) اليونانية 
لمعطرات الجو

13010/0514859602/38326737www.engequip-eg.com شارع محمد بدر - كوبري القبة - القاهرة

التجهيزات الفندقية الشركة الھندسیة لمعدات المغاسل والمطابخ29
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (ايميسا) االيطالية واالمريكية لمعدات المغاسل 

والمطابخ

1 شارع المنتزة - خلف مستشفى هليوبليس - 

مصر الجديدة - القاهرة

03/4862405..................eng.mansyy@gmail.com

التجهيزات الفندقية المؤسسة التجاریة للتوریدات الفندقیة30
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

23 شارع البراموني - عابدين - وسط البلد - توريد معدات مطابخ

القاهرة

02/33300826......................................................

المؤسسة المصریة االنجلیزیة لالستیراد 31

والتجھیزات الفندقیة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

80 شارع معز الدولة من شارع مكرم عبيد - استيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية

أمام السالب - مدينة نصر - القاهرة

03/4869011......................................................

التجهيزات الفندقية المجموعة الفنیة للتصنیع ( تي إم جي )32
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

28 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -استيراد معدات وقطع غيار خاصة بماكينات المشروبات

 القاهرة

03/3807290-
010/07097010-
012/84044626

03/3801909www.tmgco.net

التجهيزات الفندقية المجموعة المتحدة للھندسة والتركیبات33
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

14 شارع خالد بن الوليد - جسر السويس - توريدات هندسية (معدات مطابخ وقطع غيارها) للفنادق

السالم - القاهرة

010/0526826203/9681833ug_supply@yahoo.com

التجهيزات الفندقية المجموعة المصریة الدولیة للتجارة34
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

....................................702/2690939402/26909392 شارع حسني شبل - المعادي - حلواناستيراد وتوريد معدات مطابخ
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التجهيزات الفندقية المكتب التجاري للتوریدات35
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

3 شارع العطار - خلف سوق خضار العتبة - توريد وتجهيزات فندقية

القاهرة

02/22679396......................................................

المكتب الھندسي الصناعي المصري لتوریدات 36

الفنادق

التجهيزات الفندقية 

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (هوفال) السويسرية للغاليات - شركة (فيتا 
ماكس) االيطالية للخالطات - شركة (سيمبول) االيطالية 

لماكينات تصنيع القهوة االكسبرسو والكابتشينو االلكترونية 
- شركة (سكوتسمارت) االيطالية لماكينات الثلج والقهوة

1602/2287547302/22875139www.eevfg.com شارع النبوي المهندس - العجوزة - الجيزة

التجهيزات الفندقية شركة اتش أم جي37
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

....................................2002/2274944302/22749466 شارع النزهة - مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتوريد مواد غذائية للفنادق

التجهيزات الفندقية شركة أحوان مبارك38
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-2602/33026331 شارع المستشفى - شبرا - القاهرةتوريد معدات فنادق ومستشفيات

02/33026337

......................................................

التجهيزات الفندقية شركة آراب لتجھیزات الفنادق39
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

17 أ - عمارات العبور - صالح سالم - مدين استيراد وتوريد معدات فنادق

نصر - القاهرة

055/2210740..................arabhs2004@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة أرت ستیل40
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية C8 - استيراد معدات مطابخ فندقية - منتجات ستانلس ستيل

قطعة 124

02/25765563-

011/19676430

02/25753278artsteelegypt@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة اسبرسو لتعبئة وتورید البن41
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

602/2451732902/24537837espressocoffee@hotmail.com شارع السباعي - العجوزة - الجيزةتوريد قطع الغيار األصلية لماكينات الفلتر كوفي

التجهيزات الفندقية شركة اسكندریة للتوریدات42
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

2 شارع أمين الشمسي - ميدان الحجاز - مصر توريد أدوات مائدة ومطبخ للفنادق والمطاعم

الجديدة - القاهرة

02/22724979-

02/22724194

02/22720450alex_for_supply@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة ألفا انترناشیونال43

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد أدوات تشغيل المطابخ وأدوات المائدة من الستانلس 
ستيل والبورسلين وكيل شركة (ماتفير بروجيت) الفرنسية -

 شركة (ديزاك) االلمانية المتخصصين في تجهيزات 
المطابخ - شركة (هيب) االلمانية - شركة (ألفي) االلمانية - 

شركة (أوزتريرياكيالر) التركية ألدوات البوفية - شركة 
(ريك بورسلين) المصرية ألدوات المائدة

28 شارع األندلس - الميريالند - مصر الجديدة - 

القاهرة      ،       191 شارع العروبة طريق 

المطار - القاهرة

02/44473389-

010/01812218-

012/29777671

..................info@alpha-ha.com.eg

التجهيزات الفندقية شركة الفا تكنولوجي للفنادق (ألفا تك)44

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (فيرو) االيطالية - شركة (كومفورت) االيطالية 
- شركة (ايندا) االيطالية - شركة (كوربي) االنجليزية 

الكسسوارات الفنادق ومستلزماتها - استيراد أبواب الفنادق 
ومستلزماتها وتجهيز الغرف الفندقية من أوروبا - موزع 

معتمد لشركة (فاليرا) السويسرية لمجففات الشعر

5 عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثانية - 

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/24172843-

02/24172844-

02/24174120www.alfa-technolgy.com

التجهيزات الفندقية شركة الفا جروب45
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

20 شارع يثرب من شارع السودان - الدقي - استيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية

الجيزة

02/23926554-

02/23926433

..................www.alfagroupegypt.com

التجهيزات الفندقية شركة الفا مصر46
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-2102/25897380 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد معدات فنادق وقطع غيارها

02/25897383

......................................................

التجهيزات الفندقية شركة إم إس إن47
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد أدوات مائدة بورسلين ماركة (كوتاهيا) التركية 

ستانلس ستيل ماركة (هيسار) التركي

6 شارع الزهور - طريق المطار - بعد نادي 

الجالء - القاهرة

02/25763721-
02/25763352-
02/25763721

02/25890330anassar.msn@gastronomicsegypt.com

التجهيزات الفندقية شركة انتجریتد جروب ایجیبت48
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

فيال 108 - المنطقة السادسة - الحي األول - توريدات وتجهيزات فندقية (معدات)

التجمع الخامس - القاهرر الجديدة - حلوان

02/23925158-

02/23925168

02/23925270www.integratedgroup-egypt.com

التجهيزات الفندقية شركة انتلیجانت للتجارة والتوكیالت49
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد كوالين إلكترونية موفرات طاقة - خزن اليكترونية - 
ميني بار - مجفف شعر - مجفف يد - مرايات مكبرة 

للفنادق والقرى السياحية

-14012/25580800 شارع القبة - روكسي - القاهرة
012/22943686-

02/24994196

..................fady@ita-system.com

التجهيزات الفندقية شركة أوشینیا للنظم الھندسیة50

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (فيليبس) االوروبية للغرف الفندقية - شركة 
(اسنتك) االنجليزية لبرامج التليفزيون الفندقي والترفية - 

شركة (تيليست) الفنلندية - شركة (فراكارو) االيطالية 
لشبكات وأنظمة األلایر المركزي - شركة (بولدين بوكسال) 

االنجليزية - شركة (بنتون) األمريكية لشبكات وأنظمة 
الصوتيات

oceania@oceania.com.eg..................8602/26320333 شارع فريد سميكة - مصر الجديدة - القاهرة
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التجهيزات الفندقية شركة إیجي باك51
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

15 شارع حسين خضر - جسر السويس - توريد مستلزمات فنادق (سكر - شاليمو)

القاهرة

02/2455072402/24550903amirelgazzar@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة إیجي ترید52
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد كاميرات مراقبة - دش سماعة باالضاءة - فالتر - 

معدات ومستلزمات فنادق

29 شارع النبي دانيال - برج الغنيمي - 

العطارين - االسكندرية

02/38352636-

02/38361452

..................egytrade@link.net

التجهيزات الفندقية شركة إیجي تل53
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

31 شارع الفالح من شارع لبنان - المهندسين - استيراد وتوريد معدات مطابخ

الجيزة

02/22707369-

02/22706981

02/22702083www.egytl.com

التجهيزات الفندقية شركة إیجي فیندنج54

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

السادس من أكتوبر - 191 المجاورة الثالثة - استيراد وتوريد معدات مطابخ وحلواني للفنادق

الحي الخامس

02/25193860-
02/25194877-
02/25193837-
02/25193718-
02/25194754-
02/25193742

02/25193900....................................

التجهيزات الفندقية شركة إیفینوكس55
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

مدينة العبور الصناعية - المنطقة األولى االمتداد موزع لكونترات العرض الديكورية ماركة إيفينوكس

الغربي - بلوك 20021

011/10129075-

02/37487042

..................sales@egyptiancanadiancompany.com

شركة الحمدیة لالستیراد والتصدیر وتجارة 56

الموازین

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد موازين بسكول الباركود الذهب والمعامل - االغنام 
والمواشي - هوك طبلية استيراد جميع أنواع ماكينات 

تقطيع اللحوم والمفارم

15 شارع محمد باشا رياض - متفرع من عبد 

العزيز فهمي - مصر الجديدة - القاهرة

02/22565004-
02/22565005-
02/22565006

02/22565014www.elahmadia.com

التجهيزات الفندقية شركة األخوة جروب57

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-2302/25202435 شارع 7 - وادي حوف - حلوانتوريد كيماويات لمستلزمات الفنادق
02/25202419-
02/25202427-
02/25202423

02/27547709....................................

التجهيزات الفندقية شركة االسراء للتجارة والتوریدات58
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

18 الحي العاشر - الطوب الرملي - مدينة نصر -توريد وتوزيع أدوات مائدة فنادق

 القاهرة

02/2267240202/22663419....................................

التجهيزات الفندقية شركة االسكندراني للتوریدات59
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد مستلزمات فنادق - مستلزمات مصانع مالبس جاهزة 

ومستحضرات تجميل

1502/2380215202/23782730aleskndrany@hotmail.com شارع األزهر - وسط البلد - القاهرة

التجهيزات الفندقية شركة اإلسكندریة للتوریدات60
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد جميع أصناف الزجاج - جميع أنواع الفضيات - 

بالنشات التقطيع - موزع للمنتجات الصيني

20 شارع أمين الشمس - ميدان الحجاز - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2702522402/27023290alex_for_supply@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة االسماعیلیة لتنمیة االستثمارات السیاحیة61
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

51 مساكن التعاونيات - مساكن شيراتون - توريد معدات وأدوات صحية وصيني للفنادق والمطاعم

مصر الجديدة - القاهرة

02/27032103-

02/25186124

..................iai_adel@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة األمل الجدیدة للتجھیزات الفندقیة62
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

22 شارع ذاكر حسين - الحي السابع - مدينة توريد وتجارة معدات الفنادق

نصر - القاهرة

02/25221100-

02/27542630

02/27542640www.elamalnew.com

التجهيزات الفندقية شركة األمیر للتجارة والتوریدات63
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد معدات مطابخ للفنادق والقرى السياحية من 

االستانلس

803/220264003/2201840elamir_co2000@yahoo.com أ شارع إسماعيل بك كوبري القبة - القاهرة

التجهيزات الفندقية شركة األنصاري للتجارة والمقاوالت64
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

4 شارع خليل - ميدان لبنان - المهندسين - استيراد األغذية العالمية للفنادق والمطاعم

الجيزة

02/33350300-

02/33351401

02/33350962www.el-ansary.com

التجهيزات الفندقية شركة األھلیة لتجھیزات الفنادق65

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-20057/290471 شارع الجزائر - المعادي الجديدة - القاهرةاستيراد وتوريد معدات مطابخ
057/290472-
057/290473-
057/290474-
057/290475-

057/29047702/35715
131

057/290476-

02/35728646

www.alahlia-egypt.blogspot.com

التجهيزات الفندقية شركة آالء للتوریدات الكھربائیة66
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-02/25746348السوق التجاري - فيصل - الجيزةتوريدات كهربائية للفنادق والقرى السياحية والمستشفيات

02/25746934

02/25778102....................................

التجهيزات الفندقية شركة الباز لالستیراد والتصدیر67

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (ميماك) االيطالية لماكينات الكحك والبسكويت 

والبتي فور - (ماكبان) _ (جيما فورني) - (اويروبا) 

االيطالية لألفران الدوارة ومعدات الحلواني

طلخا - طريق دمياط - أمام اكاديمية الدلتا للعلوم 

- المنصورة

02/27538304-
02/27538305-
02/27538306-
02/27538307

02/27538303www.elbaaz.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التجهيزات الفندقية شركة الجزیري للتجارة والتوزیع68
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد أدوات البوفية المفتوح - منقي هواء وروائح طبيعية 

- وكيل لمنتجات االكريليك الخاصة بالشواطئ من تايوان

203 ش 26 يوليو - ميدان سفينكس - 

المهندسين - الجيزة

02/23585840-
02/29177636-
02/29177638

02/23595135giziry@gmail.com

التجهيزات الفندقية شركة الجفان للتجارة69
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-133502/33031081 كورنيش النيل - شبرا - القاهرةاستيراد ماكينات الحلواني

012/22112827

02/33027281jaffan@link.net

التجهيزات الفندقية الحمد70
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (بياتزا) االيطالية ألدوات المطابخ من 
االستانلس ستيل - تي إلـ الفرنسية ألدوات الجارد مانجية - 

جود واي ألدوات البوفية

22 شارع يثرب من أبو بكر الصديق - الدقي - 

الجيزة

02/22583257-

010/0999639

02/24516911chefcorner1955@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة الحمد لالستیراد والتوریدات71
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (سانلي) االيطالية - شركة (أوزدي) التركية - 
(بافوني) االيطالية - شركة (مارتيالتو) االيطالية ألدوات 

المطبخ والحلواني والخباز

-2202/27544662 شارع يثرب - الدقي - الجيزة

012/27498690

02/27544664m_nour_2010@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة الحمدي للخدمات الفندقیة72

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

20 شارع قايتباي - ميدان االسماعيلية - مصر استيراد وتوريد اجهزة ومعدات فنادق

الجديدة - القاهرة

02/27544662-
02/27544663-

012/27498690-
012/27498693

02/27544664-

012/27465900

www.elhamdy.com

التجهيزات الفندقية شركة الخالدین73
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

أبراج األطباء - شارع أحمد عرابي - شبرا استيراد وتصدير مستلزمات فنادق - تخليص جمركي

الخيمة - القليوبية

02/26704983-

02/26704973

......................................................

التجهيزات الفندقية شركة الخضر جروب لمستلزمات الفنادق74

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (اركروك) الفرنسية للزجاج (دبليو إن كي) 
الصينية للفضيات واالستانلس ستيل - (دانكوتوا) 

السيريالنكية للبورسلين (تيكولينو) األمريكية للشاي 
واألعشاب الطبيعية

48 شارع الجيزة - برج األرمان - الدور 

الخامس - شقة 56

02/25276979-

02/25287734

02/25287735elkhedrcompany@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة الخلفاء الراشدین75
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-102/25192990 شارع السباق - مصر الجديدة - القاهرةتوريد مستلزمات فنادق

02/25203673

..................elrasheden@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة الخلفاء الراشدین للتوریدات76
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد ادوات المطبخ والحلواني والجزارة والخباز للفنادق 

والمطاعم

-102/27916200 شارع السباق - مصر الجديدة - القاهرة
02/27916367-
02/27921922

02/27954984-

02/27958221

....................................

التجهيزات الفندقية شركة الخوانكي77
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

62 شارع هشام لبيب - المنطقة الثامنة - مدينة استيراد دات معدات فنادق

نصر - القاهرة

02/27538442-

010/68824502

02/25167328....................................

التجهيزات الفندقية شركة الدورا ھاوس78

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى اإلمداد الوكيل الوحيد لشركة (الدورا) التركية للمراتب

الغربي - بلوك 20019

02/25280800-
010/03446601-
010/03446604-
010/03446608

02/25280700aldoraegypt@yahoo.com

التجهيزات الفندقية الشركة الدولیة للشیزلونجات والمیني بار79
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد مستلزمات الهاوس كيبينج مستلزمات البوفية - 

التروليات المتخصصة إكسسوار الحمام مجففات الشعر

148 شارع ممدوح سالم من امتداد رمسيس2 - 

عمارات الضباط - مدينة نصر - القاهرة

02/25255050-

02/25258032

02/25249061inter-egypt@live.com

شركة السالم لخامات وماكینات تصنیع الجیالتي 80

والبیكري

التجهيزات الفندقية 

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (كاتابريجا) االيطالية - شركة (رام أل) 
االيطالية - شركة (فاليمار) االيطالية لماكينات تصنيع 

الجيالتي - شركة (ديل لورو) االيطالية لماكينات العجائن 
والبكري والبيتزا - شركة (نوت مان) االيطالية لخامات 

تصنيع الجيالتي

-1502/26216510 شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة

02/26201486

02/26216442....................................

التجهيزات الفندقية شركة الشامي81
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

99 شارع المعز لدين هللا الفاطمي - الجمالية - توريد معدات مطابخ للفنادق والمطاعم

القاهرة

02/2262643402/22636649....................................

التجهيزات الفندقية شركة الشرق للتجارة والتوكیالت المصریة82
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة تروماتيك اليوغسالفية الخاصة بأجهزة األفران 

- استيراد أخشاب وأعشاب طبية من جميع دول العالم

21 شارع الزهراء - التعاونيات - مساكن 

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/27056011-
02/27056033-
02/27056055

02/27041114....................................

التجهيزات الفندقية شركة الشلقاني للھندسة83

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (مونديال فورني) االيطالية لمعدات المخابز 
واألفران - شركة (ميني بان) االيطالية لمعدات تذويق 

الجاتوهات والحلويات - شركة (دانسي فورني) االيطالية 
لألفران - شركة (ماين سود) االيطالية الالت الخبيز

54عمارات صقر قريش - شيراتون المطار - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/3345500002/33460584www.elshalakany.com

التجهيزات الفندقية شركة الصفا لالستیراد والتصدیر84
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لعدة شركات في مجال معدات المخابز والحلواني وكل 

ما يخص التصنيع الغذائي

02/2704962202/27049633elsafa_jalil@yahoo.comدمنهور - البحيرة
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التجهيزات الفندقية شركة الصفا للتجارة الدولیة85

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركات (بيتروبيرتو) (تريتسا) (زوكيللي) لمعدات 

المخابز والحلواني

161 شارع الحجاز - ميدان الحجاز - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22062005-
02/22062006-
02/22062007-
02/22062008

02/22062009www.safatrading.com

شركة الصفا للتجارة الدولیة ( حمدي سعید 86

وشركاه)

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (زوكيلي) االيطلية - شركة (تريتسا) االيطالية -

 شركة (بتروبورتو) االيطالية لمعدات المخابز والحلواني

161 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة     
 ،      24 شارع عبد العزيز علي - المحافظة - 

الزقازيق

02/2704528502/27032608safa_trading2007@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة الصیاد لتوریدات الفنادق والقرى السیاحیة87
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

5 شارع ابن ماجد - ميدان الحجاز - مصر توريد كافة مستلزمات الفنادق والقرى السياحية

الجديدة - القاهرة

02/25174351-

02/25174352

02/25174359www.sayyadsupplies.com

التجهيزات الفندقية شركة الطلخاوي اخوان88
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

52 شارع محمود فهمي النقراشي - المنشية - استيراد وتوريد لوازم السبوع واألفراح

االسكندرية

02/33361748-

02/33361749

......................................................

التجهيزات الفندقية شركة العربیة للتوریدات والتجارة89
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد ميني بار خزائن فندقية - مجففات شعر وأيدى - 
إكسسوار حمام - أطقم ضيافة - أثاث حدائق - نوادي فرش 

التراس

5 شارع محمد أنيس - الميرغني - مصر الجديدة 

- القاهرة

02/24031849-

02/24048728

02/24016837....................................

التجهيزات الفندقية شركة العزیمة لمستلزمات الفنادق90
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

تصدير وتوريد جميع المنتجات القطنية للفنادق الخمس 

نجوم

عمارات ضباط مصطفى كامل - عمارة 3 شقة1 -

 االسكندرية

02/25254935-

02/25253989

02/25254277alazima@link.net

التجهيزات الفندقية شركة العطار وأوالده لالستیراد والتصدیر91
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

4 أ كنيسة األفرنج - درب البرابرة - العتبة - استيراد وتوريد لوازم السبوع واالفراح

القاهرة

02/33369025-
02/37493694-
012/21104301

02/33380792....................................

التجهيزات الفندقية شركة ألفا انترناشیونال92
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد أدوات تشغيل المطابخ وأدوات المائدة من الستانلس 

ستيل والبورسلين

28 ، 30شارع األندلس - خلف الميريالند - 
مصر الجديدة -القاهرة     ،      191 شارع 

القاهرة - طريق المطار - العروبة

02/2402450002/22625515www.hotel-supplies-egypt.com

التجهيزات الفندقية شركة ألفا تكنواوجي للفنادق93
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوريد الخزائن ماركة (فارو) االيطالية المكاوي 
االنجليزية ماركة (كوربي) االنجليزية كوالين فندقية بنظام 

الماستركي

5 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة

03/3928061-

03/3928062

03/3928063info@alfa-technology.com

التجهيزات الفندقية شركة ألفا جروب94
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

3/5 شارع الالسيلكي - الدور األول - المعادي توريد معدات المطابخ للفنادق والقرى السياحية

الجديدة

02/25291450-
02/25291452-
02/25291500

02/25291501-

02/25291594

www.alfagroupegypt.com

التجهيزات الفندقية شركة الفار التجاریة95
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لكورن فليكس(مستر كانني) االيطالية جبن شرائح 

(الكتيما) البولندي - عصير (فاتر) األلماني

64 شارع جمال الدين دويدار - مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2520170302/25201742info@fartradingco.com

التجهيزات الفندقية شركة الفجر96
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

47 - 57 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - استيراد وتوريد معدات فنادق

القاهرة

02/2261602502/24054401....................................

التجهيزات الفندقية شركة الفرج الستیراد وتورید ادوات النظافة97
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد جميع أنواع ماكينات النظافة واالدوات والخامات 

الخاصة بالفنادق

10 شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة     ،   

  1 طريق الغردقة سفاجا - الغردقة

02/25198726-

011/24303755

..................www.elfaragco.com

التجهيزات الفندقية شركة الفرج لالستیراد والتصدیر98
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (فيلوكس) االيطالية لماكينات نظافة الفنادق - 

استيراد معدات وأدوات النظافة من ايطاليا - الصين - امريكا

1002/2702815902/27028259www.elfaragco.com شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة

التجهيزات الفندقية شركة الفرعونیة للتوریدات والتصدیر99
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-2602/33355653 شارع علي أمين - مدينة نصر - القاهرةتوريد أثاث مكتبي - تجهيزات قرى سياحية

02/38389769

02/38389768www.elpharonia-eg.com

شركة القاھرة لتسویق معدات المغاسل 100

والكافتیریا

التجهيزات الفندقية 

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (أجا - فيربي ماتيك سي أيه بي - بريما) 

لمعدات المغاسل والكافيتريات

60 شارع الخليفة المأمون - كوين سنتر - 

روكسي - القاهرة

02/22602100-
02/24050419-
02/22605530-
012/23203103

02/24052775www.cairo-marketing.com

التجهيزات الفندقية شركة القاھرة للتسویق101
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

60 شارع الخليفة المأمون - كوين سنتر - مصر وكيل لمعدات المغاسل والكافيتريات والتجهيزات الفندقية

الجديدة - روكسي - القاهرة

02/22568656-
02/24500645-
02/24555305

02/24548654www.cairo-marketing.com

التجهيزات الفندقية شركة القصواء للتجارة والتوریدات102

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد أدوات المطبخ والحلواني المصنعة من األستانلس 

ستيل - وكيل لشركة (جيسر ميسر) األلمانية للسكاكين 

(كاب) التركية لتصنيع األواني واألوعية من اإلستنلس ستيل

28 ش علي باشا إبراهيم - الحلمية الجديدة - 

القاهرة

02/23906050-

02/23906011

02/23950840info@qaswaa.net

التجهيزات الفندقية شركة الكنانة103
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

14 طريق النصر - ميدان رابعة العدوية - مدينة توريد معدات فنادق

نصر - القاهرة

02/2405438802/24054365www.elkenana.com
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(التصنیف)
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التجهيزات الفندقية شركة المتحدة للتوریدات104

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد تجهيزات مطابخ الفنادق والقرى السياحية والمطاعم 

والمستشفيات والجامعات

-110010/02249537 ش جسر السويس - شبرا - القاهرة
010/02940664-
011/15770110-

02/27877791

02/22015001unitedmohamed@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة المتحدة للتوزیع105
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

36 شارع علي ابراهيم رامز - هليوبوليس - توزيع منتجات نقاط البيع والكاشير

القاهرة

02/26435085-

02/26393609

02/26371599www.ud-eg.com

التجهيزات الفندقية شركة المجموعة المصریة للتجارة106

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد طابعات حرارية ماركة (سيتزن) - قارئ باركود 

ماركة (أوبتيكون) - أجهزة كاشير ماركة (زونيرخ) - نظام 

رقمي إلنتظار العمالء ماركة (أكالس)

36 شارع الشهيد أحمد وصفي - مصر الجديدة - 

القاهرة

012/22817911-

02/22914359

..................egt@access.com.eg

التجهيزات الفندقية شركة المجموعة للتجارة والمقاوالت107

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (هيلوساونا) األلمانية لغرف الساونا - شركة 

(كوست سبيس) الكندية للجاكوزي - شركة (ستيا ميست) 

األمريكية لمولدات البخار - شركة (ويلل سيستم) األلمانية 

ألجهزة المساج - شركة (مازور) الفرنسية ألجهزة العالج 

المائي - شركة (ساونا ايطاليا) االيطالية ألجهزة الساونا

عمارة رقم9 بلوك2 - حي السفارات - خلف إنبي 

- مدينة نصر - القاهرة           ،              

شارع عمر بن الخطاب - خلف شركة إنبي 

للبترول - مدينة نصر - القاهرة

02/22724325-
02/22724327-
02/26708121-
02/26708122-

010/05473727-
02/22879552-
010/03429489

02/22871004www.groupeg.net

التجهيزات الفندقية شركة المركز الھندسي للتبرید108
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد جميع ثالجات العرض األفقي والرأسي والبانوراما 

بجميع المقاسات - ماكينات تصنيع بسكويت األيس كريم

60 ش إبن سينا من جمال عبد الناصر - 

الحرفيين - جسر السويس - القاهرة

010/01844911-

012/81372622

02/26639736engi.ce_cooling@yahoo.com

شركة المكتب الھندسي الصناعي المصري 109

لتوریدات الفنادق

التجهيزات الفندقية 

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (سكوتس مان) االيطالية لماكينات تصنيع 

الثلج مكعبات (سيمبالي) االيطالية لإلسبرسو - (فيتا مكس) 

االمريكية للخالطات الخاصة بجميع أنواع المشروبات

-1602/33029634 شارع النبوي المهندس - العجوزة - الجيزة
02/33454468-

010/00087994-
012/23930404

02/33037729www.eevfg.com

التجهيزات الفندقية شركة المنباوي110
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

......................................................5102/22604599 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية

التجهيزات الفندقية شركة الموندیال للتوریدات الفندقیة111

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد وصيانة معدات المطابخ المستوردة والمحلية للقرى 

الصناعية والفنادق - توريد جميع أدوات تشغيل المطابخ - 

مستلزمات قاعات الحفالت وقاعات المؤتمرات

1 شارع هاشم األشقر - متفرع من جوزيف تيتو 

- النزهة الجديدة - القاهرة       ،       مدينة 

العبور - المنطقة الصناعية - بلوك13013

02/39768869-

02/2704000

02/26209723-

02/26209724

www.al-mondial.com

التجهيزات الفندقية شركة النور لتوریدات الخضار والفاكھة112
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-02/44770034سوق العبور - مبنى 11 - خضارتوريد الخضر والفاكهة

02/44771677

02/44770373info@elnour-vf.com.eg

التجهيزات الفندقية شركة النور لإلستیراد والتوریدات الھندسیة113
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتصدير تجهيزات المطابخ للفنادق والنوادي 

والقرى السياحية والمطاعم

-02/37223049فيال 10 شارع المنشية - فيصل - الجيزة

02/37225086

02/37225029www.el-nouregypt.com

التجهيزات الفندقية شركة النور للتجارة والتوریدات114
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

الشرقاوية - أمام مصنع ياسين - شبرا الخيمة - استيراد وتوريد معدات مطابخ وتجهيزات فندقية

القليوبية

02/44472868......................................................

التجهيزات الفندقية شركة النیل للتوریدات115
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

23 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - استيراد وتوريد مواد غذائية للفنادق

القاهرة

02/23912592......................................................

التجهيزات الفندقية شركة الھاني ترید116
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

5 شارع رفاعة الطهطاوي - مصر الجديدة - استيراد معدات مطابخ

القاهرة

02/26371959..................hanitrade@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة الھدف للتجھیزات الفندقیة117
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

80 شارع رضا جمعة من شارع الشيشيني - توريدات وتجهيزات فندقية

فيصل - المريوطية - الجيزة

02/37426590..................www.elhadaf-ng.com

التجهيزات الفندقية شركة الوئام جروب118

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

الموزع الرئيسي لشركة (هاينز) - (نستلة) - (كوكس) - 

(روجينا) - (إنتربالست) لمنتجات البالستيك- استيراد 

الجبن والمكسرات

44 ش الرياض - متفرع من شارع شهاب - 

المهندسين

010/01009294-
010/01762637-
010/01179825-

02/33056506

..................www.elweam.com

التجهيزات الفندقية شركة الواحة للتجارة والتوریدات119

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

أدوات الطبخ الخاصة بالمطاعم والفنادق والحلواني 
كفتاحات العلب االستاند ماركة (بونزر) االنجليزية مضارب 
بيض سيلك صينية - فورم سيليكون ايطالي - ماسك طعام 

استانلس ستيل صيني

-26102/33461625 شارع السودان - المهندسين - الجيزة

02/33033362-

012/23163432

02/33461623www.el-waha.com
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التجهيزات الفندقية شركة الوسام120
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريدات وتجهيزات معدات مطابخ وفنادق ومطاعم 

واستانلس

شارع التروللي - تقسيم المصري - مؤسسة 

الزكاه - المرج - القاهرة

012/26800598-

02/26633971

......................................................

التجهيزات الفندقية شركة الوطنیة للتجارة والتوزیع121
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوزيع المواد الغذائية فائقة الجودة توريدات 

للفنادق والمطاعم والسوبر ماركت

قطعة 5219 الحي الرابع - الهضبة الوسطى - 

القاهرة

02/2727594002/27271711www.egyptec.net

التجهيزات الفندقية شركة الوفا جروب122
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى - قطعة توريدات فنادق وحرف معدنية وأدوات األغذية والمشروبات

رقم2

010/06670353-

012/82518225

..................ali.wafa_factory@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة الیاسمین للتجارة والتوریدات123
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

4 كنيسة األفرنج من شارع بورسعيد - الموسكي توريد معدات فندقية

- العتبة - القاهرة

02/2589668602/25898461....................................

التجهيزات الفندقية شركة الیاسمین للتوریدات الفندقیة124
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

54 شارع محمد كامل حسين - النزهة الجديدة - توريد معدات فندقية

القاهرة

02/26221670..................el_yasmin2000@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة انتركلین لالستیراد والتوكیالت العالمیة125

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (نيوماتيك) االنجليزية - شركة (فاسا) االيطالية 

- شركة (إيزال) االيطالية - شركة (بينتلي) الهولندية 

المتخصصين في معدات الفنادق ومعدات النظافة

7 شارع عبد الوهاب سليم - طريق القاهرة 

حلوان الزراعي - بجوار مترو ماركت - حلوان

02/25267050-
02/25267040-
02/25267091-
02/25249800-

02/25256155....................................

التجهيزات الفندقية شركة انتركلین للتوكیالت126

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (نيوماتيك) االنجليزية لمعدات وترولليات قسم 

االشراف الداخلي - (بنتلي) الهولندية ألطقم ضيافة الغرف 

ومكاوي الفنادق (هويتة) األلمانية لماكينات تلميع األحذية

7 شارع عبد الوهاب سليم من مصر حلوان 

الزراعي - المعادي - حلوان

02/25267040-

02/25267050-

02/25267091

02/25256155www.intercleaneg.com

شركة انترناشیونال توب ترید لتوریدات الفنادق 127

والقرى

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

6 شارع المسلة - الكوربة - مصر الجديدة - توريد معدات مطابخ للفنادق والمطاعم

القاهرة

02/24175204......................................................

التجهيزات الفندقية شركة إیجیبتو سوفت128
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة لوجيستيك الدارة نظم الفنادق (بيرش) ألجهزة 
الصرافة الخاصة بمنافذ البيع (فورتكس) لأللعاب المائية - 

للمالهي المائية (أريهانت)

5 شارع محمد علي البقلي - مصر الجديدة -

القاهرة

02/26396400-

02/26435016

02/26368222www.egypto-soft.com

التجهيزات الفندقية شركة أیجلز انترناشیونال129
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

35 شارع حسن أفالطون - أرض الجولف - استيراد وتصدير وتوريد معدات مطابخ ومطاعم وفنادق

مصر الجديدة - القاهرة

02/2414338802/26908388eaglsint@link.net

التجهيزات الفندقية شركة إیكو ترید130
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

24 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر استيراد وتوريد ميني بار وخزائن

- القاهرة

02/2401243102/22623603m_icotrade@tedata.net.eg

التجهيزات الفندقية شركة ایھ اف اس للتجارة131
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد أثاث الحدائق والفنادق والمنتجعات وكيل لمصانع 
(ناردي) االيطالية لشيزلونجات البحر - (الفا جاردن) 

الماليزية لشيزلونجات البحر والكراسي

55 شارع حسين عبد الظاهر - حدائق القبة - 

القاهرة

02/24503950-
02/24503949-
02/24539979

02/24544007michael@afstrade.com.eg

التجهيزات الفندقية شركة باسكو للھندسة والتجارة132
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل معتمد لشركة (مترو) - (روللر جريل) - (ميسا) - 

(بافايلر) لمعدات المطابخ والمخابز والحلواني

20 شارع أسماء فهمي - كلية البنات - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22906997-

02/22902876

02/22906774www.basco-group.com

التجهيزات الفندقية شركة باسیكو للتجارة والتوزیع (بي تي دي)133
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

4 أ عمارات الشرق للتأمين - أمام الحديقة استيراد وتوريد معدات مطابخ

الدولية - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/2402743802/22608937....................................

التجهيزات الفندقية شركة باور سبورتس أند فیتنس134
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد األجهزة الرياضية للفنادق والقرى السياحية وتجهيز 

غرف الساونا والبخار والمنتجعات الصحية

3 أ ميدان هيئة التدريس - شارع مصدق - الدقي 

- الجيزة

02/33365662-

02/37624593

02/37624593info@psf-egypt.com

التجهيزات الفندقية شركة برفكت للتجھیزات الفندقیة135
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

39 شارع محمد فريد - جامع الفتح - مصر تجهيزات مطابخ فندقية

الجديدة - القاهرة

02/2642770402/26341559perfecths@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة بروتیم للتوكیالت العالمیة136
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

فيال 13 شارع أبو البركات من شارع طنطا - وكيل لشركة (فاسا) االيطالية لمعدات النظافة المتكاملة

العجوزة - القاهرة

02/3302872602/33028868proteam.eg@gmail.com

التجهيزات الفندقية شركة بلو بیرد137
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

02/2577881002/44469185bluebirdfeky@hotmail.comكورنيش النيل - داخل أركاديا مول - القاهرةاستيراد إكسسوارات حمام

التجهيزات الفندقية شركة بورسعید لصناعة المعادن (موج)138
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (زانوسي) األوروبية لمعدات المطابخ وأبواب 
غرف العمليات شركة (كابالن) الفرنسية لتجهيزات المخابز 

والحلواني

المنطقة الصناعية - امتداد شارع رمسيس - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22618087-
02/22610339-
02/22619029

02/22618086www.moggroup.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التجهيزات الفندقية شركة بي سي اس139
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل ألنظمة الكوالين االلكترونية وخزائن الغرف للفنادق - 
أنظمة التليفزيون الفندقية خردوات األبواب عالية الجودة - 

االبواب االوتوماتيكية

-102/25744966 ش الستان - ميدان التحرير - القاهرة
02/25789922-
012/23266007

02/25787472www.bcs.com.eg

التجهيزات الفندقية شركة تارجت جروب لمیتد140
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

السادس من أكتوبر 137 شارع الشهيد صالح استيراد وتوريد معدات ومستلزمات فنادق

عبد السالم - الحي المتميز

02/3835066902/38366772....................................

التجهيزات الفندقية شركة تامر شلبي141
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

10 شارع الكنيسة المرقسية من شارع نجيب استيراد وتوريد قطع غيار مغاسل

الريحاني - وسط البلد - القاهرة

02/25880344......................................................

التجهيزات الفندقية شركة تراك للتكنولوجیا المتطورة142
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل الكسسوارات الحمامات والتجهيزات الفندقية من 

إيطاليا - ألمانيا - تركيا - فرنسا

-602/37741999 أ شارع همدان من شارع مراد - الجيزة

02/37742999

02/35736333www.trackeg.com

التجهيزات الفندقية شركة تریو سیستمز143
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

34شارع األشبولي - بجوار مدرسة الراعي استيراد معدات مطابخ وأدوات وتروليات

الصالح - دوران شبرا - شبرا - القاهرة

010/01717690-
012/23665255-

02/24579484

..................www.trio-system.com

التجهيزات الفندقية شركة توب ترید144

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد مجففات الشعر - ستائر الحمام - مواسير الحمام - 
كراسي وترابيزات المطاعم - معطر جو - مستلزمات بوفية 

- الفخار من أوروبا وكيل وحيد لشركة (بالليو) االسبانية 
لشيزلونج البحر - شركة (جيه في دي) لمجففات الشعر 

واأليدي

103 شارع عمر بن الخطاب - ألماظة - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24194548-

02/24170168-

012/82709997

02/24170169www.toptradeeg.com

التجهيزات الفندقية شركة جرانة145
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (كرومو - أو أي إم - الينوكس - ويري - 
تريفنت - منيرفا - تكنو ستاماب - جراند يمبيانت) 

المتخصصين في معدات المشروبات والمطابخ

457 شارع فيصل - ميدان الساحة - الدقي - 

الجيزة

02/35875936-

012/23651532

02/35861218www.garanagroup.com

التجهيزات الفندقية شركة جرین فالي إیجیبت146
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

113 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - استيراد وتوريد معدات مطابخ ومغاسل للفنادق

مصر الجديدة - القاهرة

02/2268673302/22691659www.greenvallyeg.com

التجهيزات الفندقية شركة جلوبال للتوریدات الفندقیة147
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

22 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -استيراد مستلزمات األسرة والبطاطين ومفروشات المائدة

 القاهرة

02/2402224102/24022261global_hotelsupplies@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة جنرال لالستیراد والتصدیر148
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

295 عمارات الضباط - إمتداد رمسيس 2 - وكيل لشركة (فريش اير) الصينية لمبردات الهواء

مدينة نصر - القاهرة

02/22633339702/22633398s_freshair@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة جوبیتر لمعدات المغاسل149

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (إتش كالداي) االيطالية للغاليات - وكيل معدات 

مطابخ من إيطاليا - وكيل شركة (أبسو) البلجيكية لمعدات 

المغاسل - شركة (ايه دي سي) االمريكية لمعدات المغاسل

-8602/22752611 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22752669

02/22752729www.jupiterloundry.com

التجهيزات الفندقية شركة جي أند أتش (جزار وحریز)150

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (رابيرميد) االمريكية لمستلزمات الفنادق - 
شركة (بورميولي روكر) االيطالية لجميع أنواع أدوات 

المطبخ الزجاجية - شركة (اليف هايت) االلمانية 
لمستلزمات المطبخ وترابيزات المكواه - شركة (شبيريال) 
السويسرية لستائر الحمام والدواسات - شركة (باالريني) 

االيطالية للتيفال - شركة (كيربر) االلمانية لمستلزمات 
المطابخ

12 شارع عبد هللا العربي - مدينة نصر- القاهرة 

  ،    30 شارع الجمهورية - بورسعيد

02/24019728-

066/3349050

02/22614043-

066/3349054

gandhcairo@hotmail.com

شركة جي أند أتش للتجارة وتوزیع األدوات 151

واألجھزة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (بورميولي روكر) االيطالية - شركة (اليف 
هايت) االلمانية  - شركة (سبيريال) االسبانية لمستلزمات 

الفنادق واألدوات المنزلية

12 شارع عبد هللا العربي - امتداد شارع 

الطيران - الحي السابع - مدينة نصر- القاهرة

066/3349050066/3349054www.gandhegypt.com

التجهيزات الفندقية شركة جیت للھندسة والتجارة152

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد معدات المخبز والحلواني وتصنيع الشيكوالتة 

والمطاعم ومطابخ القرى السياحية

12 شارع جمعة متفرع من شارع مطبعة الهالل 

الحرفيين - القاهرة

011/15551553-
011/15551554-
012/25493331-

02/22633871

..................get_group@live.com

التجهيزات الفندقية شركة جیسي ترید153
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

3 شارع طيبة من شارع جامعة الدول العربية - استيراد وتوريد مطابخ للفنادق

المهندسين - الجيزة

02/37629881-

02/27604939

02/37489939info@gessytrade.com

التجهيزات الفندقية شركة خضر للتجارة والتوریدات الفندقیة154
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

4802/3762888202/37628881www.elkhdergroup.com شارع الجيزة - برج األرمان - الجيزةاستيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية

التجهيزات الفندقية شركة خمیس عید155
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

....................................4903/392988903/4966140 طريق الحرية - محطة الرمل - االسكندريةاستيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

شركة داالس لإلستیراد ومعدات الفنادق والقرى 156

السیاحیة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل (ميماك) االيطالية لماكينات تصنيع البسكويت 
والبيتيفور - (سفيبا) السويدية لألفران - (روندو) السويدية 

لفرادات الكرواسون

شارع الجمهورية - مبنى البريد االستثماري - 

بورسعيد

066/3344148-

012/27927030

066/3342722www.dallasfi.com

التجهيزات الفندقية شركة دایفرسي إیجیبت157
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

مربع 1258 د - قطعة 1 ، 2 - مساكن استيراد وتوريد مواد تنظيف ومعدات نظافة للفنادق

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2256499902/22566623www.dfm-eg.com

شركة دش العالمیة لالستیراد والتصدیر 158

والتوكیالت

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (أبلي) االيطالية للمكاني - شركة (ايروموف) 

االيطالية للتروليات

7 شارع السواح بجوار بنك القاهرة - حدائق 

القبة - القاهرة

02/2453052502/24536878gamadash2004@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة دلتا لتورید وصیانة معدات المغاسل159
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

12 شارع عبد هللا أبو السعود - تريومف - مصر استيراد وتوريد معدات مغاسل

الجديدة - القاهرة

02/26367605-

010/06701100

02/26367606deltateading1@menanet.net

التجهيزات الفندقية شركة دلتا للتجارة160
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

12 شارع عبد هللا أبو السعود - ميدان تريومف -توريد وتركيب وضمان معدات مغاسل

 مصر الجديدة - القاهرة

02/26443043-

02/26367605

02/26367606sales@delta-tradingco.com

التجهيزات الفندقية شركة دیاموند فود ماشینز161
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد معدات المخابز والحلواني وجميع تجهيزات المطابخ 

الفندقية

-902/22564999 شارع السعادة - روكسي - القاهرة
012/22141098-
010/06618545

02/22566623www.dfm-eg.com

التجهيزات الفندقية شركة دینمك162
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

14 عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر -استيراد وتوريد معدات فنادق

 القاهرة

02/2690002402/26900026....................................

التجهيزات الفندقية شركة راتوماج وستیل كرافت163

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (هو بارت فوستر) االمريكية لمعدات المطابخ 
والتبريد - شركة (الكترولوكس واسكاتور) االيطالية 

لمعدات المغاسل - شركة (هاسمان كوكسكا) االسبانية 
لتجهيزات السوبر ماركت وثالجات العرض - شركة 

(بريستكولد - كوبالند) لوحدات التبريد - شركة (ويلمان 
للغاليات روبي)

26 أ شارع أسماء فهمي - كلية البنات - 

الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة

02/24189233-

02/24180170-

02/22919608-

02/22909951

02/22909937www.ratomag.net

التجهيزات الفندقية شركة رامكس164

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (امبريا) االيطالية - (برجاديس) االسبانية - 
(كامبرو) االمريكية - (ستيجوا) االمريكية - شركات (كاديي 

- هاتكو - ريناتيك) المتخصصين جميعا في معدات الطبخ 
والخباز والحلواني وراكات نقل وغسيل وتخزين األطباق 
واألكواب وتجهيزات قاعات الحفالت وتروليات الخدمات 

الشاقة

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى - 

االمتداد الشمالي رقم 16 - شارع 110

02/46651742-
02/46651746-
02/46651748-
02/46651749-
02/46650972-
02/46650973

02/46651747ramex@link.com

التجهيزات الفندقية شركة رانوماج وستیل كرافت165
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (هوبارت فوسترالعالمية) لمعدات المطابخ 
والتبريد - (مارينو) االيطالية لمعدات الطهي - 

لمعدات المغاسل (يوني) (الكترولوكس) -

26 أ شارع أسماء فهمي - كلية البنات - 

الميرغني

........................................................................

التجهيزات الفندقية شركة روتانا للتجھیزات الفندقیة166
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-302/26360170 شارع الكمال - حلمية الزيتون - القاهرةاستيراد وتوريد معدات مطابخ

02/22402318

02/26343877rotana@rotanakitchen.com

التجهيزات الفندقية شركة روضة للخدمات الفندقیة167
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

9 شارع علي جاد الحق - مساكن شيراتون - توريد أجهزة فندقية

مصر الجديدة - القاهرة

02/22665794-

02/22665706

02/22683984....................................

التجهيزات الفندقية شركة رویال جروب168
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

1 شارع السعادة - روكسي - مصر الجديدة - توريد مواد غذائية للفنادق

القاهرة

02/2256559902/24540174....................................

التجهيزات الفندقية شركة ریكى ترید169
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد سيارات كهربائية لمالهعب الجولف وقطع الغيار 

الخاصة بها

02/2508137802/25054650carts@boiler-eg.comرقم 2 شارع 40 - المقطم - القاهرة

التجهيزات الفندقية شركة ستار انترناشیونال170

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (روالر جريل) الفرنسية للسناك الين - شركة 
(روبيتكو) الفرنسية للمضارب - شركة (بريما) االيطالية 
أليس سناكر (مكعبات الثلج) - شركة (كابالن) الفرنسية 

للعجائن وأجهزة الخباز - شركة (روتر) السويسرية 
للخالطات - شركة (بوالرس) االيطالية لثالجات التبريد 

والتجميد والسلطات - شركة (أو أي إم) االيطالية ألفران 
البيتزا - شركة (أسكايوال) االيطالية لثالجات العرض

9 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22610937-

012/27469964-

012/22166337

02/24051806starint@link.net

التجهيزات الفندقية شركة ستار جروب لتجھیزات المطابخ الصناعیة171
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة ( أي سي أي 2000) (أوماس) (ماخ) 
(فايركس) لتجهيزات المطابخ والمغاسل والحلواني 

والسوبر ماركت

177 شارع الهرم - الجيزة        ،       مدينة 
السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية - 

222/3 قطعة

02/33880711-
02/3384049-
02/38332050

02/33870954www.stars-group.com.org



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التجهيزات الفندقية شركة ستار للھندسة والتجارة172
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

36002/3587863802/35878635starsengeneering@yahoo.com شارع الهرم - الجيزةاستيراد معدات وتجهيزات فندقية

التجهيزات الفندقية شركة سوبر سیرفیس للتجھیزات الفندقیة173
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

29 شارع مطبعة الهالل - شارع جمال عبد استيراد معدات مطابخ للفنادق والمطاعم والمستشفيات

الناصر - جسر السويس - القاهرة

011/11134242-
011/11134234-

02/26984778

..................www.superservice.com

التجهيزات الفندقية شركة سوناریا ترید174

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (اية بي اس) االلمانية ألدوات المطابخ - شركة 
(أمياف) الهولندية ألدوات المائدة وسكاكين المطبخ - 

شركة (ساتورنيا) االيطالية لمنتجات البورسلين - شركة 
(فيللي) التايوانية ألطقم المائدة الزجاجية

12 شارع المدينة المنورة من شارع مصر 

للطيران - النزهة الجديدة بجوار السندباد - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26232140-

02/26232150

02/26232777www.sonariatrade.com

التجهيزات الفندقية شركة سویدش كافیز175
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (أرفيد نوردكويست) السويدية للبن - استيراد 

بن اسبرسو وفلتر كوفي - توريد بن للفنادق

112 ب شارع جسر السويس - الدور الرابع - 

القاهرة

02/24507273..................yelahamid@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة سیرام توب176
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

2 عمارات أول مايو - طريق النصر - مدينة توريدات فندقية ( مفروشات فندقية)

نصر - القاهرة

02/22708594..................www.seramtop.com

التجهيزات الفندقية شركة سیرفوتیل للھندسة والتجارة177
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-8010/66238184 شارع أحمد القداح - النزهة الجديدةاستيراد معدات مطابخ فندقية وقطع غيارها

02/26211083

..................egu.servotel@gmail.com

التجهيزات الفندقية شركة سیفتي للھندسة والتجارة178
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

7502/2525326602/25250517www.saftyeg.com شارع 105 - حدائق المعادي - حلواناستيراد وتوريد تجهيزات مطابخ فندقية

التجهيزات الفندقية شركة سیناء للتجھیزات الفندقیة179
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-3202/27949847 شارع الفلكي - وسط البلد - القاهرةتوريد تروليات - أثاث فندقي

02/27920985

02/27948174www.sinaiegypt.com

التجهيزات الفندقية شركة شوف العالمي180
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

13 عمارات رابعة االستثماري - شارع النزهة - وكيل لمصانع (شعيب) السعودية لألفران

أمام الجامعة العمالية - مدينة نصر - القاهرة

02/2415236902/24197950-

02/24152369

shofinternationa@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة صدیق181

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (إيكوزا) لفال البان - (زوهاي زينج 

بيوتكنولوجي) للخميرة الفورية السوبربان

-33010/01582992 شارع السكاكيني - الظاهرة - القاهرة
011/14000853-
012/25481248-

02/26839310

..................    bakerfried@yahoo.com

    bakerfriend@gmail.com
شركة صالح أبو طریة لمعدات المنشأت 182

السیاحیة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

طريق مصر حلوان الزراعي من شارع 164 - استيراد وتوزيع معدات فنادق وقرى

حدائق المعادي - حلوان

02/25265453-
012/722282247-

012/22442474

02/25245490sabotria@link.net

التجهيزات الفندقية شركة طیبة فوج183
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لكبرى الشركات االمريكية المصنعة لمراوح تبريد 

االماكن المفتوحة والشبه مغلقة

40 أ شارع بغداد - الكوربة - مصر الجديدة - 

القاهرة

012/23433008-

012/81945699

02/24152660-

02/24142644

tiba_fog@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة عربیة لتجھیزات الفنادق184
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-8602/22752611 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتوريد معدات مغاسل وبخار

02/22752696

02/22752729jupiter@intouch.com

التجهيزات الفندقية شركة عز الدین للتجارة واالستثمار185
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (جورياو) االسبانية - شركة (دوماس) 
االسبانية - شركة (رودوندي) اليطالية للغساالت - 

طاوالت الكي - المجففات

8 ميدان حليم - شارع 26 يوليو - وسط البلد - 

القاهرة

02/25905422-
02/27866675-
02/27866685

02/25882322www.ezzeldin.org

شركة عصام صالح للتجارة والتوریدات وقطع 186

غیار المطابخ

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل (بيلجا) االلمانية - شركة (ايجي أو) االلمانية لقطع 

غيار المطابخ الفندقية ومعدات المطابخ والعجل

4302/2788038002/27865350www.essamsalah.com شارع نجيب الريحاني - القاهرة

التجهيزات الفندقية شركة عوف187

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (ميفا) األلمانية لألفران - شركة (سيفيل 
أوروبا) التركية - شركة (أوريون) االيطالية للثالجات - 

شركة (كاربيجاني) االيطالية لماكينات األيس كريم شركة 
(ميك ثري) االيطالية لمستلزمات األيس كريم - شركة 

(فريدج) االلمانية لفرادات العجائن

-7002/33030803 شارع 26 يوليو - ميدان لبنان - الجيزة

02/33475966

02/33033536www.aufegypt.com

التجهيزات الفندقية شركة غزال للتصنیع والتجارة188
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

6 شارع محمود حافظ - ميدان سفير - مصر توريد مفروشات للفنادق

الجديدة - القاهرة

02/2644365102/26443653....................................

التجهيزات الفندقية شركة فاكو إنترناشیونال189
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوريد معدات مكانس مركزية للفنادق 

والمستشفيات والقصور

21 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -

 القاهرة

02/2403376602/24033774vi_centervacs@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التجهيزات الفندقية شركة فایف ستارز190
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد ثالجات عرض للحلواني والسوبر ماركت - 
ماكينات أيس كريم - مبردات عصائر - تجهيزات مخابز 

وحلواني والقرى السياحية من كوريا

6 برج الرحاب - أبراج السعد - خلف مستشفى 

الهرم - المريوطية - الهرم - الجيزة

010/03530633-
010/06771829-
011/12855583

02/37447019www.5starsint.com

التجهيزات الفندقية شركة فایف ستارز191

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-34010/01558629 شارع د.الشين - المريوطية - فيصل - الجيزةاستيراد وتوريد معدات مطابخ - أثاث فندقي
011/44003831-
012/04116046-

02/33879900

......................................................

التجهيزات الفندقية شركة فرست لتجھیزات الفنادق192
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

130 عمارات خيري الشين - امام كارفور توريد مفروشات للفنادق

المعادي - حلوان

02/27271655..................first_first2007@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة فوتو بلوك193
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

10 شارع مدحت حسانين - عمارات امتداد األمل توريد الفتات ولوحات فنية للفنادق

- المعادي الجديدة - حلوان

02/27011045-

010/01237700

02/26846222me@photoblockplus.com

التجهيزات الفندقية شركة فور ام194
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

....................................17102/2390674202/23962055 شارع محمد فريد - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوكيالت تجارية عامة

التجهيزات الفندقية شركة فیوتشر الین لالستیراد والتجارة195
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوزيع منتجات عالية الجودة من األغذية 

ومستلزمات للعناية بالصحة

2 شارع حسني عبد الرحمن - المنطقة العاشرة -

 مدينة نصر - القاهرة

02/24724917..................h.alfiqi@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة كایرو تریدنج - كاسیو196
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-402/37608723 شارع العراق - المهندسين - الجيزةاستيراد معدات مطابخ

02/37608724

02/37487517....................................

التجهيزات الفندقية شركة كریزي أرت197
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

4 شارع بدر الدين أدهم - المريوطية - فيصل - استيراد وتوريد خام حلواني للفنادق

الهرم - الجيزة

02/33859250..................www.fadl-eg.com

التجهيزات الفندقية شركة كندیان انترناشیونال198
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

29 شارع الدري (الفردوس) من شارع النيل - تجهيزات وتوريدات فندقية (معدات مطابخ ومطاعم)

العجوزة - الجيزة

02/37612306-

02/37605969

02/37601256....................................

التجهيزات الفندقية شركة كواترو انترناشیونال199
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (سولو) االمريكية لألكواب (كافالير) البلجيكية 
للشيكوالتة الخالية من السكر - (صن رايز) االسترالية 

لمقرمشات األرز

-802/25794591 شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة
02/25770570-
010/00053226

02/27735393info@quattro-international.com

التجهيزات الفندقية شركة كوالتي كیتشنز انترناشیونال200

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل وحيد لشركة (راشيونال) - وكيل شركة (لينيا بالنكا) 
االسبانية - شركة (ماركفي) االسبانية - شركة (ريباجاس) 

االسبانية - شركة (راتيونال) االلمانية - شركة (سالفا) 
االسبانية المتخصصين في معدات المطابخ والمغاسل 

ة ا ال الق للفنا

31 شارع عمر زعفان من شارع الطيران - 

مدينة نصر - القاهرة

02/24042356-

02/24014385-

02/24013275

02/22609925qkitchen@link.net

شركة كوروم شرودر (االسكندریة للھندسة 201

والتركیبات)

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

160 شارع أحمد شوقي - الرام - أبراج هـ - وكيل شركة (كرووم شرودر) لقطع غيار أفران الغاز

رشدي - االسكندرية

03/543453703/5434538www.alex-ei.com

التجهيزات الفندقية شركة كوزي كازا202
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد أدوات مطبخ أدوت منزلية الفرش الداخلي 
لالستخدام الفندقي والمنزلي - أدوات مائدة أرضيات خشب 

تيك لالستخدام الخارجي

-702/27356320 شارع محمود عزمي الزمالك - القاهرة
010/00390072-
010/07775349

..................sales@bycozycasa.com

شركة كوم تك لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 203

التجاریة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتصدير والتوكيالت التجارية المتخصصة في أمال 

تأمين الفنادق والسفارات

4 شارع السالم من شارع الحجاز - الدور األول -

 شقة رقم 4 - مصر الجديدة - القاهرة

02/22401568-
02/26323540-
012/22172625

02/26368545www.comtec.com.eg

التجهيزات الفندقية شركة كومفورت ایجیبت204
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

5 شارع حسن المأمون - الحي الثامن - مدينة استيراد وتوريد مفروشات

نصر - القاهرة

02/2670385502/26703944www.comfort-egypt.com

التجهيزات الفندقية شركة كومیت جروب205

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (باديرنو) االيطالية لتجهيزات المطابخ - شركة 
(سامبونيت) االيطالية - شركة (فريليخ) االلمانية - شركة 
(روكام) االيطالية المتخصصين في تجهيزات البوفيهات - 
شركة (بيارد) السويسرية ألدوات المائدة - شركة (كيتال) 
االسبانية - شركة (ايفوليتيف) االسبانية لتجهيزات المطابخ

83 شارع الملتقى العربي - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/26712223-
02/27612224-
02/22688811-
02/22688812-
02/22688813-
02/22688814

02/22688815www.cometgroup-eg.com

التجهيزات الفندقية شركة كونترید فور سیرافیس ایكوبیمنت سنتر206
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

مربع 1157 - عمارة 7 - حي الوزراء - استيراد وتوريد تجهيزات فندقية (معدات فندقية)

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22661195-

02/22661190

02/22661175....................................

التجهيزات الفندقية شركة كوین للتجھیزات الفندقیة207
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد مفارش وترابيزات ووبريات ويونيفورم وماليات 
ومخدات ومراتب للفنادق والمطاعم ودور القوات المسلحة 

والمستشفيات

11 أ عمارات المثلث - امتداد شارع مصطفى 

النحاس - مدينة نصر - القاهرة

02/24727201-

010/05206520

02/24727255www.queen-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التجهيزات الفندقية شركة كى اتش أند بي208
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (أي سي اس) الهولندية للكابتشينو والكاكاو 

والشاي بالحليب والموكاتشينو والكافية التيه

26 شارع محمد عبد الهادي - ارض الجولف - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/2417278902/24192640www.khp-eg.com

التجهيزات الفندقية شركة كیتشن فورمات209
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

السادس من أكتوبر - 19 أ عمارة الشمس - استيراد غساالت - افران - عجائن - ماكينات قهوة

الحي12 - المجاورة الرابعة

010/01881424..................kitformat@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة كیتشنت210
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

55 شارع ابراهيم نورا - خلف شارع أحمد استيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية

فخري - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة

02/26703441..................kitchenette_adel@yahoo.com

شركة كیمو2001 لتجھیزات الفنادق والمطاعم 211

والقرى

التجهيزات الفندقية 

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (دانيسي كافي) االيطالية النتاج أفضل أنواع 

االكسبرسو - توريد جميع معدات المطابخ والمغاسل 

التجارية والفنادق والقرى السياحية والمستشفيات

17 شارع حسني العشماوي - مصر الجديدة - 

القاهرة

012/22301937-

010/01480382

02/26383366ksykn@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة ال برمید212
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (جي أند إتش) لمعدات المطابخ - استيراد 

وتوريد معدات مطابخ ونظافة للفنادق

12 شارع عبد هللا العربي - امتداد شارع 

الطيران - الحي السابع - مدينة نصر- القاهرة

02/2401972802/22614043....................................

التجهيزات الفندقية شركة النجیوس العالمیة للتجارة واالستیراد213
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

....................................4702/2591354602/25587162 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتصدير معدات مغاسل وقطع غيار معدات فندقية

التجهيزات الفندقية شركة ماج الیت214
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

مدينة 15 مايو - المجاورة 27 - مجمع استيراد وتصدير وتوريدات فندقية (مواد اشتعال كالزيوت)
الصناعات - مجموعة الصناعات - مجموعة6 - 

حلوان

010/92102999-
012/81475560-

02/25528388

..................www.maglight.eu

التجهيزات الفندقية شركة ماجي نت215
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

7 مكرر شارع عبد الوهاب القاضي - صالح تركيب شبكات نت في الفنادق

سالم - مصر الجديدة - القاهرة

02/2690875102/26908752www.docomointertouch.com

التجهيزات الفندقية شركة ماس216
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-8302/22916614 شارع الحرية - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد وتوريد وتأجير ماكينات مشروبات أوتوماتيك

02/24186176

02/22903483www.masscoegypt.com

التجهيزات الفندقية شركة ماستر للتجارة والتوریدات217
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

2 عمارات البترول - شارع أحمد عرابي - استيراد وتوريد معدات مطابخ

المهندسين - الجيزة

02/3347457202/33440863....................................

التجهيزات الفندقية شركة ماستر للصناعات الھندسیة218
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

381 شارع المروة - تقسيم عمر بن الخطاب - توريد جميع أنواع قطع الغيار لمعدات المطابخ

جسر السويس - القاهرة

012/33256512-

02/26998710

..................www.mastereng-eg.com

التجهيزات الفندقية شركة مالتي تك219
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

32302/3583981402/35839820multi_tech@yahoo.com شارع فيصل - الهرم - الجيزةاستيراد وتوريد معدات مطابخ

التجهيزات الفندقية شركة متجر للھندسة والتجارة220
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوريد معدات وعربات كهرباء للقرى السياحية 

والفنادق

8 شارع عماد الدين كامل من شارع عباس 

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/2401228502/24012075www.biso-eygypt.com

شركة محمد أحمد عمر لمقاوالت األعمال 221

المیكانیكیة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لشركة (ريللو) للوالعات - (ايفاز) التركية للمحابس 

ومصايد البخار

-5302/27877845 ش نجيب الريحاني - برج الحسيني - القاهرة
02/25762898-
02/25797176

02/25779503-

02/27874681

mkatab@link.net

التجهيزات الفندقية شركة مصریة للھندسة والتجارة والمقاوالت222

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لمعدات المطابخ وتجهيزات الفنادق والمغاسل من 

أمريكا - ايطاليا - فرنسا - سيويسرا - كندا - المانيا

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى - 

قطعة2 - بلوك 13013     ،     5 شارع 

االربعين - منشية السد العالي - جسر السويس - 

القاهرة

02/46103325-
02/46103326-
02/46103327-

010/01609002-
010/01609010-
02/22978788-
02/22978349

02/46103270-

02/22979882

www.masria.com

التجهيزات الفندقية شركة مكة لتجھیزات المطاعم والمطابخ223
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

شارع المطبعة - نهاية شارع جمال عبد الناصر -استيراد وتوريد معدات مطابخ

 حسر السويس - القاهرة

02/26634542..................makka_2009@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة موتكس للموازین االلكترونیة224
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكالء للموازين واألنظمة االلكترونية وتجهيزات الفنادق 

والقرى السياحية

-303/4837669 شارع قراقول - اللبان القديم - االسكندرية
012/22445495-
012/23453743

03/4970095motexalex@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة موج225
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

امتداد شارع رمسيس قطعة 1 - المنطقة استيراد وتوريد معدات مطابخ وثالجات وقطع غيارها

الصناعية - الحي السادس - مدينة نصر - القاهرة

02/22619029-
02/22610339-
02/22618087

02/22618086www.moggroup.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التجهيزات الفندقية شركة میتكو لھندسة والتجارة226
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

51 ب شارع الشيخ أحمد الصاوي من شارع استيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية

مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/2275271502/22875788metco51@hotmail.com

التجهيزات الفندقية شركة میتو ایجیبت227
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

12 شارع عمر بن قتيبة من شارع 26 يوليو - استيراد وتوريد معدات مطابخ وخباز للفنادق

بوالق ابو العال - وسط البلد - القاهرة

02/2576461002/25774452mithoegypt@yahoo.com

التجهيزات الفندقية شركة میتو ایجیبت228
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد تجهيزات محالت وفنادق - ماكينات ايس كريم من 

ايطاليا

......................................................4702/25774452 شارع الفلكي - وسط البلد - القاهرة

التجهيزات الفندقية شركة میرالند انترناشیونال كوربوریشن229
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوريد جميع اكسسوارات حجرات النوم وأثاث 

الفنادق

-1802/25753318 شارع شامبليون - وسط البلد - القاهرة

010/02583675

02/25758183....................................

التجهيزات الفندقية شركة نیو ستار الدولیة230

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (أور) التركية لثالجات التبريد وماكينات االيس 
كريم - شركة (أي جي اس) التركية ألفران البيتزا 
والمعجنات ذات الطوابق المتعددة - شركة (تكنو 

جراند)االيطالية لغاليات المياه ذات السعات المختلفة

177 شارع الهرم - برج الشرطة - أمام مسرح 

الزعيم - الجيزة

02/33821286-

02/33828588

02/33888233www.newstar-eg.com

شركة نیوفیتا لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 231

التجاریة

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد ماكينات القهوة واالسبرسو إلى الفنادق والمطاعم 

والقرى السياحية

3 عمارات زهراء جسؤ السويس - حلمية 

الزيتون - القاهرة

011/10882288-

02/29228886

02/26401464-

02/26992120

www.sciusciu.it

التجهيزات الفندقية شركة ھاي تریدنج باسي إنترناشیونال232
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل شركة (نستلة) السويسرية لماكينات القهوة 

وكبسوالت البن

17 شارع مركز المعلومات - شيراتون - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22668032-

1/19637

02/22668017info@nespressoegypt.com

التجهيزات الفندقية شركة ھوتلیز ھولدنج لیمتد233
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

24 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر توكيالت وتوريد مفروشات للفنادق

- القاهرة

02/22638995-

02/24041869

02/22606577www.hotelieronline.com

شركة ھوتیلیھ ترید (الشركة الدولیة للتوكیالت 234

الفندقیة)

التجهيزات الفندقية 
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

استيراد وتوريد تجهيزات فندقية (معدات - اكسسوارات 

حمام - أثاث)

148 شارع ممدوح سالم - خلف أرض 

المعارض مدينة نصر - القاهرة

02/2261206502/22620331www.iha-egypt.com

التجهيزات الفندقية شركة ھوم أند ھارت235
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

14 شارع الزهور من شارع صالح سالم - مصر استيراد وتوريد زجاجات (بولي كربونيت)

الجديدة - القاهرة

02/22684192-

02/22684194

02/22684196www.homeandhearteg.com

التجهيزات الفندقية شركة ھیلكو ترید للتجھیزات الفندقیة236
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

واستيراد وتوريد مستلزمات قاعات المؤتمرات والحفالت 

والمطاعم (أثاث - حمامات سباحة - شواطئ)

48010/0668179902/23906301helco_tde@hotmail.com شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة

التجهيزات الفندقية شركة یونیفست237
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

702/3304880102/33039336www.unitedinvestment.com شارع االسراء - المهندسين - الجيزةاستيراد معدات مطابخ

التجهيزات الفندقية عز الدین للتجارة واالستثمار238
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

وكيل لماركة (دوماس) (جير باو) - (أي تي ال كندا) 
لمعدات مغاسل الفنادق والقرى السياحية والمستشفيات 

والمصانع

8 ميدان حليم - شارع 26 يوليو - وسط البلد - 

القاهرة

02/27866685-

02/27866675

02/25882322www.ezzeldin.org

التجهيزات الفندقية مؤسسة الزھراء لالستیراد239
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

....................................2202/2787233302/27872444 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية

التجهيزات الفندقية مؤسسة المھندس للتجھیزات240
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

توريد وتركيب مشروعات المطابخ المخابز - الكافيتريا - 

المغاسل والسوبر ماركت

8 شارع الخليل متفرع من شارع الجهاد - 

المهندسين - الجيزة

02/33458065-
02/33032251-
010/06602544

02/33034785www.elmohandes-eg.com

التجهيزات الفندقية مؤسسة جراند للتجھیزات الفندقیة241
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

-25010/01676836 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصراستيراد وتوريد معدات مطابخ
011/19063091-
011/19063093

02/22600567grandgroup_eg@hotmail.com

التجهيزات الفندقية مؤسسة حسین كنزي242
ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

......................................................4902/25927513 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد معدات مطابخ فندقية

التجهيزات الفندقية مركز كونترید للتجارة والمقاوالت243

ومعدات المخابز 

والحلواني

التجھیزات الفندقیة ومعدات 

المخابز والحلواني

حي الوزاراء - عمارة 7 - مربع 1157 - وكيل لمعدات المطابخ من أمريكا - ايطاليا

مساكن شيراتون - القاهرة     ،      3 أ شارع 

رمسيس - برج معروف - القاهرة

02/22661190-
02/22661195-
02/25762551-
02/25770642

02/22661175-

02/25756258

contrade@contradefoodservice.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة االسالمیة للتجارة1

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

استيراد (سانيو) اليابانية لكاميرات المراقبة وأجهزة 

(باناسونيك) اليابانية للسنتراالت الرقمية وأجهزة التليفون

1202/2794410002/27925544www.icot.com.eg شارع محمد محمود - باب اللوق - القاهرة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

2(icot) أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة االسالمیة للتجارة

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (سانيو) اليابانية لكاميرات المراقبة - و(هوتشيكي) 

االمريكية ألجهزة االنذارمن الحريق - و(اف ايه اس دي) 

االلمانية لنظام حماية راكات السيرفر من البوابات االمنية

1202/2794410002/27925544www.icot.com.eg شارع محمد محمود - باب اللوق - القاهرة

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة األلمانیة لالطفاء واألمن الصناعي3

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................10040/3402880 شارع طه الحكيم - طنطا - غربيةتوريد وتعبئة أجهزة اطفاء وانذار - صفايات حريق

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة الدولیة4

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

67 شارع السوق الفرنساوي - المنشية - توريد طفايات حريق

االسكندرية

03/4803201......................................................

الشركة الدولیة للتجارة واالتصاالت - (أي بي 5

سي)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لشركة (فاين) التايوانية لكاميرات المراقبة - 
(تيروفاير) االنجليزية - (نابكو) االمريكية النذار الحريق - 

االيطالية لالنتركم (فرفيزا)

1502/2272062402/26703683www.ibcegypt.com شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

6IBC أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة الدولیة للتجارة واالتصاالت

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكالء لكاميرات المراقبة صناعة أمريكي وصيني انذارات 
حريق وسرقة صناعة برتغالي - انتركم صناعة انجليزي 
وايطالي - انظمةصوتية صناعة كوري وياباني - اجهزة 

كشف المعادن صناعة كورية - بوابات أمنية صناعة أمريكي

-1502/22720729 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

012/70681314-

02/22716483

02/26703683www.ibcegypt.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة الدولیة للصناعات االلكترونیة7

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (ايتا) النيوزلندية لالجهزة الالسلكية ووحدات التغذية -
 وكيل (اتش واي تي) الصينية لالجهزة الالسلكية - تصنيع 
االجهزة الالسلكية ووحدات التغذية وبطاريات نيكل كادميوم 

ومعدات االذاعة

3 شارع لبيب البتانوني خلف سينما فاتن حمامة 
- المنيل - القاهرة     ،     مجمع مبارك 

للصناعات الخفيفة - المنطقة الصناعية الثالثة - 
مدينة السادس من أكتوبر

02/23626623-

02/23652280-

010/05478999

..................aldawlia_2000@yahoo.com

الشركة الدولیة لمعدات اإلطفاء والتوریدات 8

العمومیة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

02/2620922702/26209221www.eldawliafirefighting.comشارع طه حسين - النزهة الجديدة - القاهرةتوريد معدات اطفاء حريق

الشركة السعودیة المصریة لإلمدادات (سالك 9

ایجیبت)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

802/2522922202/25229223www.salec.com شارع 278 - المعادي - القاهرةوكيل للفاير وول

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العالمیة لإلطفاء10

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

طريق االسكندرية مطروح - بوابة 8 - توريد أجهزة إلطفاء الحريق

االسكندرية

012/23486963-

03/3023946

......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العالمیة للتجارة واالتصاالت11

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لكاميرات المراقبة ونقل الصورة عن طريق النت من 
كوريا - أنظمة الحضور واالنصراف بالكارت والبصمة من 

الصين وامريكا - انظمة الحريق والسرقة واالقتحام من 
أنجلترا - انظمة إذاعة داخلية من اليابان وكوريا والصين 

انظمة بوابات أمنية ووكشف عن المعادن من كوريا - 
االنتر كوم للعمارات مرايات للكشف عن المفرقعات من 

ايطاليا

96 شارع جسر السويس - مصر الجديدة - 

القاهرة     ،     ميدان فيكتوريا - سموحة - 

االسكندرية

02/22590461-

02/24523008-

012/76424424-

012/24403403-

010/68724654-

012/29401940

02/24500117www.elalamia-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العالمیة للتجارة واالتصاالت12

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (فوكس) الصينية لكاميرات المراقبة واالنتر كم 

وأنظمة الحريق والسرقة وأنظمة الحضور واالنصراف

96 شارع جسر السويس - روكسي - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24523008-
02/22590461-

012/76424424-
012/24403403-
010/68724954-
010/07749444-
012/24403403

02/24500117www.elalamia-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العربیة األوروبیة للحمایة واإلنقاذ13

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-903/5755120 شارع سعيد ذو الفقار - جناكليس - االسكندريةتوريد أنظمة حريق - تأمين وحراسة المنشأت

012/22233716

03/5748190www.arabeuropean.net

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العربیة ألدوات اإلطفاء14

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

803/392033603/3916543arabfire2008@hotmail.com شارع محمود سالمة - محرم بك - االسكندريةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العربیة لألمن الصناعي (ھینور)15

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

302/2380971502/23589820henor@henoregypt.com شارع 79 - المعادي القديمة - حلوانتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العربیة للنظم16

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (بناسونيك) الفيتنامية - وكيل (سيمنز) االلمانية - 

وكيل (نورتل) االتحاد االوروبي للسنتراالت - فاكسات - 

كاميرات مراقبة - انذار السرقة والحريق

-29902/33038720 شارع السودان - المهندسين - القاهرة

012/22956689

02/33050338www.elarabiasys.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العربیة لمھمات االطفاء17

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

....................................2802/2577312702/27736577 شارع السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات مكاتب

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة العربیة لمھمات االطفاء18

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع للسنتراالت - الفاكسات - اجهزة انذار الحريق - 

كاميرات مراقبة - ماكينات حضور وانصراف

www.united-eg.com..................43402/37836069 شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المتحدة لألنظمة المتطورة19

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (أي تي اكس) الكورية لكاميرات المراقبة - وكيل 
(نرس كول) االنجليزية للمستشفيات والعيادات - وكيل 

االنجليزية ألنظمة إنذار الحريق (ميتان)

20 اسكان تعاونيات شيراتون المطار - مصر 

الجديدة - القاهرة

011/12230010-

02/22661882

..................info@uas-egypt.com

الشركة المتحدة للتجارة والتوریدات الصناعیة 20

(أل موسى)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد مهمات أمن صناعي - طفايات حريق - أحذية سيفتي 

جوانتيات

-45062/3342880 سور المستشفى العام السويس

012/27324108

..................www.al-motaheda.net

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المتحدة للمشروعات21

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

35 د شارع الثقافة - األلف مسكن - جسر توريد وتركيب أعمال إنذار وإطفاء الحريق

السويس - القاهرة

02/26366428-

012/25033294

02/22410147www.upcoegypt.com

الشركة المصریة الیابانیة ألنظمة االتصاالت 22

(إي جي كوم)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

مستوردين كاميرات مراقبة وانتركم صوتي ومرئي من 

تايوان - موزع معتمد (باناسونيك) للسنتراالت

-6202/26428373 أ شارع سليم األول - الزيتون - القاهرة
02/26353421-

010/98877789-
010/05011318

02/26353422www.ejcom.net

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المصریة ألعمال الحریق23

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

متخصصين في أجهزة إطفاء الحريق وانذار السرقة 
والحريق وكيل شركة (نيبكو) االمريكية شركة (أوتير) 

االمريكية شركة (سيمنز) االنجليزية شركة (تورن 
سيكيورتي) االنجليزية شركة (ريليابول) االمريكية شركة 

(تيكسيكوم) االنجليزية شركة (فاير أيتر) االنجليزية شركة 
(نوتي فاير) االمريكية شركة (سيستم سينسور) االمريكية 

شركة (كيندي) االمريكية

عمارة 84 - مدخل أ - الحي السويسري ب - 

محطة الجامع - مدينة نصر - القاهرة

02/24488930-

02/24488931-

012/22226412

02/24489052egyfire2005@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المصریة ألنظمة التحكم24

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

5 عمارات حدائق رامو - طريق النصر - مدينة استيراد أجهزة إنذار حريق

نصر - القاهرة

02/24148175......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المصریة لتجھیز المنشأت الحدیثة25

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

7 شارع النزهة - عمارات الشركة السعودية - وكيل (سانكونج) الكورية لكاميرات المراقبة

مدينة نصر - القاهرة

02/24154725-

012/22178387

02/24197480www.eha.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المصریة لإلتصاالت والخاسبات (میكوم)26

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لشركة (ديون) التركية ألجهزة صوتيات اتصاالت - 

انذر حريق - اجهزة قياس وتحكم وشبكات معلومات - 

أجهزة التحكم وأنظمة الحضور واالنصراف

2802/2394540002/23945403www.micomegypt.com شارع شريف - وسط البلد - القاهرة

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المصریة لإلستیراد والتجارة27

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موز للوازم القالووز والحديد الخاص بخطوط االطفاء 

والبترول والغاز الطبيعي والتكييف المركزي

102/3776744102/37746748www.ecitegypt.net شارع شبيطة - ميدان أم المصريين - الجيزة

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المصریة لالطفاء28

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

....................................3002/2773659102/25771151 شارع السبتية - أبو العال - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

الشركة المصریة للصیانة والتوریدات 29

(العسقالني)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

15 شارع الدكتور محمود عزمي - الزمالك - موزع ألجهزة اتصاالت - كاميرات مراقبة

القاهرة

02/2736823302/27367052....................................

الشركة المصریة للمشروعات الھندسیة 30

(كوالتي)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل ألجهزة الصوتيات أجهزة الترجمة الفورية - االجهزة 
األمنية - وسائل العرض وااليضاح من االتحاد االوروبي 

وأمريكا

1302/2401263802/22636053www.qualityegypt.com عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرة

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المصریة للنظم األمنیة واإللكترونیة31

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد انظمة الكترونية (ساعات حضور - انذار حريق - 

تليفونات - صوتيات - انذار سرقة - انتركوم - أجهزة كشف 

معادن - بوابات أمنية - كاميرات مراقبة)

-16903/5221785 طريق الجيش - كليوباترا - االسكندرية

012/23783041

..................essamsound@hotmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة المصریة للھندسة والمقاوالت32

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

3603/545517203/5464686e_e_c@link.net شارع كفر عبدة - رشدي - االسكندريةتوريد مواد وقف انتشار الحرائق



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة الھندسیة لألنظمة المتقدمة (إیكاس)33

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل وموزع ألنظة السنتراالت االلكترونية أنظمة الربط 
بين المصانع والشركات - االنظمة الصوتية - كاميرات 

المراقبة - انظمة الحماية االليكترونية والتحكم في الدخول - 
االلایر المركزي - اجهزة البروجيكتور - شاشات العرض

-38602/35844046 شارع الملك فيصل - فيصل - الجيزة

010/00085991

02/37808425www.ecas-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة الھندسیة لألنظمة المتكاملة34

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (هاني ويل) االنجليزية النذار الحريق - وكيل 

(ترياكس) الدنماركية ألنظمة الدش المركزي

-4602/23927372 شارع الفلكي - باب اللوق - القاهرة
02/23928320-
012/22454838

02/23909441www.iss-pro.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة الھندسیة لألنظمة المشروعات35

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

13202/3338390102/37601230spec@tedata.net.eg شارع التحرير - الدقي - الجيزةوكيل لماركة (استرا) السويدية للسنتراالت

الشركة الھندسیة للتوریدات الصناعیة 36

والمھمات البترولیة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

59 شارع فيكتور عمانويل - سموحة - توريد مهمات أمن صناعي

االسكندرية

03/4270195-

03/4270295

03/4282727www.espegypt.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة الھندسیة للنظم الحدیثة37

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

6 شارع حديقة عمر - ارض الجولف - مصر توريد اجهزة اطفاء وانذار حريق

الجديدة - القاهرة

02/2290941102/22904998www.mse-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة الشركة الھندسیة للنظم الكھربائیة (إلكتروسیس)38

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

مقاوالت كهربائية - توريد وتركيب انظمة انذار واطفاء 

حريق

-2010/65533314 شارع عمرو بن العاص - رشدي - االسكندرية
010/65521000-
012/23150926-

03/5446891

..................electrosys@dataxprs.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة الصافي لالستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة39

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

23 شارع محمد عبد هللا دراز - أرض الجولف - وكيل ماركة (بيرد) - (ماترك) للموبايالت الصينية
القاهرة     ،     413شارع جمال عبد الناصر - 

االسكندرية - المندرة

02/26902250-

03/5506591

02/24141795www.alsafy.net

أنظمة المراقبة ومكافحة العربیة المصریة لالتصاالت (ایھ إي سي)40

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لماركة (باناسونيك) اليابانية للسنتراالت - كاميرات 

المراقبة

info@aec-eg.com..................9002/22901641 شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة

المؤسسة الدولیة لإلتصاالت والتركیبات 41

والتوریدات

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (تي & ايه تي) االمريكية للشبكات - وكيل (سيمنز) 
االلمانية للسنتراالت والربط بينهم شاشات البالزما وأجهزة 
الكمبيوتر - وكيل (باناسونيك) الفيتنامية لكاميرات المراقبة 

وانذار الحريق واالنتركم

-9702/37243000 شارع العشرين - الملك فيصل - الجيزة

02/37224111-

010/01110806-

011/11666393

02/37213888io_ces@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة المؤسسة الدولیة للتجارة والنظم42

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (جاريت) االمريكية للبوابات االمنية - وكيل (فاين) 

التايوانية لكاميرات المراقبة - وكيل (فار فيزا) االيطالية 

لالنتركم والسنتراالت - وكيل (جيديا) الكورية للصوتيات

-1502/22754477 شارع محمد النادي - مصر الجديدة - القاهرة

010/01674451

02/22739005yehiahassan_hassan@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة المؤسسة العالمیة لألمن الصناعي43

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل معتمد لشركة (ستايت أمريكان) االمريكية - موزع 

معتمد لشركة (بافاريا) ألجهزة االطفاء

-3302/25901157 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة
012/22138628-
012/88968111

02/27872965icis.safety@gmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة المؤسسة الوطنیة للمشروعات الھندسیة44

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع ألنظمة كاميرات المراقبة (سي سي تي في) وأنظمة 
االنذار االلي ضد الحريق والسرقة وأنظمة الحضور 

واالنصراف واالذاعة الصوتية والنداء الصوتي وأنظمة 
(ايه بي اكس) السنتراالت التليفونية

-98102/26854920 شارع العباسية - القاهرة

010/08087666

..................www.elwatania.com

45ICG أنظمة المراقبة ومكافحة المجموعة الدولیة لإلتصاالت

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع لكاميرات المراقبة التليفزيونية - أنظمة حضور 

وانصراف بالبصمة والكارت - نظام انذار ضد السرقة - 

انظمة التحكم بوابات الجراجات االنتركم الصوتي والمرئي

22 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر 

- القاهرة

02/22637130-
02/22618815-

010/66633093-
011/44457820

02/22637133www.icgegypt.com

أنظمة المراقبة ومكافحة المجموعة الدولیة للسالمة46

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

safemodecairo@gmail.com..................4/302/25195191 شارع الالسيلكي - المعادي - حلوانتوريدات أجهزة اطفاء ومهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة المركز واألمن الصناعي الدولي لإلطفاء47

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

العاشر من رمضان - مول نجوم الصفا - بجوار توريدات مهمات أمن صناعي - أجهزة إطفاء

أحمد داوود

015/379462..................safety.world2010@hotmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة المركز الدولي للتجارة واألمن الصناعي والحریق48

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (اس أر أي) الماليزية - توريد مهمات أمن 

صناعي

-02/38320798السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين

012/23422347

02/38339332int_center@hotmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة المركز العالمي للسالمة49

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

1602/3573791102/37768073www.safetic.com شارع سالمة الراضي - الهرم - الجيزةوكيل ألجهزة االطفاء وانذار الحريق



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة المكتب العربي لإلتصاالت50

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

....................................18402/2454257002/24512084 شارع ترعة الجندي - االميرية - القاهرةاستيراد أجهزة صوتية من فرنسا

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أبكس تكنولوجي51

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

33 شارع عبد الحميد عوض المتفرع من وكيل (سي ان بي) الكورية لكاميرات المراقبة والشبكات

مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

02/22756188-
02/22756166-

010/08158719-
011/10074507-
011/10074506

..................www.apexnb.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أتش أف فایر إنترناشیونال52

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

1 ميدان المحطة - عمارة المعادي بالس - استيراد وتوريد اجهزة انذار واطفاء

المعادي - حلوان

02/23786210-

02/23785668

02/23785669rfg@hf-fire.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أتش أم للتجارة للتجارة والتوزیع53

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد يوني فورم عامة - وكيل لشركة (توتال) االسبانية 
لمهمات األمن الصناعي - (جروبو إنسيديوس) االسبانية 

لمعدات اطفاء الحريق

70 جوزيف تيتو - النزهة الجديدة - القاهرة    ، 

  19 عمارات العبور - صالح سالم - القاهرة

02/26206551-
02/26206552-
02/22611115

02/26206553-

02/22618742

www.hmtrade.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أمان54

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-7202/25903305 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي - أجهزة اطفاء حريق

02/25914944

02/25915360....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إفرست لإلطفاء واألمن الصناعي55

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-1602/27003885 أبراج القوات المسلحة - المعادي - حلوانتوريد أجهزة اطفاء - طفايات حريق - مهمات أمن صناعي

010/01781294

02/27005891....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إكسیلترا إم إي ایھ56

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-1902/37494230 شارع األطباء - المهندسين - الجيزةموزع لشركة (ويستريمو) االنجليزية لمعدات االتصاالت

010/06531212

02/35365852www.xceltra.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ألترا تكنولوجي57

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع معتمد ألجهزة ups مانع النقطاع التيار الكهربي - 
وكيل لماركة (باوركوم) التايوانية الجهزة تثبيت ومانع 

انقطاع التيار الكهربائي - أنظمة الكشف عن المعادن 
والمفرقعات - أنظمة االنذار المبكر ضد السرقة والحريق - 
أنظمة كاميرات المراقبة واالذاعة الداخلية - أنظمة وتحكم 

االبواب والخروج ومراقبة الوقت (حضور وانصراف)

34 عمارات اسكان شباب المهندسين - مدينة 

نصر - القاهرة

02/23426533-

012/23443793

02/23428320www.altratech.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ألفا إیجیبت دیزاین58

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع معتمد (نورتل نت وركس) الكندية للشبكات 
والسنتراالت - موزع معتمد (اوفيز لينك) التايوانية 

للشبكات والسنتراالت - موزع معتمد (سيمنس) االلمانية 
للشبكات

12 شارع محمد المجروشي متفرع من شارع 

إبراهيم نوار - مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/26710727-

02/26720519

02/26717927www.alphaegypt.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إلكترودریم لألنظمة المتقدمة59

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (باناسونيك) اليابانية للسنتراالت االلكترونية 
باحتياجاتها - وكيل (بوش) الهولندية للكاميرات - 

السنتراالت أنظمة الدش - شاشات البالزما - البروجيكتور 
وأنظمة الصوتيات المركزية - وكيل (سيانج يونج) الكورية 

للكاميرات - وكيل (سيسكو) االمريكية للشبكات والبوابات

132 شارع النزهة - ميدان تريومف - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26441911-

010/02006724

02/26395901www.electro-dream.net

شركة الكتروسیس (الشركة الھندسیة للنظم 60

الكھربائیة)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-2012/23766390 شارع عمرو بن العاص - رشدي - االسكندريةاجهزة انذار واطفاء حريق - انذار سرقة - كاميرات مراقبة

03/5446891

..................electrosys@dataxprs.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الكترو مصر انترناشیونال (إیمیك)61

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (اميك) التايوانية لكاميرات المراقبة - وكيل (كافيزا) 
االيطالية الجهزة المراقبة - وكيل (صوفي وير) االنجليزية 

ألنظمة الحريق - وكيل (هوت شيكي) االنجليزية ألنظمة 
انذار الحريق - وكيل (نابكو) األمريكية ألنظمة إنذار 

الحريق - وكيل (إليت) الماليزية ألنظمة التحكم في فتح 
الباب - وكيل (إيدي وتشر) االمريكية تجميع صيني ألنظمة 

الحضور واالنصراف وكاميرات المراقبة - موزع معتمد 
نات ف التل االت نت لل ة تنا الف ك) ن انا )

122 أ شارع جسر السويس - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24500963-

012/27290792-

012/21510105

02/22587597www.emic-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ألمترو دریم62

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (سيمبلكس) - شركة (هوتشيكي) - شركة 
(فايك) النظمة اطفاء وانذار الحريق بالمياه والغاز - 

كاميرات مراقبة

132 شارع النزهة - ميدان تريومف - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26441911-

010/02006724

02/26395901www.electro-dream.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إلیكترونیك سنتر63

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل للسنتراالت التليفونية - الفاكس - دوائر تليفزيونية 
معلقة - ايلایر ودش مركزي - انذار واطفاء حريق - انذار 

انتركم - سرقة

76 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22577137-

02/24547513

02/24514350electroniccenter76@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إم بي للتجارة والھندسة64

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لألنظمة الصوتية من (أمريكا واليابان) - (ماليزيا) - 
(مستلزمات وعدد تليفونية ماركة (سييمنز) اليابانية - 

(باناسونيك) الفليلبينية - بوابات أمنية من (كوريا - أمريكا) 
- ساعات حضور وانصراف من (أمريكا - الصين) - 

طابعات الكارنيهات من (أمريكا - كندا) - اجهزة استدعاء 
للعمالء للبنوك من (كوريا - تايوان) - كاميرات المراقبة 

من (كوريا - اليابان - تايوان) أجهزة فاكس ومستلزماتها 
من (اليابان - أنظمة االنذار ضد الحريق والسرقة من 

انجلترا

4 شارع علي فهمي كامل - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26436004-

02/26436005-

012/28233116-

012/28233117-

011/18510613

02/24014413mb_90@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ام كیھ للتجارة المتكاملة65

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

24 ب شارع أنور المفتي خلف طيبة مول - استيراد وتوريد أجهزة إطفاء

مدينة نصر - القاهرة

02/2262755802/22629449sales@mkegypt.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أمكو للمقاوالت الكھربائیة والمیكانیكیة66

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (رام كرو) االنجليزية - شركة (بي أركي) 
االنجليزية - شركة (نو كالمب) االنجليزية - شركة (كيه ايه 

اس) االنجليزية - شركة (كالكسون) االنجليزية - شركة 
(سيستم سينسور) االنجليزية - شركة (أباتشي) االنجليزية 

المتخصصين في أنظمة االنذار واطفاء الحريق

-12502/33443245 شارع المعلمين - المهندسين - الجيزة

02/33443246-

011/10105659

02/33036860www.4emco.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أمكون جروب (مصر)67

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-3402/33373933 شارع سوريا - المهندسين - الجيزةاستيراد أجهزة أمن ضد الحريق

02/37498214

02/37498217amconegy@tedata.net.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إنتراكونسلت تیلیكوم68

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

....................................1802/3335842502/37603810 شارع النيل - الدقي - الجيزةوكالء لشركة أركاتيل لالتصاالت

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أوبتیمم للتجارة69

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

52 شارع أحمد فخري من شارع مكرم عبيد - توريد وتركيب أجهزة إطفاء وتكييف

مدينة نصر - القاهرة

02/22706734-

010/65546142

02/22706736www.optimumegypt.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أورتي70

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (أورمت) االيطالية ألنظمة السنتراالت - والنظ 

الصوتي المرئي وانذار ضد السرقة (السلكي) - وكيل 

(أبريماتك) االيطالية النظمة البوابات االتوماتيكية

-2002/37609357 شارع مصدق - الدقي - الجيزة

02/37616661

02/37605615www.orti.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة اوشن أند ریفر71

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مبنى أ توريد أنظمة إطفاء تلقائي - انذار حريق - مضخات تحكم

- بجوار ليلة القدر

02/38342426-

010/08003915

02/38309344www.oaregypt.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أوكسیكو72

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية B3 - توريد مهمات امن صناعي - غازات صناعية
قطعة 95      ،       مدينة بدر - مجمع 

الصناعات الصغيرة

015/367877-
015/369366-
02/28640888

015/366351....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة أومیجا للھندسة والتجارة73

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

الوكيل الوحيد لشركة (كال - فال) - شركة (بوتير) - شركة 

(كروكير) المتخصصين في صناديق الحريق رشاشات 

الحريق - حنافيات الحريق - أنظمة إطفاء ألي

19 - 20 شارع نبيل الوقاد - خلف كلية البنات -

 مصر الجديدة - القاهرة

02/24176211-

02/24154977

02/22916364www.omegaegypt.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إیجیبت إلیكترونیكس سیستمز74

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لماركة (ياماها) - (بايونير) اليابانية لألجهزة 

الصوتية والمرئية

602/2528455002/25276387www.egyptelectronicssystem.com أبراج المهندسين - المعادي - القاهرة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إیجبیت ماركتس75

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

استيراد أجهزة انذار حريق واطفاء - توريد وتركيب أجهزة 

تحكم أبواب أوتوماتيك - كاميرات مراقبة من أمريكا - 

انجلترا - ماليزيا - تايوان - الصين - كوريا

11 شارع النخيل من شارع البطل أحمد عبد 

العزيز - الدقي - الجيزة

02/33362987-

010/06040248

02/33375342www.egypt-markets.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إیجبیتو سوفت76

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل(شركة (سوفت براندس لود جيستيكس) االوروبية 
إلدارة نظم الفنادق - شركة (تيسا إنتري سيستم اونيتي) 

االسبانية للكوالين االلكترونية وموفرات الطاقة وكاميرات 
المراقبة

5 شارع محمد علي البقلي - مصر الجديدة -

القاهرة

02/26435016-

02/26396400

02/26368222www.egypto-soft.com

شركة إیست تكنولوجیا النطم المتقدمة ( عبد 77

السالم عوض وشركاه)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (كوكم) الكورية لالنتركم - وااللایر المركزي - وكيل 
(جبلترون) التشيكية االنظمة االنذار ضد السرقة - وأنظمة 
االنذار ضد الحريق واالطفاء األلي - وكيل (ترا) الليتوانية 

لمكبرات إشارة التليفزيون واإلذاعة المركزية

-59803/5831144 طريق الحرية - جليم - االسكندرية

010/06078915-

010/65533275

03/5840454www.eastelectronics-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة إیھ آي إن سیستمز78

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (بيوسكر يبت) االمريكية ألنظمة االنذار والتحكم األلي 
- و(برادوكس) و(أر سي أي) االمريكيتين ألنظمة التحكم 

في الدخول والخروج - (إنفينوفا) األمريكية لكاميرات 
المراقبة - و(بي سي إس سي) االمريكية ألنظمة اإلنذار 

ضد السرقة

14 أبراج عثمان - كورنيش النيل - المعادي - 

حلوان

02/25280064-

010/65517410

02/25258383www.ainsystems.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة اسا للمقاوالت79

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

117 شارع الثورة - عمارة مصر المقاصة - مقاوالت كهرباء وانظمة اطفاء حريق

مصر الجديدة - القاهرة

02/2291784302/24183800and@alphadnet.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة االتصاالت المتقدمة80

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لماركة (باناسونيك) اليابانية في جميع أجهزة 

االتصاالت

......................................................2702/33449846 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة االخوة المتحدین81

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

31 شارع نجيب الريحاني من شارع الجمهورية توريد مهمات أمن صناعي

- وسط البلد - القاهرة

02/2589018602/25933851....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة االدھم لمھمات االمن الصناعي82

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................2502/25924554 درب الجامع - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة االستشاریون المتحدون83

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (نيو إيدج) الهندية لخراطي ومعدات الحريق - 
شركة (سيفكو) السعودية لصناديق ومعدات االطفاء - 

شركة (كيفنك) التركية لبدل الحريق - شركة (سافا) 
السوفانية لمعدات االنقاذ - شركة (اس أر أي) الماليزية 
لمعدات الحريق - شركة (تيمبكس) النمساوية لمالبس 

الوقاية من الحريق

6 شارع أحباب الرسول - حي السفارات - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22738140-

012/82749588-

012/22104514

02/22738110unitedcon2001@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة االصدقاء للتجارة ومھمات االمن الصناعي84

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-02/35649589شارع األسد - العمرانية - الهرم - الجيزةتوريد مهمات أمن صناعي
012/21907053-
012/71762114

......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة االعتصام لألمن الصناعي85

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

2 شارع التروللي - أمام سنترال المطرية - توريد مهمات أمن صناعي

المطرية - القاهرة

02/22516003......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة االقصى86

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................8902/25886242 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة االلكترونیات الحدیثة87

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لكاميرات الديجيتال من تايوان وأوروبا - أنظمة تحكم 

في األبواب أمريكية - موزع ألجهزة اإلنذار

44602/3570412002/35731790www.modern-e.net شارع األهرام - الجيزة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة األمان88

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

7 شارع أمين البري - مدينة األحالم - السواح - توريد مهمات أمن صناعي

القاهرة

02/2422990502/24229903....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة األمل لمھمات األمن الصناعي89

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................8302/25909038 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة األندلس للتجارة والتوریدات90

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

شارع القبيلة من شارع الجمهورية - وسط البلد -توريد مهمات أمن صناعي

 القاهرة

02/2592120902/27873464ats_trade@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة األندلس للتجارة والمقاوالت91

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

الوكيل الوحيد لشركة بيمكس للصمامات وحنفيات الحريق 

والمطرقة المائية

31 شارع الفريق علي عامر - مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22748846-
02/22740535-
02/22706035-
012/22166419

02/22741210andaluss@gmail.com

شركة األنوار ألجھزة اإلطفاء ومھمات االمن 92

الصناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

60 شارع القبيلة من شارع الجمهورية - وسط توريد أجهزة اطفاء - مهمات أمن صناعي

البلد - القاهرة

012/83351576-
010/01522687-

02/25937499

......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة البطران93

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد مهمات أمن صناعي - أجهزة إنذار خطوط الحريق - 

أجهزة إطفاء تلقائي

30 شارع د.جالل بكير خلف التوحيد والنور - 
مدينة التجاريين - أخر شارع جسر السويس - 

القاهرة

02/26989728-

012/24546864

......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الجمیل للتوریدات التجاریة والصناعیة94

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

....................................6202/2787616502/25889674 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي - طفايات حريق



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الجیزة للمشروعات95

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

11102/3335455302/37608873www.gizaprojects.com.eg شارع السودان - المهندسين - الجيزةتوريد أنظمة وقاية من الحريق - أجهزة أمن وتحكم

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الحضارة للھندسة االلكترونیة96

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل ألجهزة االسيلكي األمريكية - موزع للسنتراالت - 

التليفونات - كاميرات المراقبة

3202/2342843402/23420192elhadara@link.net مدينة الصفا - مدينة نصر - القاهرة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الخدمات العامة إلطفاء الحریق97

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

65 شارع السوق الفرنساوي - المنشية - تعبئة مضخات حريق

اإلسكندرية

03/4810427......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الخطیب للتجارة واإلستیراد98

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

6302/2589288002/25936856info@el-khateeb.com شارع الجهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد مهمات أمن صناعي - معدات إطفاء حريق

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الزعیم للمواتیر99

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

استيراد وتوريد مواتير وطفايات حريق ومهمات أمن 

صناعي

-2002/25749262 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة

012/27384580

......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة  شركة السالم واألمان ألجھزة اإلطفاء (سیفكو)100

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

6202/2591203002/25925482www.sefco-egypt.com شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد معدات اطفاء

شركة السالمة واألمان ألجھزة اإلطفاء 101

ومستلزمات األمن

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

الوكيل الوحيد لشركة (فاير برو) لنظام اإلطفاء التلقائي - 

توريد شبكات إطفاء - تعبئة أجهزة إطفاء

68 شارع روض الفرج عمارة بنك مصر - شبرا 

- القاهرة

02/2201855602/22032000atw@link.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الشرق األدنى للتوریدات الكھربائیة102

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

12 شارع عرابي من شارع رمسيس - وسط توريدات كهربائية للبترول وأجهزة غطفاء حريق

البلد - القاهرة

02/2574249802/25749343....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الشرق األوسط لألتصاالت103

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (بوليترون) االلمانية - وكيل (سي تل) االمريكية - 
وكيل ( ال جي) الكورية - النظمة استااليت وانظمة الدش 

المركزي - وانظمة البوابات االمنية واالذاعة الداخلية 
والخارجية وانظمة الربط بين الشركات والمصانع وفروعها 

- وانظمة الحضور واالنصراف

3 شارع عمر بن الخطاب - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22414886-

010/01972222

02/26390100www.emco-company.com

شركة الشروق لألجھزة والمعدات الكھربائیة 104

(أسییك)

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

47 شارع النبي دانيال - محطة الرمل - توريد اجهزة اطفاء حريق - اجهزة معملية

االسكندرية

03/485899603/4840428....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الصفوة لألمن الصناعي105

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

alsafwasafety@hotmail.com..................11902/25752102 شارع رمسيس - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة العدد المیكانیكیة106

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-6202/25915955 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد عدد واالت امن صناعي

02/25919971

02/25919934mtsheid@link.net

شركة الفادي لمقاومة الحریق ومھمات االمن 107

الصناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

138 ب شارع جسر السويس - القاهرة    ،      توريد اجهزة اطفاء حريق - مهمات امن صناعي

91شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/26345619-

02/25881205

..................alfadytrade@hotmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الفاطمیة للھندسة والتوریدات108

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد أجهزة إطفاء حريق - مهمات أمن صناعي - شبكات 

اطفاء حريق - شبكات إنذار حريق

502/3384075702/33878905alfatemeya@yahoo.com شارع زغلول - الهرم - الجيزة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الفتح ألجھزة اإلطفاء109

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

62 شارع القبيلة من شارع الجمهورية - وسط توريد مهمات األمن الصناعي - أجهزة االطفاء

البلد - القاهرة

010/0155448002/27868717....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الفران110

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

farran@farransup.com..................6402/25888118 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة القاھرة ألنظمة اإلتصاالت (سي سي أس)111

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل ألنظمة تحكم الدخول - أنظمة إنذار سرقة - كاميرات 

المراقبة - أنظمة األمان

44 شارع جسر السويس - مصر الجديدة -
القاهرة          ،          6 شارع بن طئ - 

القاهرة - كوبري القبة

02/24506041-
02/24506044-
02/22569632

02/24548969www.ccs.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة القاھرة لألنظمة اإللیكترونیة112

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

الوكيل الوحيد (ايه كاسيل) ألنظمة المراقبة والسنتراالت - 

وأنظمة التحكم المختلفة

المنطقة الثامنة عمارات مصر للتعمير المركز 

التجاري الثاني - شيراتون المطار- القاهرة

010/98895545-
010/03508883-

02/22688709

..................www.cairoelectronicsystems.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة الكرمة للتجارة والتوریدات113

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

19 حارة الكبارة من شارع الجمهورية - وسط توريدات أمن صناعي

البلد - القاهرة

02/25926572......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة المجال114

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

متخصصين في أنظمة إنذار وإطفاء الحريقموزع ومورد 
لشركة (تايكو) - شركة (سيستم سينسور) - شركة 

(فوتيان) - شركة (بينتل) (باناسونيك) -

202/3584812202/35857930www.almagaleg.com شارع القريطي - فيصل - الجيزة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة المجد للتجارة واالستیراد115

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

....................................3802/2794971102/27952054 ب شارع منصور - باب اللوق - وسط البلداستيراد أجهزة االطفاء ومهمات األمن الصناعي

شركة المصطفى لمھمات األمن الصناعي 116

وأجھزة اإلطفاء

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

أبراج أبو حسيبة - شارع شبين الكوم - توريد مهمات األمن الصناعي - أجهزة االطفاء

االسماعيلية

010/05263920-

064/3368089

..................mostafa7atab@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة المھرابیل ألنظمة األمن والسالمة117

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد وتركيب أجهزة إطفاء تلقائي - أجهزة إنذار حريق - 

كاميرات مراقبة - أجهزة إنذار سرقة

3 أ شارع الحكماء - الخليفة المأمون - روكسي -

 القاهرة

02/24180868..................mhr9000@hotmail.com

شركة المھندس ألجھزة إطفاء الحریق وادوات 118

األمن الصناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد أجهزة إطفاء الحريق - مهمات أمن صناعي - انذار 

حريق

19 شارع طة الحكيم - تقاطع شارع أحمد 

شعراوي - طنطا - الغربية

040/3339823-

010/01570469

..................elmohandes_fire@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة النظم الھندسیة119

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لشركة (ايكرون سيرا) االيطالية إلنذار الحريق 
واإلطفاء - موزع معتمد إلنذار السرقة - أجهزة التيار 

الخفيف

102 ب شارع الميرغني - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24178980-

02/22905674

..................esc_egy@link.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة النوران لألمن الصناعي120

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................3002/25763202 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

شركة بانلكرو للتوكیالت التجاریة واألنظمة 121

األمنیة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (جي في سي) اليابانية و(ووتش نت) الكندية 

لكاميرات المراقبة - و(موبوتكس) االلمانية ألنظمة اإلنذار 

ضد السرقة والحريق

-6012/22429803 شارع بن مروان - حمامات القبة - القاهرة
010/66625838-
010/66625500-

02/24519411

..................www.panacreweg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة برایت122

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

استيراد وتصدير وتوريدات مهمات أمن صناعي - أجهزة 

إطفاء وانذار حريق

....................................16003/543544003/5435879 شارع أحمد شوقي - رشدي - االسكندرية

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة بروتیك123

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

32 شارع محمد سعيد الحلواني - طريق المطار -استيراد وتوريد أجهزة إطفاء وإنذار

 صالح سالم - مصر الجديدة - القاهرة

02/2268304002/22684404....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة بریمیوم سیفتي سیرفیس124

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

902/2517410002/25174282www.pss-egypt.com أ شارع 275 - المعادي - القاهرةأعمال مكافحة حريق - توريدات هندسية

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة بلدنج (أوتومیشنج أیة سي بي)125

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (يونج) للمفاتيح والبرايز - شركة (دبليو اتش 

دي) للسماعات السوند سيستم من ألمانيا - شركة (أيسر) 

ألجهزة إنذار الحريق من ألمانيا

402/3761984202/37487220bacshal@tedata.net.eg ميدان طهران - الدقي - الجيزة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة بي سیفتي126

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (جياسكو) االيطالية ألحذية األمان - شركة 
(يوني كير) الهندية للشاور سيفتي - شركة (فات) اإليطالية 

للبرشوتات واألحذمة األمان - شركة (فيز برو) األسبانية 
للخوذات - شركة (ثري إم) األمريكية لمهمات الوقاية 

الشخصية - شركة (بافاريا) المصرية ألجهزة إطفاء الحريق

-5002/27877316 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة
02/27877317-
02/25882922-

010/01760397-
010/66682660

..................www.bsafetyegypt.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة تاركو127

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

18 شارع إبن قتيبة - الحي السابع - مدينة نصر توريد أجهزة اطفاء - مهمات أمن صناعي

- القاهرة

02/2262104302/24020597....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة تام جروب128

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

70 عمارات عثمان - شارع مصطفى النحاس - توريد أمن صناعي

مدينة نصر - القاهرة

012/27336335-

02/24038666

..................www.tamgroup.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة تربل سي لتكنولوجیا المعلومات129

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (فيفوتك) التايوانية لكاميرات المراقبة - وكيل 

(كوانتم) المصرية لتكنولوجيا االتصاالت - وكيل (سلتلتل) 

االردنية للسنتراالت والتليفونات

6 أ شارع أفالطون المتفرع من شارع عمر بن 

الخطاب - ميدان االسماعيلية - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22907052-
02/24171726-
02/22908740-
02/24179817

02/26907950www.ccc-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة تریداش130

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................5802/24825577 شارع غرب القشالق - العباسية - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة تكنو نت131

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

12 شارع الجهاد - أخر مترو عبد العزيز فهمي -توريد أجهزة إطفاء وإنذار حريق

 مصر الجديدة - القاهرة

02/2241605002/22416454....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة تكنولوجي فالي132

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (تلي تك) الليتوانية لكاميرات المراقبة - وموزع 
ألنظمة التحكم في الدخول والخروج وأنظمة اإلنذار ضد 

السرقة والحريق

21 شارع جاد الحق - أمام فلوريدا مول - 

مساكن شيراتون - هليوبليس - القاهرة

02/22679561-
011/14455887-
010/64190073

02/22691609www.techvalley-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة تیم وورك133

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

24 ب شارع أنور المفتي خلف طيبة مول - توريد وتركيب أجهزة إنذار وإطفاء حريق وسرقة

مدينة نصر - القاهرة

02/2405077902/24035042teamwork_fire@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ثري أیة للتكنولوجیا والسالمة134

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

1 شارع مسجد سيدي بشر - سيدي بشر - توريد مهمات أمن صناعي - أجهزة تحكم

االسكندرية

03/553921103/5539212www.3a-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة جمال لإلستثمار ات135

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

1802/2268672402/22691132gamal_consultaion@yahoo.com مساكن ألماظة - مصر الجديدة - القاهرةتوريد أنظمة انذار واطفاء حريق

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة جولدن جروب136

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (ايفيتك) التيوانية ألجهزة التسجيل - وكاميرات 

المراقبة

-16402/33828649 شارع الملك فيصل - الجيزة

02/37424918

02/33835208www.goldengroupe.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة جي أر أم لإلتصاالت137

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (أرجوس) النيوزالندية للشواحن - شركة 
(أكسن) األمريكية للكابالت - شركة (nec) اليابانية 

للسنتراالت والتليفونات - متخصصين في تركيب شبكات 
تليفونية وسنتراالت

57 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2272178002/22721781grm-nec@link.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة  حورس ألجھزة اإلطفاء138

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-16040/3521956 شارع إبن مالك - طنطا - الغربيةتوريد مهمات أمن صناعي - أجهزة اطفاء وانذار حريق

012/25904598

..................horas_fire@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة حورس لألنظمة والمقاوالت139

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

شارع د.سلوى ميالد - الحي الثامن - بلوك 8 - مفاوالت أجهزة إنذار واطفاء ألي

قطعة 3 - مدينة نصر - القاهرة

02/24716535-
02/24734208-
02/24734206-
02/24734210

02/24734209info@horussystem.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة حورس للتجارة والمقاوالت140

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد مهمات أمن صناعي - كاميرات مراقبة - أجهزة إنذار 

وإطفاء حريق

6 شارع أحمد صديق - من شارع الكورنيش - 

سيدي جابر - االسكندرية

012/7377756403/5232365hourasgroup@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة حول العالم لإلستیراد والتصدیر141

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

استيراد أجهزة إطفاء وتعبئتها - أجهزة اطفاء ألي - اجهزة 

انذار ألي شبكات مياه

68 شارع روض الفرج عمارة بنك مصر - شبرا 

- القاهرة

02/2201855602/22032000yehiahashem@live.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة دار السالم لإلطفاء142

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد مهمات أمن صناعي - تعبئة وتوريد أجهزة اطفاء 

حريق

......................................................4003/3923026 شارع ابن نباتة - كوم الدكة - االسكندرية

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة دالي إكسبورت لإلتصاالت143

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (همكس) الكورية لشاشات تليفزيون ال سي دي - 
والرسيفرات - وكيل (سباي) الكورية للرسيفرات - وكيل 

(استرا) الكورية لشاشات تليفزيون ال سي دي - 
ورسيفرات - وكيل (دال ستار) الصينية ألجهزة التليفزيون 

العادية والرسيفرات

52 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22722455-

02/22722433

02/22748093www.dalyexport.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة دلتا ألنظمة وأجھزة اإلطفاء والمقاوالت144

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد أنظمة إخماد صناعية وكشف تسرب الغاز - أجهزة 

إطفاء حريق

3 شارع العاشر من رمضان - كورنيش النيل 

بجوار مستشفى معهد ناصر - القاهرة

02/22053586-

02/24330665

02/22053701www.deltafiresys.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة دلتا للتجارة الدولیة145

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع ومورد لشركة (يونيفيت) - شركة (نورث) - شركة 

(أنسيل) - شركة (سباسكياني) - شركة (بروسيرس) 

المتخصصين في مهمات األمن الصناعي

3703/425659703/4298656www.deltaeng-trade.com شارع اسماعيل سري - سموحة االسكندرية

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة دلیوج ایجبیبت146

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-1010/01444122 أ عمارات جاردنيا - فيصل - الهرم - الجيزةتوريد وتركيب أنظمة إطفاء وإنذار ألي
011/11444122-

02/33851576

..................omar_shakra@hotmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة دیجیتال أنتركوم147

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-011/11879201سيدي بشر - االسكندريةوكيل ماركة (فارفيزا) االيطالية لالنتركم
010/01595110-

03/5369070

..................www.acifarfisa.it

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة دیستانس لألعمال الھندسیة148

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-102/37810415 شارع رمزي فرج من شارع الهرم - الجيزةتوريد وتركيب أنظمة إطفاء وإنذار حريق وسرقة اطفاء ألي
012/22137551-
012/76111005

02/37813515www.distance-ew.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة دینامیك جروب149

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

15 شارع مكة المكرمة - النزهة الجديدة - توريد أجهزة إطفاء حريق وانذار حريق وسرقة

القاهرة

02/26246707-
010/09111855-
010/06033880

02/26209767dynamic_group@live.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة رام ألنظمة اإلطفاء واألمن الصناعي150

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد أجهزة إطفاء الحريق - مهمات أمن صناعي - أنظمة 

انذار

247 امتداد رمسيس 2 أمام وزارة المالية - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22629106-

02/24037892

02/24032027ram.safety@hotmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة رشوان للتوریدات التجاریة والصناعیة151

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

شبكات إنذار واطفاء حريق - مهمات أمن صناعي - 

طفايات حريق

127 شارع رمسيس - مدخل شارع الجمهورية -

 القاهرة

02/25928755-
012/22668033-
010/01677648

02/25894916elrashwan2@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ریدفوكس لألمن الصناعي152

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

3 شارع علي الكسار - شارع الجمهورية - توريد جميع منتجات األمن الصناعي - واالطفاء

القاهرة

02/25933454-
010/07717714-
010/07717710

02/25901449yehia.emam111@hotmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سافرا للتوریدات153

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

128 شارع اسماعيل فهمي - محطة مصر - توريد أدوات اطفاء - مهمات أمن صناعي

االسكندرية

03/4943076......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سالم لألمن الصناعي154

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

2 شارع عبد السالم عارف - أمام مرور الدقهلية توريد طفايات حريق

- الدقهلية

050/2255672......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ستكو ألنظمة اإلنذار والمراقبة اإللكترونیة155

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (دكسيلون) االسبانية النظمة حماية المحالت من 
السرقة - وكيل (ماكس) الكورية ألنظمة المراقبة 

االلكترونية - وكيل (هراندنج) الصينية النظمة الحضور 
واالنصراف بالبصمة والكارت - وكيل (لونج هورن) 

الصينية النظمة حماية المنزل والفيالت - وكيل (اف بي 
تي) االيطالية النظمة االذاعة الداخلية والصوتيات

........................................................................info@cstco.com.eg

شركة سستكو ألنظمة اإلنذار والمراقبة 156

اإللكترونیة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

استيراد أجهزة انذار وكاميرات مراقبة للمحالت من الصين 

- كوريا - اسبانيا

5 شارع عبد الحافظ أحمد - الحي الثامن - 

بجوار السراج مول - مدينة نصر - القاهرة

012/2337634802/22759306rodai1@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سما للنظم األمنیة واإلتصاالت157

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (جاريت) االمريكية للعصا األمنية - و(أسترو) 
الكورية للبوابات - و(سمارت كنترول) التايوانية لساعات 

الحضور واالنصراف - وموزع (جيت واي) الكورية 
للبوابات وكاميرات المراقبة

5 شارع علي ابن أبي طالب - أمام مسرح الهرم 

- الهرم - الجيزة

010/07244166-

010/02409166

02/33854926www.sama-systems.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سمارات جروب158

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

خدمات أمنية متكاملة - أنظمة تأمين إلكترونية - جميع 

أنواع التوريدات والتركيبات والخدمات العامة

2 عمارات رابعة االستثماري - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24184706-
010/002490351-

011/12905888

02/22919807www.smartgroup2005.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سنسور ماجیك جروب159

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

202/3586164202/35861653www.sensormagiceg.com شارع عاصم حمودة - الهرم - الجيزةموزع لألنظمة األمنية واالتصاالت

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سوبر سبالیز160

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

7 أبراج عثمان - المتوسط - كورنيش النيل - توريد مهمات أمن صناعي

المعادي - حلوان

02/25287414-

02/25269858

02/25287410supersup60@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سیجمانال ألنظمة اإلتصاالت161

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

www.sigmanal.com..................7203/5848886 شارع مصطفى كامل - فليمنج - االسكندريةوكيل للسنتراالت - أجهزة انذار الحريق - كاميرات المراقبة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سیفتي أنتي فایر (سافكو)162

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد مهمات أمن صناعي - اجهزة إطفاء حريق - شبكات 

انذار

15 شارع سليمان الحلبي من شارع عرابي 

جيلي مول - التوفيقية - وسط البلد - القاهرة

02/25790888-
012/24160842-
012/20970009

..................safco3@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سیفتي جروب163

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

مدينة جاردينيا - شارع مصطفى كامل - توريد شبكات انذار واطفاء حريق

االسكندرية

012/27625170-

03/5255222

..................www.safetygroup-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سیفتي ھاوس164

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

kbadawy70@hotmail.com..................5102/25904857 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سیفتي واي لإلستیراد والتصدیر165

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

303 شارع كمال الدين - برج العلمين - سموحة استيراد أجهزة إنذار واطفاء حريق

- االسكندرية

03/4249320......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سیكوتك مصر166

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (جاريت) الكورية - وكيل (في كي) الكورية النظمة 
التحكم في الدخول بالكارت والبصمة - كاميرات مراقبة - 

أجهزة إنذار واطفاء الحريق اليا - انظمة التحكم في 
الجراجات

4 شارع الصفا - الميرغني - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24173219-

010/60973070-

010/66797030

..................www.secutec-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة سینا للتكنولوجیا167

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل معتمد لشركة (أفايا) االمريكية للسنتراالت - أجهزة 
 PBX شواحن - بطاريات أمريكية - سنتراالت - ups
ماركة (باناسونيك) اليابانية - نورتل االمريكية - انظمة 

تسجيل المكالمات - شبكات معلومات سلكية والسلكية

-1202/27545777 شارع 296 - المعادي الجديدة - القاهرة

012/23123733

02/27547704www.sinatecheg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة شتر العالمیة168

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

015/379669015/374152www.sheter.netالعاشر من رمضان - داخل الصفا مولتوريد أجهزة مكافحة حريق

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة شیلد للنظم األمنیة169

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (ووتش نت) الكندية و(جي في سي) اليابانية - و(في 
في كي) الكورية - و(موبتكس) االلمانية لكاميرات المراقبة 

- و(سمارت شك) الكورية النظمة االنذار من السرقة - 
و(فوتين) و(زيتا) االنجليزية ألنظمة االنذار ضد الحريق

4 شارع الصفا - خلف المريديان - هليوبوليس - 

مصر الجديدة - القاهرة

010/90272220-

010/90272223-

02/24173219

..................shield.net@gmail.com

شركة صن شین المصریة للتحكم اآللي 170

وتكنولوجیا المعلومات

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

13 شارع الزهور - صالح سالم - أمام الكلية توريد أجهزة أمان للمباني

الحربية - مصر الجديدة - القاهرة

02/2267874......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة طنطا الھندسیة للتجارة و التوریدات171

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع معتمد بافاريا مصر - استيراد محركات كهربائية - 
طلمبات مياه - االت زراعية - مولدات كهربائية - شفاطات 

تهوية مهمات أمن صناعي - ساللم ألومنيوم - أالت 
زراعية من ايطاليا - ألمانيا - الصين - بلغاريا

6002/2591086602/25897309www.jessica-united.com شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة طیبة للمقاوالت172

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

24 أ شارع أنور المفتي - خلف طيبة مول - توريد أنظمة أمن حريق

ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر - القاهرة

02/2405116702/24051170www.tibacontract.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة عرب الیكتریك173

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

57 عمارات رابعة االستثماري - شارع النزهة - توريد أنظمة أمنية

مدينة نصر - القاهرة

02/24174797..................info@arab-electric.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة فایر تك174

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

24 شارع الشيخ عبيد من شارع النيروز - عين توريد وتركيب أنظمة إطفاء وإنذار حريق

شمس - القاهرة

012/20874831-

02/26606700

..................youssefnarooz@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة فایر ماتیك175

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع معتمد لثري أم - بافاريا مصر - سي تك - الوكيل 

الوحيد لشركة (دوف) الصينية - شركة (ألترا فيت) 

األردنية المتخصصين في مهمات األمن الصناعي

-8302/25910241 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/25926811

02/25912810www.firematic-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة فایرلس كمیكالز176

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

www.fireless.com..................4802/24544184 شارع سليم األول - الزيتون - القاهرةتوريد طفايات حريق للفنادق

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة فایز عبد المالك وأبناؤه177

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................103/3923926 شاارع محمد الشافعي - اللبان - االسكندريةتوريد وصيانة أجهزة إطفاء حريق

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة فیوتشر جروب178

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (تي دي أس أي) االنجليزية النظمة التحكم في 
الدخول والخروج - و(اكس) السويدية لكاميرات المراقبة - 
و(سمارت كونترول) التايوانية ألنظمة الحضور واالنصراف 

بالبصمة - و(سكيوتك) التايوانية و(سامسونج) الكورية 
لكاميرات المراقبة - و(إس دي 3) الفرنساوي ألنظمة 

اإلنذار ضد الحريق والسرقة

-1002/37621544 شارع عبد الرحمن الرافعي - الدقي - الجيزة

010/00779224

02/37625021www.future-control.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة فیوتشر كنترول179

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد وتجارة كاميرات مراقبة - ساعات حضور وانصراف 

- أجهزة إطفاء وإنذار حريق

-1002/37621544 شارع عبد الرحمن الرافعي - الدقي - الجيزة

02/37625021

02/37608966....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة قادوس إنترناشیونال للمقاوالت (تامكو)180

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

37 شارع كابول - مكرم عبيد - مدينة نصر - توريد أجهزة إنذار وإطفاء حريق - كاميرات مراقبة

القاهرة

02/26711365-
02/22749721-

010/00058788-
010/00059413

..................www.tamco.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كایرو الكتروتكس (سیلیكو)181

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

24 عمارات مشروع كلية البنات - مدينة نصر - وكيل لألجهزة الالسلكية

القاهرة

02/4144182502/24179565....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كساب لألجھزة الصوتیة واإللكترونیة182

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (أي تي إس) الصينية للساوند سيستم الكامل - وكيل 
(يونيك يو) الصينية لكاميرات المراقبة - وكيل (إيه في تك) 

التايوانية ألنظمة دي في أر - والكاميرات - وكيل (يوجا) 
التايوانية للمايكروفونات - وكيل(سي ايه اس 

اوديو)التايوانية للسماعات - وكيل (باناسونيك) الفيتنامية 
واألمريكية ألجهزة التليفونات والسنتراالت واالنتركم

-1402/23927816 شارع عدلي - وسط البلد - القاهرة

02/23917238-

02/23926821-

02/23914330

02/23914654www.kassab-co.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كمبیوجورج183

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (لينل) الكندية و(أوتوماتيك سيستم) البلجيكية 
للبوابات األمنية - و(بايوسكريبت) الكندية لقارئ الكروت 
عن بعد - و(أكسس) االلمانية لكاميرات المراقبة - و(ايه 

اف ايه اف) االلمانية لألقفال االلكترونية

20 شارع أبو المحاسن الشاذلي - المهندسين - 

الجيزة

02/3346823402/33039130www.compugeorge.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كوماترول184

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

22 شارع تاج الدين السبكي من شارع النزهة - استيراد وتوريد أجهزة إطفاء حريق وانذار حريق وسرقة

أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/24149481-
02/24149482-
02/24149483

02/22908911www.comatrol-systems.com

شركة كومتك لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 185

التجاریة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (تبليديكس) االمريكية الخاصة بالعدد التليفونية 
- شركة (بولي كوم) لتليفونات قاعة المؤتمرات والفنادق - 

شركة (استرو فيزكس) االمريكية ألشعة الكشف عن 
الحقائب - شركة (جاريت) األمريكية للبوابات األمنية - 

شركة (ال جي) الكورية لكاميرات المراقبة - شركة (باهيا)

4 شارع السالم من شارع الحجاز - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22401568-

012/27445083

02/26368545www.comtec.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كومتیك186

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

1502/2671426802/22752976www.comtec-sol.com شارع صقلية - مدينة نصر - القاهرةوكيل لشركة (أر أند أم) السويسرية لثرمات التليفونات

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كیر لتكنولوجیا اإلتصاالت الحدیثة187

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

15 أ شارع المعهد االشتراكي - روكسي - مصر وكيل (كاريل) التركية للسنتراالت بمختلف سعاتها

الجديدة - القاهرة

02/24512500-

012/88866677

02/24513600www.careegypt.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كیر لتورید وتركیب االجھزة188

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (انفينوفا) االمريكية لكاميرات المراقبة - وكيل (جي 
اس تي) االنجليزية النذار الحريق - وكيل (بايرونكس) 

االنجليزية الستدعاء ممرضات - وكيل (إمرون) االمريكية 
للتحكم في االبواب - وكيل (اف بي تي) االيطالية النظمة 

االذاعة

15 شارع قمبيز االسماعيلية - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22400292-

02/22400320-

02/22400293

02/22400321kyr.co@link.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كیر ماري189

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

21 شارع الفيروز - برج الفيروز - عين شمس -توريد واستيراد وتصدير أنظمة شبكات الحريق

 القاهرة

02/2245971202/26615330www.kirmary.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة كنتیك إیجیبت190

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

kintec@link.net..................6302/23599999 شارع 15 - المعادي - حلوانتوريد وتركيب أجهزة انذار حريق

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة لوجي تایم ایجیبت191

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

12 عمارات الشركة السعودية - مدينة نصر - وكيل لألجهزة األمنية من (ألمانيا - أمريكا)

القاهرة

02/24144203..................logitimeegypt@link.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة لوجیك للتكنولوجیا األمنیة والرقابیة192

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

18 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -توريد أنظمة إطفاء وانذار حريق وسرقة - كاميرات مراقبة

 القاهرة      ،       العاشر من رمضان - 

مصرية سنتر 2 - المنطقة األردنية - مدخل ج

02/22628931-
02/24056349-

010/01748672-
015/381380-

010/01748671

02/22616659-

015/353161

www.logiceg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة لیون193

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-012/87220032القاهرةوكالء ومستوردين المواسير والمحابس ومستلزماتها
012/87220081-

02/24021292

..................lion.suppiies@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة م طریف مستشارون فنیون (موتاكو)194

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

1902/2302565602/33474396mtareef@link.net شارع الغيث - العجوزة - الجيزةتوريد أجهزة إطفاء وإنذار حريق

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ماجرو195

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-38012/23476411 ب شارع منصور - باب اللوق - وسط البلدتوريد وتركيب خطوط إطفاء حريق - محطات مضخات

02/27922254

..................www.magrohydro.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ماركوم ترید لألجھزة البحریة والالسلكیة196

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

48 شارع اسماعيل حلمي - سموحة - وكيل مالحي - وكيل لألجهزة البحرية والالسيلكية

االسكندرية

03/429393303/4294944www.marcomtrade.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مازاد الھندسیة للمشروعات المتكاملة197

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

أعمال توريد وتركيب شبكات تكييف ومجاري الهواء - 

توريد وتركيب شبكات اطفاء حريق - انظمة انذار

الهضبة الوسطى - الحي السادس - قطعة 

7279 - خلف األكاديمية الحديثة - المقطم - 

حلوان

02/27273910-
02/27273911-
02/27273912-
010/01010207

02/27273913mazad.ecip@gmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مالتي سیستم تك198

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع معتمد لشركة (باناسونيك) اليابانية الجهزة االنذار - 
الفاكسات - اجهزة السنتراالت - كاميرات المراقبة - أجهزة 

حضور وانصراف

1 شارع مسجد سيدي بشر - المنتزة - 

االسكندرية

03/553305203/5533051www.mst-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة متكو فایر199

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

132 شارع اسماعيل مهنا - محطة مصر - توريد مهمات أمن صناعي

االسكندرية

03/3923221......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة محمد أحمد عطیة200

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................2803/3919685 شارع أبي الدرداء - المنشية - االسكندريةتوريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مركز أمان لإلطفاء واألمن الصناعي201

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-012/24620850العاشر من رمضان - المنطقة األردنية - وحدة60توريد مهمات أمن صناعي - أجهزة إطفاء

015/377366

......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مصر الدولیة لألنظمة (أم أي أس)202

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

902/3303421402/33034228www.mis-egypt.com شارع الجزائر - المهندسين - الجيزةوكيل ألجهزة االتصاالت

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مصر لالطفاء واألمن الصناعي203

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

توريد وتعبئة جميع أجهزة اطفاء الحريق والساعات بجميع 

أنواعها وأحجامها

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية - 

قطعة 231

02/38345803-

02/38345804

02/38345805misr_fire_fighting@hotmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مصر لإللكترونیات (سینار)204

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................3102/24172514 عمارات كلية البنات - مدينة نصر - القاهرةوكيل ألجهزة االتصاالت الالسيلكية

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مصریة لمھمات الوقایة واألمن الصناعي205

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

......................................................015/378744العاشر من رمضان - مصرية سنتر 2توريد مهمات أمن صناعي

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مكسیم للتجارة والمقاوالت206

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

5 شارع صهاريج المياه - خلف الميرالند - توريد أنظمة حريق وسرقة - كاميرات مراقبة
روكسي - مصر الجديدة - القاهرة     ،        

مول عالء الدين - مدينة العبور

02/26373902-

010/06720065

02/26377402-

02/46101438

www.maxim-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة مودرن تكنولوجي للتوریدات والھندسة207

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل ألجهزة االتصال التايوانية - االبواب االلكترونية 

التايوانية - انظمة الشبكات الصناعية التايوانية

7 شارع أمين أنيس - الحي الرابع - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2414750702/22903165www.mtse.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة میتكو لألمن الصناعي208

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

31 شارع الفتح - برج محفوظ - فلمنج - توريد مهمات أمن صناعي - معالجات كيميائية ضد الحريق

االسكندرية

012/23271748-

03/5855975

..................www.mincofire.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة میراتك209

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (بيركام) - شركة (سمبلكس) ألجهزة االنذار - 
شركة (بروكت واير) الجهزة االطفاء واالنذار - شركة 
(تيكو) - شركة (ال بي جي) ألجهزة االطفاء - شركة 

(فيستا) الجهزة المراقبة والكاميرات

52 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22718890-

02/22718898-

02/22754007-

02/22754009

02/22718900ashraf@brainy1.ie-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة میسرون210

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

استيراد وتصدير أجهزة انذار حريق وسرقة - قطع غيار 

للمصانع

-2102/35723899 شارع جامعة القاهرة - الجيزة

02/35701643

02/35727731misron@soficom.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة میسك لإلستشارات والخدمات الھندسیة211

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

headoffice@mescegypt.com..................2503/4298886 شارع فوزي معاذ - سموحة - االسكندريةتوريد طلمبات حريق ومياه

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ناسا للتجارة والمقاوالت212

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

nasaco_99@yahoo.com..................3302/37806131 شارع عيد نافع - فيصل - الهرم - الجيزةتوريد مهمات أمن صناعي - اجهزة اطفاء وانذار حريق

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة نفرتیتي213

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

26 شارع محمود بسيوني - متفرع من ميدان استيراد أجهزة انذار

طلعت حرب - القاهرة

02/25756675-

02/25766217

02/25766815www.neferititshops.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ھامدكو للتجارة واالستیراد214

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

6 شارع د.عبد الحميد سعيد - من شارع استيراد مهمات أمن صناعي

شامبليون - وسط البلد - القاهرة       ،        

7شارع نجيب الريحاني - عابدين - القاهرة

02/25766151-

02/25762484

02/25799929weslyayoup@link.com.eg
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أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ھاني ویل  إیجیبت215

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

استيراد أجهزة انذار واطفاء حريق - تكييفات مركزية - 

أبراج مراقبة

-1702/26905516 شارع االهرام - مصر الجديدة - القاهرة
02/26905517-
02/26905518-

02/35365874....................................

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ھایتك نور لألنظمة األمنیة216

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل (باناسونيك) اليابانية للتليفونات - سنتراالت - 
كاميرات مراقبة - وكيل (نورتل بارتنر) االمريكية لألي فون 

- سنتراالت - مستوردون من كوريا كاميرات مراقبة - 
انظمة الحضور واالنصراف والتحكم في الدخول والخروج 

بالبصمة والكارت - وبوابات الكشف عن المعادن - مرايات 
الكشف أسفل السيارات

-2702/22730446 شارع ذاكر حسين - مدينة نصر - القاهرة

02/22730440-

02/22717591-

010/06363218

02/22711660www.hitechnour.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ھلیو ترید217

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع أجهزة سنتراالت - كاميرات مراقبة - إذاعة - 

مهمات أمن

15 شارع التبر- إبن سندر منشية البكري - 

مصر الجديدة - القاهرة

010/01426240-

02/24520860

..................htehab@yahoo.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ھندسة اإلتصاالت والمعلومات ( تاي)218

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

702/2272695802/22741280tileegypt@link.net شارع عمر لطفي - مدينة نصر - القاهرةوكيل ألجهزة االتصاالت

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة ھیلیوتك219

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

17 شارع نخلة المطيعي - مصر الجديدة - توريد أجهزة إطفاء حريق وإنذار

القاهرة

02/26324250-

02/26375300

02/26375400www.heliotech-eg.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة وسیلة لنظم المعلومات المتكاملة220

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

موزع لشركة (دل) األمريكية - (سيسكو) لألجهزة 

االلكترونية

18 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر 

- القاهرة

02/24052278..................www.waseelah.net

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة وطنیة جروب221

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (فايك) - شركة (نوتي فاير) - شركة (بوتير) - 
شركة (سيمنز) - شركة (سيمبلكس) - شركة (ريبالبول) - 
شركة (فاير أيتر) - شركة (فير بن) - شركة (كال - فال) - 

شركة (سيستم سنسور) - شركة (ايريكول) - شركة 
(نيبكو) - شركة (ايه سي اف) لصناديق الحريق ومعدات 

االطفاء

28 شارع الشهيد سيد عفيفي - أرض الجولف - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/2419706302/24193684www.wataniagroup.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة وقایة لمكافحة الحریق222

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

2 درب أدم من شارع الجمهورية - وسط البلد - توريد وتركيب خراطيم الحريق - شبكات انذار واطفاء حريق

القاهرة

010/04028881-

02/25927680

..................info.wekaya@yahoo.com

شركة یحیى عابدین للتوریدات التجاریة 223

والصناعیة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

1371 كورنيش النيل - أبراج أغاخان - برج استيراد وتوريد مهمات األمن الصناعي وأجهزة االطفاء

10 شبرا - القاهرة

02/22055047-

02/22055048

02/22036909www.yehiaco.com

أنظمة المراقبة ومكافحة شركة یونیسیف ألنظمة الوقایة من الحریق224

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

16 شارع الفالح من شارع وادي النيل - أخر توريد وتركيب أجهزة اطفاء وانذار

شارع شهاب - المهندسين - الجيزة

02/33044345-

02/33054077

02/33040717unisafe@link.net

أنظمة المراقبة ومكافحة مؤسسة اإلطفاء واألمن الصناعي225

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

....................................9102/2591301002/25937687 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد مهمات أمن صناعي - أجهزة إطفاء

أنظمة المراقبة ومكافحة مؤسسة الصقر الذھبي لإلطفاء226

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-011/17020127الطريق الجديد - العوايد - االسكندريةتوريد مهمات أمن صناعي - معالجة كيميائية ضد الحريق

03/3305516

..................www.elsakerelzahaby.com

أنظمة المراقبة ومكافحة مؤسسة الفارس للھندسة والتجارة227

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-1102/25917265 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريد أجهزة اطفاء وانذار حريق وسرقة

012/24160842

......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة مؤسسة المعادي لنظم االتصاالت228

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

26 عمارات األخاء - كورنيش النيل - المعادي - موزع ماركة (باناسونيك) اليابانية ألجهزة االتصاالت

القاهرة

02/17000676..................maaditelecom@gmail.com

أنظمة المراقبة ومكافحة مؤسسة مصر لالتصاالت229

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل باناسونيك ألجهزة انذار الحريق والسرقة - كاميرات 

المراقبة - اجهزة اتصاالت

346 شارع السودان - برج الشرطة - 

الصحفيين - المهندسين - الجيزة

02/33114001-

02/37115961

02/33120599ecom@ritesec2.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة مجموعة التجارة والتكنولوجیا230

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

34 شارع محمد النادي من شارع مصطفى توريد وتجارة أجهزة اطفاء وانذار حريق

النحاس - مدينة نصر - القاهرة

02/2270952202/22874563www.ctgroup.com.eg

أنظمة المراقبة ومكافحة مركز االستشارات الفنیة231

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

-5602/33476106 شارع رياض - المهندسين - الجيزةتوريد أجهزة اطفاء حريق

02/33472542

02/33474658www.tccegypt.com
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أنظمة المراقبة ومكافحة مركز البدر الدولي232

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

مدينة بدر - مجمع التطبيقين - ورشة 16 - توريد مهمات أمن صناعي

نموذج ب

02/28644573......................................................

أنظمة المراقبة ومكافحة مركز التحریر للتجارة والصیانة233

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل شركة (باناسونيك) الكورية لشاشات البالزما - 

بروجيكتور - كاميرات مراقبة - كاميرات فيديو

9102/2393815102/23930722www.tataspro.com شارع الشيخ ريحان - عابدين - القاهرة

أنظمة المراقبة ومكافحة مركز التحریر للتجارة والصیانة (تتاس)234

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

الوكيل الوحيد لشركة (باناسونيك) اليابانية في مجال أجهزة 
الفيديو بروجيكتور - تكنولوجيا االسقاط على الشاشات 
بأشكال هندسية مختلفة - أنظمة صوتيات نظام االذاعة 

الداخلية

-9102/23938151 شارع الشيخ ريحان - عابدين - القاهرة

012/22387867-

010/00427244

02/23930722www.tataspro.com

أنظمة المراقبة ومكافحة مكتب التوریدات الصناعیة والھندسة العامة235

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

40 شارع صفية زغلول - محطة الرمل - توريد أجهزة إطفاء حريق - ماكينات غزل ونسيج

االسكندرية

03/4876220-
03/4860961-
03/4841093

03/4841092laila@nobeltex-gies.com

أنظمة المراقبة ومكافحة میدل إیست تریدنج (میتكو)236

الحريق والسرقة

أنظمة المراقبة ومكافحة 

الحریق والسرقة

وكيل لخزائن نقدية ومستندات - خزائن مصفحة لشرائط 

المعلومات - خزائن أمانات عمالء البنوك والفنادق - أبواب 

وغرف محصنة - شانونات ضد الحريق

-1302/33364979 ش الدقي - الدقي - الجيزة

012/89557012

02/37484418www.metcotrading.net

الشركة الذھبیة للخدمات األمنیة والحراسة 1

(أوسكار)

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................902/22870141 شارع أحمد الخشاب - مدينة نصر - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة الشركة العالمیة إلدارة وصیانة المنشأت2

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع معهد ناصر - كورنيش النيل - الساحل خدمات عامة ومكافحة حشرات

- شبرا مصر - القاهرة

02/24319399-

02/22040739

02/24316693www.uniproco.com

أمن وحراسة ونظافة الشركة العالمیة لخدمات األمن والحراسة3

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - وكيل ألنظمة اإلنذار - أنظمة التحكم 
والمراقبة التليفزيونية واإلطفاء - خدمات نظافة وتطهير 

ومقاومة حشرات

-1302/24190660 عمارات المروة - مصر الجديدة - القاهرة
010/1476162-
011/16444333

02/229096911www.alalmia-eg.com

أمن وحراسة ونظافة الشركة العالمیة لإلدارة والخدمات (یوني سیرف)4

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عمارة 27 المنطقة الخامسة- مساكن شيراتون خدمات عامة ومكافحة حشرات

هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة

02/2266668402/22664192sec@uniserue-egypt.com

أمن وحراسة ونظافة الشركة العالمیة لنظم األمن واإلتصاالت5

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

602/2642708102/26366533alalamia_safety@yahoo.com شارع أسوان - مصر الجديدة - القاهرةخدمات أمن

أمن وحراسة ونظافة الشركة العربیة للحمایة واإلنقاذ6

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات حماية ودفاع مدني - مكافحة حريق - خدمات أمن 
خاصة وحراسة - موزع طفايات - استشارات فنية في 

مجال التخصص

903/574819003/5755120www.arabeuropean.net شارع سعيد ذو الفقار - جناكليس - االسكندرية

أمن وحراسة ونظافة الشركة العلمیة لمكافحة األفات (إیجیبكو كنترول)7

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

107 شارع النزهة - ميدان تريومف - مصر خدمات نظافة ومكافحة حشرات

الجديدة - القاهرة

02/24185869-

012/21886323

......................................................

أمن وحراسة ونظافة الشركة الفرعونیة للتوریدات8

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

26 شارع علي أمين - شارع مصطفى النحاس توريدات عمومية نظافة وأثاث مكتبي

سابقا - الحي األول - مدينة نصر - القاهرة

02/2260240602/22602407www.elforoina_eg.com

الشركة المتحدة لتقنیات الصیانة واإلدارة 9

(یونیتك)

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - استشارات أمنية ونظافة داخلية 

وخارجية - مكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة والقوارض

13 ششارع جعفر - الهرم - الجيزة     ،       

735طريق الحرية - لوران - االسكندرية

02/35835895-
02/35835149-
02/35825329-
03/5768221-
03/5775878

02/35835848-

03/5768120

www.unitecegypt.com

أمن وحراسة ونظافة الشركة المتحدة للخدمات العامة10

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

nabilwalaa50@yahoo.com..................1503/4803360 شارع السكة الجديدة - المنشية - االسكندريةخدمات أمن ونظافة

الشركة المتخصصة إلدارة الخدمات (تتش 11

بیوتي)

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-7010/01527657 شارع سهل حمزة - الهرم - الجيزةخدمات أمن وحراسة - مكافحة الحشرات والقوارض
011/10070464-
011/10070465-

02/37445368

..................touchbeauty_egypt@yahoo.com

الشركة المصریة البریطانیة لالستشارات 12

والخدمات

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 عمارات مصر للتعمير - مصر الجديدة - خدمات أمن وحراسة
القاهرة     ،       53 شارع فيكتور عمانويل - 

سموحة ، االسكندرية

02/22687400-
02/22687500-

03/4269114

02/22687600www.smaconsultancy.com

الشركة المصریة السویسریة للخدمات ( توب 13

كلین)

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................1302/2262052702/26701438 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرةخدمات نظافة ودراي كلين
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أمن وحراسة ونظافة الشركة المصریة الفرنسیة للخدمات14

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

209عمارات الشروق خلف النادي األهلي - خدمات نظافة عامة ومكافحة حشرات وامن وحراسة

مدينة نصر - القاهرة

02/24709126-

012/24929200

02/24709507....................................

أمن وحراسة ونظافة الشركة المصریة لالدارة والخدمات15

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

فيال 56 - المنطقة السادسة - الحي األول - خدمات عامة ومكافحة حشرات

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة

02/2617206802/26175498www.masterpor.com.eg

أمن وحراسة ونظافة الشركة المصریة لألمن الصناعي16

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................2202/25764166 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةخدمات أمن صناعي

أمن وحراسة ونظافة الشركة المصریة لألمن والخدمات17

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن - مكافحة حشرات وقوارض - انشاء مسطحات 

خضراء

......................................................015/362663العاشر من رمضان - داخل المصرية سنتر2

أمن وحراسة ونظافة الشركة المصریة للنظافة والصیانة18

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 شارع بستان الدكة - عماد الدين - وسط خدمات عامة ونظافة

البلد - القاهرة

02/25935921..................elmasreyacleaning@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة الشركة المصریة للنظم والتجارة19

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................19502/3302993602/33468588 شارع 26 يوليو - المهندسين - الجيزةخدمات أمن - انظمة أمن ومراقبة

أمن وحراسة ونظافة الشركة المصریة الوطنیة للخدمات والحراسة20

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة ونظافة - استخدام أحدث أجهزة االمن 

والحراسة

-2602/22724222 شارع أحمد فخري - مدينة نصر - القاهرة

011/10052693

02/22676599....................................

أمن وحراسة ونظافة المجموعة المتكاملة للخدمات (تیمو)21

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-402/25791020 ميدان عبد المنعم رياض - التحرير - القاهرةخدمات نظافة عامة

02/25749000

02/25770709temoigs@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة المركز العربي لمھمات الوقایة واألمن الصناعي22

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................015/372404العاشر من رمضان - المشروع االستثماريمهمات وقاية - أمن صناعي

أمن وحراسة ونظافة شركة ذكري لألمن والحراسة23

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

abozekry_services@yahoo.com..................702/26335783 شارع محمد شفيق - مصر الجديدة - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة أتابكو سیرفیس24

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

37 عمارات مجلس الدفاع الوطني - كوبري توريد أفراد أمن ونظافة للمنشأت والمصانع

القبة - القاهرة

02/2259894302/22454934atabco_service@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة إدریسو سیرفیس لیمتد25

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مجال األمن والحراسة - مجال النظافة وشئون البيئة - 

مجال إدارة المنشأت - مجال إبادة الحشرات

4 شارع أبو المعاطي - العجوزة - القاهرة    ،    

9 شارع الدكتور برجي - األسكندرية

02/33469274-

03/5430154

02/33459215....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة اإلسماعیلیة سیرفیس26

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................064/3333045064/3312649شارع شبين الكوم - االسماعيليةخدمات وتوريدات عمومية - خدمات أمن - نظافة

أمن وحراسة ونظافة شركة ألیكس سیرفس27

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

توريد وتركيب واصالح وعزل جميع أنواع الخزانات 

وخدمات نظافة ومكافحة حشرات وتركيب فالتر ومحطات 

مياه

6 شارع فودة - فيصل - الجيزة       ،       

شارع محمد نجيب - سيدي بشر - االسكندرية

02/37209097-
02/37235386-

012/21169745-010-
01821377-

03/5572427-
012/22549283

..................www.alex.com.eg

أمن وحراسة ونظافة شركة أمان للتجارة والصناعة28

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

402/2642949402/26429191www.aman4tec.com شارع محمد مأمون - مصر الجديدة - القاهرةخدمات أمن وحراسة - توريد صوتيات ومرئيات

أمن وحراسة ونظافة شركة إنتر كلین للتوكیالت29

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

وكالء لشركة (نيو ماتيك إنترناشيونال) اإلنجليزية لماكينات 
غسيل وتخفيف وتلميع أراضي ومكابس شفط تجارية 
وصناعية وتروليات نظافة ودواسات ولباد لألرضيات 

وماكينات كنس شوارع وممرات

7شارع عبد الوهاب سليم متفرع من طريق 

مصر حلوان الزراعي - المعادي - القاهرة

02/25267040-

02/25267050-

02/25267091

02/25256155www.intercleaneg.com

أمن وحراسة ونظافة شركة إیجیبت سیرفیس30

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

637 طريق الحرية - اإلسكندرية     ،     خدمات أمن وحراسة

13شارع 162ب - المعادي الجديدة - القاهرة

03/5759057-

02/25264475

03/5758989my_egyptservices@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة اإلسراء سرفیس31

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

توريد العمالة المدربة ومكافحة جميع أنواع الحشرات 

والفئران

8 شارع الشيمي متفرع من شارع أسامة بن 

عمير - فيصل - الجيزة

011/12744441-
011/14444843-

02/37829418

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة اإلسكندریة للحراسة والخدمات32

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

حراسة العقارات والمنشأت واألسواق والقرى السياحية - 

أعمال النظافة والتطهير - إدارة البوفيهات والكافيتريات

-1103/5435245عمارات الضباط - مصطفى كامل - اإلسكندرية

03/5450691

03/5441978....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أمن وحراسة ونظافة شركة اإلسكندریة للخدمات33

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

ميدان المساجد - أبي العباس المرسي - خدمات أمن وحراسة - نظافة شامله - تطهير خزانات مياه

االسكندرية

03/4845621......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة اإلنجاز العالمیة للتجارة34

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين ليلة توريد أدوات نظافة والورقيات واالكياس

القدر - مبنى ج

02/38303620-
02/38346479-

012/22212708-
012/20163757

..................www.elenaz-eg@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة الجنزوري (عربي الدھان)35

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

أخر شارع الحرية - طريق القاهرة االسماعيلية خدمات تنظيف

الصحراوي - أمام سوق القنال الدولي - المنطقة 

الصناعية - جسر السويس - القاهرة

02/26981340-

02/26981985-

02/26975650

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة الحارثي جروب36

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

توريد أعمال النظافة الشاملة والعمالة المدربة - توريدات 

عمومية للمنشات ومتخصصون في مكافحة الحشرات

-162010/63995995 شارع شبرا مصر - القاهرة
011/13995995-

02/22018000

..................www.harthygroup.com

أمن وحراسة ونظافة شركة الخدمات العامة واإلستیراد37

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع خالد بن الوليد - سيدي بشر - خدمات نظافة عامة

االسكندرية

03/3586852......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة الدلتا لمھمات األمن وأدوات اللحام38

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-4203/4871219 شارع القائد جوهر - المنشية - االسكندريةمهمات أمن - توريدات صناعية

010/05377278

03/5428342....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة الرواد ھاي سیرفیس39

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1202/24707250 شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرةخدمات أمن وحراسة - نقل أموال
010/98884717-
010/98884718-
010/09900070

02/24707260www.alrwadegypt.com

أمن وحراسة ونظافة شركة الروان كبریي سیرفیس40

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................7902/33384427602/33829837 طريق المريوطية - الجيزةتنظيف مفروشات ومكافحة حشرات

أمن وحراسة ونظافة شركة الزعیم لألمن والحراسة41

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-43010/02649345 شارع الملك حنفي - المنتزة - االسكندريةخدمات أمن - حراسة

03/3226803

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة الزمر للتوریدات42

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................3302/35862385شارع محمد سالم - الهرم - الجيزةتوريد ماكينات النظافة

أمن وحراسة ونظافة شركة الزھراء میتل43

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15ش عبد الحافظ - منشية ناصر - األوتوستراد توريد أدوات نظافة

- القاهرة

02/2341588202/23411855....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة السالم لألمن الصناعي44

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

العاشر من رمضان - المشروع االستثماري - توريد مستلزمات أمن صناعي

األردنية

015/383035......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة الشروق للحراسة والصیانة45

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6ش مصطفى عناني - النزهة - مصر الجديدة - خدمات عامة وأمن وحراسة

القاهرة

02/24150752-

010/01110182

02/22906336www.elshorouq.com

أمن وحراسة ونظافة شركة الشروق للحراسة والصیانة والخدمات46

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6ش مصطفى عناني - النزهة - مصر الجديدة - خدمات أمن وحراسة

القاهرة

02/2290823002/22906336www.elshorouq.com

أمن وحراسة ونظافة شركة الصفوة لخدمات األمن والحراسة47

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18203/590573103/5905732sraarowing@yahoo.comش عمر لطفي - سبورتنج - اإلسكندريةخدمات أمن وحراسة - رش مبيدات

أمن وحراسة ونظافة شركة العال لألمن والخدمات48

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1ش الكنيسة المارونية - ميدان عرابي - خدمات أمن وحراسة

المنشية - اإلسكندرية

03/4800465-

03/4844286

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة الفراعنة لخدمات األمن والنظافة49

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-13010/05074100ش الطائف - المهندسين - الجيزةخدمات نظافة ومكافحة حشرات - األمن وحراسة

02/33377251

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة الفرج50

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10ش الجمهورية - عابدين - بجوار مسرح وكالء أدوات وماكينات ومعدات النظافة

الجمهورية - القاهرة

02/23917345-

02/23907997

02/23912301www.elfaragco.com

أمن وحراسة ونظافة شركة الفرسان لخدمات األمن والنظافة51

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

42ش راغب - عمارة اللؤلؤة بجوار كنتاكي - خدمات عامة ومكافحة حشرات وأمن وحراسة

حلوان - القاهرة

02/27643596-

011/10105452

02/25590564haadmatta_2@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أمن وحراسة ونظافة شركة الفرسان لألمن والحراسة52

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-26603/5401789 ش جمال عبد الناصر - ميامي - اإلسكندريةخدمات أمن وحراسة

03/4269502

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة الفنار لألمن والخدمات53

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - أعمال نظافة - مكافحة قوارض 

وحشرات

-77012/20823571 طريق الكورنيش - سبورتنج - االسكندرية
012/20421703-
011/17705781-
011/17705782-
011/17705783-
011/17705784-
012/27044199

03/5933943al_fanar_2005@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة الكنانة لألمن والخدمات54

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - أعمال نظافة - مكافحة قوارض 

وحشرات

1أ شارع السيد البكري - الزمالك - القاهرة      
،   72 شارع مصطفى كامل - فليمنج - 

االسكندرية

010/00087357-

010/01380708

02/27354297-

03/5834933

www.elkenana.net

أمن وحراسة ونظافة شركة الكینج سیرفیس55

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن ونظافة - معالجة كيماوية للمياه - أمن صناعي 

- إدارة عقارات - رش مبيدات

82ش المستشار حافظ بدوي - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22877969-
010/00087485-
010/01256132

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة اللواء سیفیس للخدمات األمنة والنظافة56

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................13040/3417322ش أحمد ماهر - طنطا - الغربيةخدمات أمن وحراسة

شركة المتحدة لتقنیات الصیانة واإلدارة (یونیتك 57

سرفیس)

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1302/35835149 شارع جعفر - التعاون - الجيزةخدمات عامة ومكافحة حشرات

02/35835895

02/35835848unitec.service@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة المتحدة للمعدات58

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

وكالء ومستوردون لمعدات النظافة وماكينات وإكسسوارات 

الماكينات

10602/2414259402/26908864info@united@equipiment.org ش النزهة - مصر الجديدة - القاهرة

أمن وحراسة ونظافة شركة المتحدة للمعدات59

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 ش دندي - خلف المستشفى الوطني للعيون -توريد معدات خدمة سيارات ومعدات نظافة

 ميدان الحجاز - مصر الجديدة -القاهرة

02/26202160-
02/26202161-
02/24530710-
012/23217762

02/24519542united_equipment@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة المیراج لألمن والخدمات60

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

s.elmirage@yahoo.com..................13902/33881877ش الهرم - الجيزةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة النصر للخدمات والصیانة (كوین سرفیس)61

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عموم استيراد وتصدير - إنشاء المظالت للعربات والمعدات 

- خدمات أمن ونظافة - تجميل حدائق - مكافحة حشرات

عمارات مصطفى كامل - االسكندرية     ،     

طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة

03/5437723-
02/23424550-
02/23424551

03/5437712-

02/23427923

www.queenserviceegypt.com

شركة النور سیرفیس لألمن والحراسة 62

والتوریدات

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................151062/3328190ش المدينة الرياضية - المالحة - السويسخدمات امن وحراسة - توريدات عمومية

أمن وحراسة ونظافة شركة برایفیت سیكیوریتي سیرفیس63

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................7103/5497891ش البكباشي العيسوي - اإلسكندريةخدمات أمن وحراسة ونظافة

أمن وحراسة ونظافة شركة بروتكشن للخدمات والحراسة64

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7ش البادية - مصر الجديدة - القاهرة      ،      خدمات أمن وحراسة - خدمات بيئة ونظافة

 22شارع سوريا - رشدي - االسكندرية

02/22910199-
02/22919745-

03/5464973

02/22909219www.protection.com.eg

أمن وحراسة ونظافة شركة بي سیف سیكیورتي سیرفیس65

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

02/2982005502/25193438www.bsafe.com.egشارع 276 - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة بیت النظافة66

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.bayt-elnazafa.com..................2802/25918472 ش كلوت بك - األزبكية- القاهرةوكالء ومستوردين لمعدات النظافة وأدواتها

أمن وحراسة ونظافة شركة بیتا للتجارة والخدمات67

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

012/2635640102/38362766betabac@gmail.comالسادس من أكتوبر - أبراج الشركة العالميةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة تارجت إیجیبت جروب لخدمات الحراسة68

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - نقل أموال - تغذية ماكينات الصرف 

اآللي

11تقسيم األوقاف - عمارات السعودية - سراي 

القبة - القاهرة   ،   69 عمارات رئاسة 

الجمهورية - سراي القبة - القاهرة

02/24517715-
010/00050234-
010/00129640-
010/00050232-
010/00050237

02/26033708-

02/24525056

targetservices@gmail.com

أمن وحراسة ونظافة شركة تتش بیوتي69

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-7011/10070465ش سهل حمزة - الهرم - الجيزةخدمات نظافة عامة وأمن وحراسة ومكافحة حشرات

010/01527657

02/37445368touchbeauty_egypt@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أمن وحراسة ونظافة شركة تراست لخدمات األمن والحراسة70

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-24802/22561070ش سكة الوايلي - حدائق القبة - القاهرةخدمات أمن وحراسة
02/26016057-

011/17267177-
012/25831235

..................trustservicesvip1@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة تشاك متعددة للخدمات71

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

17702/2922281602/24854239www.ciak-multservices.comش ترعة الجبل - حدائق القبة - القاهرةخدمات عامة وأمن ونظافة وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة توب أرجنت72

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

توريد جميع أنواع ماكينات النظافة والغسيل وتلميع 

األرضيات والموكيت - خدمات نظافة ومكافحة حشرات

43ش د.أحمد محمد إبراهيم - مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22733573-
010/05175480-
012/25200125

..................top_urgent2007@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة جاردیان لألنظمة األمنیة73

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12502/2359705702/27530172www.guardianss.comأبراج الحرية - المعادي - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة جراند سیرفیس لألمن والخدمات74

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................2602/22878531ش سمير عبد الرؤوف - مدينة نصر - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة جرین لألمن والخدمات75

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................02/2674592202/26745923برج التطبيقيين - العباسية - القاهرةخدمات أمن

أمن وحراسة ونظافة شركة جلویال ترست للخدمات األمنیة واإلداریة76

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................1502/25780732ش ميريت باشا - التحرير - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة جنرال سیرفیس لألمن والخدمات77

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

generalservice159@yahoo.com..................055/2853203ش جمال عبد الناصر - برج العسلي - الشرقيةخدمات أمن وحراسة

شركة جولدن ترید لخدمات النظافة واإلستیراد 78

والتصدیر

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير مستلزمات اإلنتاج وسلك الرباط - خدمات 

نظافة عامة

8أ شارع د. عبد الحميد سعيد بجوار سينما 
اديون - متفرع من ش طلعت حرب - وسط البلد -

 القاهرة

02/25746292-

010/66687180

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة جولدن ھوم سیرفیس79

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-4202/24033924 ش خضر التوني - مدينة نصر - القاهرةخدمات أمن وحراسة - أمن صناعي - خدمات نظافة
010/02519265-
010/02519234

02/24050527www.goldenhomeservice.com

أمن وحراسة ونظافة شركة جي سي إس للخدمات80

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/27041482شارع 216 مبنى 2/3 - المعادي - القاهرةتوريدات عامة وخدمات نظافة وحراسة وأمن
02/25198912-
02/25198913

02/25198915www.gcs-egypt.com

أمن وحراسة ونظافة شركة جي فور أس81

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع التسعين - التجمع الخامس - القاهرة خدمات أمنية ( أمن وسالمة وصحة مهنية )

الجديدة - القاهرة

02/26161077002/26161088www.g4s.com

أمن وحراسة ونظافة شركة حورس لخدمات األمن والحراسة82

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1012/8553636703/5920061horusgurb_eg@hotmail.com ممر كامل تويج - اإلبراهيمية - االسكندريةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة داش العالمیة لإلستیراد والتوكیالت83

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7010/0517920702/24536878gamal-2004@hotmail.comش السواح - األميرية - القاهرةوكالء ومستوردون وموزعون لمعدات النظافة

أمن وحراسة ونظافة شركة داي لیت سیرفیس84

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................103/33051169ج شارع الفالوكة - العجوزة - الجيزةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة دایفرسي85

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مربع 1258د قطعة 21 مساكن شيراتون - خدمات عامة ومنظفات صناعية ونظافة صحية

مصر الجديدة - القاهرة

02/2265011202/22650101www.diversey.com

أمن وحراسة ونظافة شركة دھب للخدمات86

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

39ش جمال سالم - أمام نادي الصيد - خدمات عامة ومكافحة حشرات وخدمات أمن وحراسة

المهندسين - الجيزة

02/33377143-
012/20277750-
012/20277751-
012/20277752-
012/20277753

02/33371120calahb@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة رامر للخدمات األمنیة87

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................602/24054009عمارات العبور - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة رید الین ألعمال األمن والحراسة88

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6010/0131904802/38300131redline_911@yahoo.comأكتوبر - مجمع علي الدين - مبنى (أ)خدمات أمن وحراسة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أمن وحراسة ونظافة شركة ریدي میكس للتوركیالت الدولیة والخدمات89

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................4902/3346952202/33449480ش شهاب - المهندسين - الجيزةوكالء للخدمات المحلية والدولية العامة في مجال النظافة

أمن وحراسة ونظافة شركة ریمكس للخدمات90

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

170ش بورسعيد - االبراهيمية - اإلسكندرية    خدمات عامة ومكافحة حشرات

،   70ش الهرم - عمارات أبو الفتوح - الهرم - 

الجيزة

03/5925688-
010/02191424-
012/22191424-

02/35823080

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة سبید سیرفیس91

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - نقل أموال - إدارة شبكات ماكينات 

الصرف اآللي - فرز منشآت نقدية - تجهيز رواتب

13إسكان شباب المهندسين - مدينة نصر - 

القاهرة    ،     69 مدينة بنك فيصل - سيدي 

بشر - اإلسكندرية

02/24178675-
02/24170334-
02/22913712-
02/24159588-
02/24181226-
03/5352483-
03/5342689

02/24177787....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة ستارز لألمن والحراسة92

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................73011/1113214202/22613637شارع علي أمين - مدينة نصر - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة سكیور لإلستشارات والخدمات93

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - خدمات نظافة - أمن صناعي 

وإطفاء - خدمات إدارية ومكتبية

-2102/23937914ش يوسف الجندي - باب اللوق - القاهرة
02/23955720-
02/23932996-
012/22400374

02/23932785www.secure-egypt.com

أمن وحراسة ونظافة شركة سما المعادي لألمن والحراسة94

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................1602/25200203عمارات العرائس - المعادي الجديدة - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة سنایل للدراسات والخدمات95

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - خدمات نقل بأنواعه - مكافحة 

حشرات وقوارض

شارع15- سيدي بشر - اإلسكندرية          .     

 27 شارع طومانباي - منشية البكري - القاهرة

012/24468147-
010/00395319-
010/02404124

03/5499151www.sanabel-group.com

أمن وحراسة ونظافة شركة سیزر ألنظمة الخدمات96

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - أعمال مكافحة حشرات - أعمال 

نظافة وشئون البيئة - إنشاء الحدائق وإعادة التجميل - 

تركيب أجهزة إنذار حريق وسرقة - كاميرات مراقبة

-12102/22664690 ، 119 صقر قريش - شيراتون -القاهرة

02/22688897

02/22688894www.caesarservices.com.eg

أمن وحراسة ونظافة شركة سیف الحراسات والخدمات97

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

210 ش عبد السالم عارف - لوران - خدمات أمن وحراسة

اإلسكندرية

03/5836001......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة سیفیكو98

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................1502/26330539ش المنتزة - مصر الجديدة - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة شرف للخدمات99

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

48ش إبراهيم شريف - مصطفى كامل - خدمات نظافة عامة

اإلسكندرية

03/5232344-

012/24212728

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة صن سیرفیس للخدمات  والحراسة100

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - نظافة فندقية وعادية - مقاومة 
الحشرات والقوارض - أعمال الخدمة الواحدة- غسيل 

الموكيت والسجاد

20ش سيبواي المصري - مدينة نصر - القاهرة 
   ،   المنطقة الشمالية - مساكن مبارك - 

اإلسكندرية

02/22601493-
02/22601496-
02/24053678

03/4704227www.sunservice-eg.com

شركة طیبة 2000 لخدمات الحراسة ونقل 101

األموال

أمن وحراسة ونظافة 

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - نقل أموال - أنظمة أمن صناعي - 

خزائن وابواب مصفحة - بوابات الكترونية

-802/22737140ش أحمد الزمر - مدينة نصر- القاهرة
02/22744487-
02/24727292-

010/00444141-
010/02182405-
010/02182417

..................www.tiba2000.com

أمن وحراسة ونظافة شركة فارس جنرال سیرفیس102

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-6010/05714942أكتوبر - مجمع علي الدين - مبنى بخدمات عامة ونظافة

02/38313030

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة فالكون لألمن والخدمات103

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................9055/2348711ش أبو عبيد الجراح - الزقازيق - الشرقيةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة فایف ستارز لألمن والحراسة والخدمات104

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

five_starsservice@yahoo.com..................3803/5775155ش الجالء - المنتزة - اإلسكندريةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة فرسان العادل للخدمات األمنیة105

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................2102/2263671502/22607380ش الطيران - مدينة نصر - القاهرةخدمات أمن وحراسة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أمن وحراسة ونظافة شركة فیوتشر لألعمال106

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

30402/3302783102/33450969future_swaby@hotmail.comش السودان- المهندسين - الجيزةخدمات عامة وصيانة ومكافحة حشرات

أمن وحراسة ونظافة شركة كایرو سیفتي للخدمات107

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................502/2391610802/23916037ش عدلي - وسط البلد - القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة كایرو كیر للخدمات والحراسة108

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات أمن وحراسة - مكافحة الحشرات والقوارض 

ونظافة - خدمة التوظيف

3عمارات إمتداد رمسيس 1 - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22627609-
02/22635988-
010/65522993

02/22627609www.cairocare.com

أمن وحراسة ونظافة شركة كلیر سیرفیس لألمن والحراسة109

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................02/26337423برج الجوهرة - حلمية الزيتون- القاهرةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة كلیوباترا للخدمات والحراسة110

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-903/5410928ش الدير - كليوباترا حمامات - اإلسكندريةخدمات أمن وحراسة

012/24303610

03/5410927....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة كوالیتي للخدمات األمنیة111

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

393طريق جمال عبد الناصر - المندرة - خدمات أمن وحراسة

اإلسكندرية   ،   6ش كلية الزراعة - الجيزة

03/5545647-

02/35682888

03/5551507qualityservices@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة كولومبیا إیجیبت112

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - خدمات أمن وحراسة

القاهرة

012/22392710-

02/22639878

......................................................

أمن وحراسة ونظافة شركة كونتراك لإلدارة الخدمات العامة113

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

216شارع الشويفات - القاهرة الجديدة - التجمع خدمات أمن وحراسة
الخامس     ،    أبراج نايل سيتي - كورنيش 

القاهرة - النيل

02/26182724-

02824169090

02/26182729-

02/24169092

....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة كیر سیرفیس114

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/26822260برج مصر للسياحة - ميدان العباسية - القاهرةخدمات أمن وحراسة - تتبع إليكتروني
012/23935169-
010/05330051

02/26830903www.careservices.com.eg

أمن وحراسة ونظافة شركة كیر امبكس115

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - توريد منظفات وأدوات نظافة

القاهرة

02/24041797-
02/24042055-
02/24047551-
02/22619805-
012/29170404

02/24041031careimbcx@hotmail.com

أمن وحراسة ونظافة شركة مارشال سیرفیس لألمن والحراسة116

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................90050/2210117ش الجمهورية - المنصورة - الدقهليةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة ماركو لخدمات التنظیف117

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14ش ناصر خسرو - الحي السابع - مدينة نصر خدمات نظافة عامة

- القاهرة

02/22623050-
02/22623060-
02/22623086-
02/22623088

02/22623552....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة ماستر سیرفیس للخدمات األمنیة118

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

39عمارات رابعة االستثماري - مدينة نصر - خدمات أمن وحراسة

القاهرة

02/2414405202/24191146....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة محفوظ للخدمات والحراسة119

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1302/22910218عمارات رامو - مدينة نصر - القاهرةخدمات امنية

012/27497151

02/22919788aamahfouz@hotmail.com

أمن وحراسة ونظافة شركة مصرإدارة العالقات120

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................1402/2577267102/25765498ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةخدمات نظافة وأمن ومكافحة حشرات

أمن وحراسة ونظافة شركة مصر الكنانة للخدمات121

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................502/2263144402/22621053عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةخدمات امن وحراسة - توريدات عمومية

أمن وحراسة ونظافة شركة مصر سرفیس122

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-7102/24019081أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصرخدمات نظافة وخدمات أمن وحراسة
02/24019082-

03/5453515

02/24011817....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة مصر سرفیس للخدمات البیئیة المتكاملة123

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

32 ش شكري قوتلي - متفرع من ش الممشى خدمات بيئية متكاملة ونظافة

السياحي - بورسعيد

066/3222828066/3224220....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة مصر لنظم األمن124

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................2502/2418952202/22904562ش الرحالة البغدادي - مصر الجديدة - القاهرةوكيل ألنظمة األمن
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أمن وحراسة ونظافة شركة مصون إلدارة المنشآت125

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/26176305التجمع الخامس - قطعة 46 - القاهرة الجديدةخدمات أمن وحراسة

02/26176306

02/26176308www.masoun.com

أمن وحراسة ونظافة شركة مكرم كلینینج سیرفیس126

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-4502/25210035 ش 216 دجلة المعادي - القاهرةخدمات نظافة عامة
02/25210087-
010/01432266

02/25199955makramomar@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة مینرال سیرفیس127

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-10302/26377931 ش السباق - مصر الجديدة - القاهرةاستشارات وخدمات أمن ونظافة

011/18735443

02/22407228....................................

أمن وحراسة ونظافة شركة نیو توب للتوكیالت التجاریة128

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12ش د.عرفة - خلف فندق األهرامات الثالثة - توريد معدات نظافة

الهرم - الجيزة

02/37808737-
02/35845479-
012/26260100

..................new_topco@yahoo.com

أمن وحراسة ونظافة شركة نیو ماتیك إیجیبت129

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6أكتوبر - ش محور التحرير - الحي الثامن - توريد أجهزة نظافة

المجاورة الثانية

02/38377180-

012/8807775

02/38377181www.numaticegypt.com

أمن وحراسة ونظافة شركة نیو مالتي سیرفس130

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-602/33045615ش إسماعيل الحبرون - المهندسين - الجيزةخدمات عامة ومكافحة حشرات
02/33479551-
02/33031292

02/33024876newmulti@hotmail.com

أمن وحراسة ونظافة شركة ھاي توب سیرفیس131

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................21102/33054766 ش السودان - المهندسين - الجيزةخدمات أمن وحراسة

أمن وحراسة ونظافة شركة ھلیوبولیس سیرفیسز132

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

45- 35 أبراج إبن الحكم - بيت العز برج أ - خدمات نظافة عامة

وحدة 523- حلمية الزيتون - القاهرة

02/26432250-

011/11791979

02/22416211www.hsclean.org

أمن وحراسة ونظافة شركة ھوم كیر لخدمات الرش133

ورش مبيدات

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15عمارات ضباط القوات المسلحة - صقر خدمات نظافة عامة

قريش - المعادي الجديدة - القاهرة

02/25173900-

02/25173800

02/25161805info@homecareegy.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةالشركة العربیة أون الین1

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12 ش الشهيد إسماعيل محي الدين - مصر تداول األوراق المالية

الجديدة - القاهرة

02/24180666-
02/24140025-
02/24140319-
02/24140032-
02/24140210-

1/16225

..................www.aolbeg.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةالشركة المصریة الكویتیة لتداول األوراق المالیة2

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5أ شارع البستان - ميدان البستان - ميدان تداول األوراق المالية

التحرير- القاهرة    ،   10عمارات العبور - 

مدينة نصر - القاهرة

02/25798551-
02/25798552-
02/25798553-
02/25798556-
02/24037703-
02/24037702

02/25798554-

02/24037787

....................................

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةالمجموعة المالیة (ھیرمس القابضة)3

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6أكتوبر - القرية الذكية - الكيلو 28 طريق تداول األوراق المالية

القاهرة إسكندرية الصحراوي     ،      شارع 

فوزي معاذ - سيدي جابر - االسكندرية

03/4256910-

010/05246525

03/4256912www.hermesonline.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةالمجموعة المتحدة للوساطة في األوراق المالیة4
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6ش أحمد مرسي - الجيزة    ،   شارع البحر - تداول األوراق المالية

طنطا - الغربية

02/37744969-
040/3421042-
040/3421034

02/35699180www.ubcbrokerage.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةالمجوعة المصریة لتداول األوراق المالیة5
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

88ش القصر العيني - وسط البلد - القاهرة    ،  تداول األوراق المالية

 34 عمارات منتصر - فيصل - الجيزة

02/27920183-
02/27921789-
02/35870682

02/27926601www.egsbrokers.com

المصریة العربیة ثمار لتداول األوراق المالیة 6

EAC

التأمین والمالحة استشارات وأوراق مالية
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

46ش محي الدين أبو العز - الدقي - الجيزة    ، تداول األوراق المالية

  29ش القال - طنطا - الغربية

02/37625811-
02/37625816-
040/3416504

02/37625817www.eac-finance.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةبیت اإلستثمار العالمي (جلوبال)7

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9ش الفواطم - الزاريطة - اإلسكندرية   ،   تداول األوراق المالية

72ش النزهة - مصر الجديدة - القاهرة

03/4848136-
02/22919348-
02/22919349-
02/22914598

03/5469543-

02/22914592

....................................

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة أبو ظبي للوساطة في األوراق المالیة8
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

44ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة  تداول األوراق المالية
 ،    41 ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - 

القاهرة

02/23919215-

02/23919671

02/23928162salambrk@yahoo.com
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التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة انترناشیونال بروفیشنال للخدمات التجاریة9
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6ش الجهاد - المهندسين - الجيزة     ،    برج تداول األوراق المالية - خدمات بنكية

القانونيين - المعادي - حلوان

02/33033924-

02/25259484

02/33462202....................................

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة انترناشیونال لتداول األوراق المالیة10
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-102/24553232شارع السعادة - مصر الجديدة - القاهرةتداول األوراق المالية
02/24554455-
02/24554422

02/24555273www.ifs-egypt.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة انتلجنت واي11
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-102/22632626عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةاستشارات مالية عن األوراق المالية
02/22628577-
010/01119694

02/22619913www.jway.com.eg

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة أوبتیما لتداول الوراق المالیة12
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

32 ش قصر النيل - وسط البلد - القاهرة     ،    تداول األوراق المالية

 88ش الثورة - مصر الجديدة - القاهرة

02/25784725-

02/24153338

02/25784726www.optima-eg.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة أونست لتداول األوراق المالیة13

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13ش 288 - المعادي - حلوان  ،    26 شارع تداول األوراق المالية

مصطفى صفوت - حلوان

02/25190111-
02/25190333-
02/25190555-
02/25586500

02/25190666www.honest-eg.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة إي إس إي ایجیبت14
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

302/3336620102/33383398www.securitites.comميدان عمان - المهندسين - الجيزةتداول األوراق المالية

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة إي أس بي للوساطة15

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

51ش بيروت - مصر الجديدة - القاهرة    ،    تداول األوراق المالية

53 ش شبرا - القاهرة

02/24178910-
02/24139100-
02/25749807-
02/25749420

02/24172295-

02/25749728

....................................

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة ایجیبت استوكس16
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1502/3303348502/33033480www.egypt-stocks.comش 26 يوليو  - المهندسين - الجيزةتداول األوراق المالية

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة االتحاد لتداول األوراق المالیة17
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7ش مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة    تداول األوراق المالية

 ،    2/3 شارع الالسلكي - المعادي - القاهرة

02/22739421-
02/22739429-
02/25160371

02/27537173ethad_center@yahoo.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة االسكندریة للتداول في األوراق المالیة18
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1703/584416902/5854831www.alex-stocks.comش إبراهيم نصير - لوران - اإلسكندريةتداول األوراق المالية

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة البورصة المصریة19

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4أ ش الشريفين - وسط البلد - القاهرة    ،    تداول األوراق المالية

11 ش طلعت حرب - العطارين - األسكندرية

02/23921447-
03/4843600-
03/4843601-
03/4843602-
03/4843603

03/4843604www.egyptse.com

شركة التجاري الدولي للسمسرة في الوراق 20

المالیة

التأمین والمالحة استشارات وأوراق مالية
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................6602/3338390602/37628616-68 شارع محي أبو العز - الدقي - الجيزةتداول األوراق المالية

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة التضامن العربي لتداول األوراق المالیة21
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

66 ش جامعة الدول العربية - المهندسين - تداول األوراق المالية

الجيزة

02/33385477-
02/33379177-
02/37618893

02/33385466-

02/33353990

www.ta-inv.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة الجذور لتداول األوراق المالیة22
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة    ، 38 تداول األوراق المالية

ش مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/23953040-
02/23953041-
02/26709906

02/23953042-

02/22729888

www.therootsbh.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة الحریة لتداول األوراق المالیة23
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2ش البورصة الجديدة - وسط البلد - القاهرة     تداول األوراق المالية
،    33 ش االسكندر األكبر ونزيه خليفه - مصر 

القاهرة - الجديدة

02/23956618-
02/23904940-
02/22916546

02/23952172www.elhorreyabrokerage.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة الخیر لتداول األوراق المالیة24
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................03/484211103/2803767شارع سنان باشا - المنشية االسكندريةتداول األوراق المالية

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة الرشاد إلدارة المحافظ وصنادیق االستثمار25
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

56ش جامعة الدول العربية - المهندسين    ،     تداول األوراق المالية

شارع فوزي معاذ - سموحة - االسكندرية

02/33360275-

03/9578736

02/33377742www.elrashad.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة السھم الذھبي لتداول األوراق المالیة26

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7ش النادي - مصر الجديدة - القاهرة    ،     تداول األوراق المالية

20 ش سالم سالم - العجوزة - الجيزة

02/24183341-
02/24183342-
02/24119218-
02/33369465

02/24183329-

02/37618362

www.golden-share.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة الشروق للوساطة في األوراق المالیة27
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-502/25781177ش قصر النيل - وسط البلد - القاهرةتداول األوراق المالية

1/19640

02/25781166www.shbegypt.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة العروبة للسمسرة وتداول األوراق المالیة28

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6ميدان الفلكي - ياي اللوق - القاهرة   ،    2 أ تداول األوراق المالية

ش غرناطة - روكسي - القاهرة

02/27920338-
02/27920904-

02/279216050-
02/24556085

02/27920390....................................

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة العمالقة لتداول األوراق المالیة29

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

32 ش جامعة الدول العربية - المهندسين - تداول األوراق المالية

الجيزة    ،    11 أبراج عثمان - المعادي - 

حلوان

02/33047789-
02/33044900-
02/33047732-
02/25283717

02/33441255www.al-amaleka.com

شركة الكمال لالستثمار والسمسرة في األوراق 30

المالیة

التأمین والمالحة استشارات وأوراق مالية
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع الغرفة التجارية - المنشية - اإلسكندرية    تداول األوراق المالية

 ،     27 شارع شريف - وسط البلد - القاهرة

02/4806458-

02/23935933

03/4841048-

02/23957511

alkmalcairo_group@yahoo.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة المنار لتداول األوراق المالیة31

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

39ش قصر النيل - وسط البلد - القاهرة    ،     تداول األوراق المالية

8ش الدير الغربي - المعادي - حلوان

02/23961905-
02/23961906-
02/23961907-
02/25018033

......................................................

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة الھالل السعودي لألوراق المالیة32
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-102/23959659ميدان األوبرا - الدور 8 - القاهرةتداول األوراق المالية

02/23959778

..................www.helalsaudi.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة الوسیط المباشر لتداول األوراق المالیة33
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5302/3304743902/33047058www.mubashertrade.com.egش لبنان- المهندسين - الجيزةتداول األوراق المالية

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة بایونیرز القابضة34
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4ش عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة   ،    تداول األوراق المالية

18ش يوسف الجندي - وسط البلد - القاهرة

02/22721222-
1/19973-

02/23937569

02/22879773-

02/23937567

www.pioneersholding.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة بروكرز لتداول األوراق المالیة35
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2103/4800754 ش أمين فكري - المنشية - االسكندريةتداول األوراق المالية
03/4800764-
03/4852306

03/4838057etrade@brokerseg.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة بنكر جروب لتداول األوراق المالیة36

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10ش الشواربي- وسط البلد - القاهرة     ،     تداول األوراق المالية

76ش الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة

02/23958380-
02/23958381-
02/23958382-
02/23958383-
02/24159642

02/23901182-

02/24170758

www.bankerseg.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة بیرامیدز كابیتال لتداول األوراق المالیة37

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

31 ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزة تداول األوراق المالية

    ،    12ش شكري الكواتلي - المحلة - الغربية

02/33368780-
02/33368782-
02/33368784-
040/2258881-
040/2258882-
040/2258311

02/33368783-

040/2258312

www.pyramidscapital.com

22 ش سوريا - المهندسين - الجيزة    ،    18 تداول األوراق المالية#VALUE!استشارات وأوراق ماليةبیریمییر لتداول األرواق المالیة38

ش النصر - المعادي - حلوان

02/37627584-
02/37627581-
02/33369671-
02/33369531-
02/33369641-
02/25172552-
02/25172553-
02/25172554

02/25167684www.premiere-securities.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة جارانتي لتداول األوراق المالیة39

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

36ش شريف - وسط البلد - القاهرة     ،     تداول األوراق المالية

51عمارات رابعة االستثماري - مدينة نصر - 

القاهرة

02/23926578-
02/23926579-
02/24192211-
02824192212

02/23924255www.gurantee-capital.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة جراند انفیستمنت لتداول األوراق المالیة40

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة    ،    تداول األوراق المالية

72برج الصفدي - برج النزهة - القاهرة

02/37495882-
02/37495883-
02/37495887-
02/24142651

02/37601514www.grandinvestment.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة جولدن واي لتداول األوراق المالیة41

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

36ش نادي الصيد - الزمالك - القاهرة    ،    تداول األوراق المالية

3ش لطيف منصور - مصر الجديدة - القاهرة

02/33384171-
02/33384172-
02/33384173-
02/33384174-
02/26908498

02/33386533-

02/26909689

www.goldenway.com.eg

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة حلوان للسمسرة42

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

40أ ش محمد سيد أحمد - حلوان   ،  13 ش تداول األوراق المالية

الخليفة المأمون - مصر الجديدة - القاهرة

02/25548848-19708-

02/26903933-

02/26909011

..................www.helwanbb.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة حورس لتداول األوراق المالیة43
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1102/25913877 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتداول األوراق المالية

02/25889410

..................www.nageebgroup.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة دلتا رسملة لتداول األوراق المالیة44

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6أكتوبر - القرية الذكية - طريق القارهة تداول األوراق المالية

االسكندرية الصحراوي     ،   شارع 23 يوليو - 

برج أبو الخير - بورسعيد

02/35370560-
02/35370561-
02/35370562-
066/3351595-
066/3232738

..................www.delta-rasmala.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة دینامیك لتداول الوراق المالیة45
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة    ،    تداول األوراق المالية

37 ش إسماعيل سري - سموحة - اإلسكندرية

02/33038370-

03/4276363

02/33038373-

03/4278085

www.d-securities.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة سیتي ترید للتداول األوراق المالیة46
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18ش يوسف الجندي - باب اللوق - القاهرة     تداول األوراق المالية

،     6ش عباس - مدينة نصر - القاهرة

02/23954691-
02/22875299-
02/22875736

02/22875796www.tradegroup.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة سیتي ستارز لتداول األوراق المالیة47
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

39ش عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة  ، تداول األوراق المالية

26 ش شريف - وسط البلد - القاهرة

02/22626052-

02/23925737

02/22626076tsbccity@yahoo.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة عاكظ للوساطة المالیة واالستثمار48
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-3502/25895321 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتداول األوراق المالية
02/25918955-

1/16529

02/25891499www.okazinvest.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة فاروس لتداول األوراق المالیة49
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

26ش محمد مظهر - الزمالك - القاهرة     ،     تداول األوراق المالية

شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/27393670-

02/26721230

02/27350651-

02/26721229

www.pharosholding.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة فرست لتداول األوراق المالیة50
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2ش شريف - وسط البلد - القاهرة    ،    تداول األوراق المالية

5ميدان سفنكس - المهندسين - الجيزة

02/23955708-
02/23930708-
02/33455907

02/23951955frist1089@yahoo.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة لیبون لتداول األوراق المالیة51

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18ش يوسف الجندي - باب اللوق - القاهرة     تداول األوراق المالية

،     38 ش راتب حلوان

02/23914702-
02/23914707-
02/23914607-
02/25577883-
02/25577884

02/23954655www.lepon.net

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة مباشر مصر52
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

42ش معز الدولة - مدينة نصر - القاهرة     ،   خدمات البورصة

  36ش سعد زغلول - اإلسكندرية

02/22727566-
02/22719216-

03/4830331

03/4830112www.mubashermisr.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة مشرق لتداول األوراق المالیة53
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

28 ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة      ،  تداول األوراق المالية

  5ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة

02/33035613-
02/33035673-
02/23935995

02/33035689www.mashreqcapital.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة - میست54
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9ش الجزائر - المهندسين - الجيزة    ،    تداول األوراق المالية

33ش قصر النيل - وسط البلد - القاهرة

02/33052962-
02/33052993-
02/23937470

02/33036585www.mist-net.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة مصر للمقاصة واإلیداع والقید المركزي55
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

70ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرة   ،   تداول األوراق المالية

4ش إبن الصايغ - اإلسكندرية

02/25971666-
02/25971581-

03/4849902

02/25971670www.mcsd.com.eg

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة میراج لتداول األوراق المالیة56
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13ميدان سفنكس - المهندسين - الجيزة      ،   تداول األوراق المالية

  6ش عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/33026287-
02/33048048-
02/22738481

02/22709641www.miragebrokerage.net

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة نعیم للوساطة في األوراق المالیة57

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

40ش لبنان - المهندسين - الجيزة    ،     أبراج تداول األوراق المالية

نايل سيتي - كورنيش النيل - القاهرة

02/33042265-
02/33037766-
02/24619271-
02/24619275

02/33037677www.naeemholding.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة نما لتداول األوراق المالیة58
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6أكتوبر - قرية الياسمين   ،     31ش جامعة تداول األوراق المالية

الدول العربية - المهندسين - الجيزة

02/38274110-
02/37603106-
02/37603107

02/37603108www.namaa2007.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة نیو برنت لتداول األوراق المالیة59
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

66ش جامعة الدول العربية - المهندسين - تداول األوراق المالية
الجيزة    ،     71ش جامعة الدول العربية - 

الجيزة - المهندسين

02/33359045-

02/33359048

02/33386327-

02/37628274

newprenteg@yahoo.com

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة ھوریزون لتداول الوراق المالیة60

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8ش عبد الخالق ثروت - القاهرة   ،    18ش تداول األوراق المالية

عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/25780910-
02/25780911-
02/26721578-
02/26721579

02/25780912....................................

التأمین والمالحة استشارات وأوراق ماليةشركة وثیقة لتداول الوراق المالیة61
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4ش توفيق - جاردن سيتي - القاهرة    ،    تداول األوراق المالية

29ش النصر - المعادي - حلوان

02/27984200-

02/25192778

02/27984228-

02/25192722

www.watheeqa.com

شركة یونیفرسال ألعمال السمسرة في األوراق 62

المالیة

التأمین والمالحة استشارات وأوراق مالية
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

ش 100 - المعادي - القاهرة    ،    1ش تداول األوراق المالية

السنترال - المنشية - االسكندرية

02/23805562-
02/23805582-

03/4876836

02/23801173-

03/4805354

www.univse.com

الشركة الفرعونیة األمریكیة لتامینات الحیاة 1

(ألیكو)

التأمین والمالحة شركات تأمين
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

أبراج نايل سيتي - كورنيش النيل - برج شمالي- تأمين شامل

دور 28 - القاهرة

02/24619020-

02/24616500-19798

02/24619022www.alico-egypt.com

التأمین والمالحة شركات تأمينالشركة الماسیة للخدمات الطبیة2
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2402/2640144402/26401666www.dms-eg.comش المنتزة - مصر الجديدة - القاهرةتأمين طبي - سفر

التأمین والمالحة شركات تأمينالشركة المصریة للتأمین التكافلي3
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-4002/37626578ش سوريا - المهندسين - الجيزةتأمين شامل
02/37626641-
02/37626642

02/37626552....................................

التأمین والمالحة شركات تأمينالشركة المصریة للخدمات الطبیة4

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-5402/33055544ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزةتأمين طبي
02/33042246-
02/33042247-
010/06017939

02/33055577www.egy-med.com

التأمین والمالحة شركات تأمينالمجموعة االستشاریة للتأمین5
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

76ش جامعة الدول العربية - المهندسين - تأمين شامل

الجيزة

02/3338667502/33365101info@abcg.com.eg

التأمین والمالحة شركات تأمينالمجموعة العربیة المصریة للتأمین6

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 ش المعهد االشتراكي- الميرالند - روكسي - تأمين شامل

مصر الجديدة - القاهرة

19901-02/24517620-

02/24517622-

02/24517624

02/24517595www.amig.com.eg

التأمین والمالحة شركات تأمينالمركز الدولي لإلستشارات والتوكیالت التجاریة7
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-502/22618078عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةوكيل الشركات األجنبية لتأمين المستندات

02/24037921

..................icr@link.net

التأمین والمالحة شركات تأمينالمكتب العربي للتأمین8
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-102/27366144ش الجزيرة الوسطى - الزمالك - القاهرةتأمين شامل

02/27361777

..................mortadi@hotmail.com

التأمین والمالحة شركات تأمينالمكتب المصري لالستشارات التأمینیة9
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................1602/23910670ش شريف - وسط البلد - القاهرةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة أبناء شاكر ریاض (وسطاء تأمین)10
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

21ش سليمان اباظة من شارع جامعة الدول تأمين شامل

العربية - المهندسين - الجيزة

02/3762421702/37624219www.srsons.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة أبو كالم لوساطة التأمین11
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2202/3748135202/33363689www.gigsae.comش األعناب - المهندسين - الجيزةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة أبیكس12
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

45 ش عبد هللا بن طاهر - مكرم عبيد - مدينة تأمين شامل

نصر - القاهرة

02/26708320......................................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة أروب للتأمین ( مصر)13
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-802/33323299ش جزيرة العرب - المهندسين - الجيزةتأمين شامل

02/33361483

02/33361482www.aropeegypt.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة اسكان للتأمین14
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.iskanins.com..................2302/25352900-21 ش الجيزة - برج النيل اإلداري- الجيزةتأمين شامل



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة أفراد إیجیبت15
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1602/3345986002/33459861www.affradegypt.comش الجهاد- المهندسين - الجيزةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة أن أس جي بي لتامینات الحیاة16

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10ش طلعت حرب - عمارة إيفر جرين - وسط تأمين على الحياة

البلد - القاهرة

02/27708104-
02/27708163-
02/27708164-
02/27708168

..................www.nsgblife.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة أنشورانس سیرفیس17
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

95برج السلسلة - طريق 26يوليو - األزاريطة - تأمين شامل

اإلسكندرية

03/4863205......................................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة أوبریشنز مصر للرعایة الصحیة18

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

126ش النور - مساكن شيراتون - مصر تأمين افراد ورعاية صحية

الجديدة - القاهرة

02/22685492-
02/22685493-
02/22685494-
02/22685495-
02/22685496

02/22680036....................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة إیجي كیر19
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20ش الطاقة - خلف النادي األهلي - الحي تأمين ورعاية صحية

الثامن - مدينة نصر - القاهرة

02/24704730-

02/24703642

02/27403541www.egycare.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة إیجیبت ھیلثي الیف20

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1502/37624445ش نادي الصيد - الدقي - الجيزةتأمين طبي
02/37624446-
02/37624447-

010/08999951-
010/08999952-
010/08999953

02/33386092-

02/33386093

www.egyhl.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة آیھ أي جي ایجیبت للتأمین21
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

16عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - تأمين شامل
القاهرة    ،   35 عمارات العبور - صالح سالم -

القاهرة -  مدينة نصر

02/24078211-

02/24056123

..................www.chartis.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة إیھ بي سي أسوشیتد بزنس سنتر22
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................2202/2702785402/27021631أ شارع 305 - المعادي الجديدة - حلوانترجمة لكل اللغات

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة االتحاد المصري للتأمین23
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1002/3338847102/33388474info@fegypt.orgش إيران - الدقي - الجيزةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة األطباء المتضامنون إلدارة النظم الطبیة24

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6أكتوبر - المجاورة 14 - قطعة 7 - فيال تأمين طبي

المتضامنون العرب - الحي المتميز - بلوك15-6 

        ،      132ش النيل - الدقي - الجيزة

02/38360690-19010-

02/37601012

..................www.allied-doctors.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة التجاریون لإلدارة والخدمات المتكاملة25
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

91أ ش محمد حسنين هيكل - عباس العقاد - تأمين شامل

القاهرة

02/26711359-

02/26711369

......................................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة المھندسون للتأمین26

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-302/33368101ميدان المساحة - الدقي - الجيزةتأمين شامل
02/33368102-
02/33368103-
02/33368104-
02/33368105-
02/33368106-

02/33368107-19318

02/33352697www.mohandes-ins.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة الیانز للتامین ( مصر)27
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1990902/37605446www.allianz.com.eg-9202/37605445 ش التحرير - مبنى ساريدار- الدقي - الجيزةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة ایس لتأمینات الحیاة ( مصر)28
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-302/27360006ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرةتأمين على الحياة

02/27396700

02/27366707www.acelifemea.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة بان كیر للخدمات الطبیة29

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2ش ابن حجر العسقالني - مصر الجديدة - تأمين طبي

القاهرة

02/24175161-
02/24175162-

010/03412733-
010/07736480-
010/07736483

02/26901312-

02/24175163

www.pancare-egypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة بھجت العزب للوساطة والخدمات التأمینیة30
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

bahgat.alazzab@yahoo.com..................302/33361618ميدان المساحة - الدقي - الجيزةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة بوبا انترناشیونال31
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1681602/37628684www.bupa-intl.com-4802/37628685 ش الثورة - الدقي - الجيزةتأمين طبي

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة بیت التأمین المصري السعودي32
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1502/3337799702/37495916esih@esih.com.egش مصدق - الدقي - الجيزةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة تشارتس للتأمین33
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

أبراج نايل سيتي - كورنيش النيل - برج شمالي- تأمين شامل

دور 26 - القاهرة

02/2461700002/24617010www.chartisinsurance.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة تي سي إم (مصر)34
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-3702/23934625ش قصر النيل - وسط البلد - القاهرةتحصيل ديون

02/23908778

02/23954280www.tcmegypt.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة جراس سافوي مصر35
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

75ش سعد مظلوم - كورنيش النيل - بجوار تأمين شامل

كوبري المنيب - المعادي - حلوان

02/25268396-

02/25268414

02/25268380www.grassavoye.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة جلوبال بروتكشن36
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-302/27381952ش شجرة الدر - الزمالك - القاهرةتأمين شامل وطبي

02/27350363

02/27381725lkaldas@globalp.com.eg

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة جود الیف لإلستشارات التأمینیة37
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7ش إسماعيل القباني من ش الطيران - مدينة تأمين شامل واستشارات

نصر - القاهرة

02/2262218602/22622017....................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة حازم أو داوود للوساطة التأمینیة38
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8ش عمر بن الخطاب - امتداد ش نادي الصيد - تأمين طبي وشامل

الدقي - الجيزة

02/3337669102/37621808www.hdibinsurance.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة دلتا للتأمین39
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

02/3335204502/33358990chairman@deltains.org-1416154ش حسن محمد الرزاز ( نوال سابقا) - الدقيتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة رایت الدولیة لخدمات التحصیل40
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

122ش محي الدين أبو العز - المهندسين - خدمات بنكية ( تحصيل - استعالم)

الجيزة

02/3762766002/37627670www.right-ics.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة رویال كیر العالمیة41
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1102/23924046ميدان الفلكي - وسط البلد - القاهرةتأمين طبي

02/23920352

02/23912026....................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة رویال للتأمین42
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................2202/3331299902/37609685ش الثورة - الدقي - الجيزةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة سالم للتأمین43
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

أبراج سيدي جابر - البرج السادس - سموحة - وساطة في أعمال التأمين

اإلسكندرية

03/4288258-
010/09181423-
010/01799063

03/4256489www.sallaminsurance.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة سیتي كیر44
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

56طريق القاهرة حلوان الزراعي - المعادي - تأمين طبي للشركات

حلوان

02/2751397002/27513980www.citycare-eg.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة سیفتي بالس45
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-12802/26213200ش جوزيف تيتو - مصر الجديدة - القاهرةتأمين سيارات
02/26212243-
02/26234700

02/26209402arabmech@hotmail.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة شنجن ترافیل سیرفیسز46
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................1102/27384209ش حسن صبري - الزمالك - القاهرةتأمين طبي

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة فریمر47
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

502/2795374602/27954021www.fremir.comش يوسف الجندي - وسط البلد - القاهرةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة قناة السویس للتأمین48
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-3102/37606898 ش محمد كامل مرسي - المهندسين - الجيزةتأمين شامل

02/37601051

02/33354070-

02/37694020

www.sci-egypt.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة كایرو كلینكس49
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2402/3760252202/33373655www.cairocareclinics.comش األعناب- المهندسين - الجيزةتأمين طبي للشركات



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة كونیكس للرعایة الطبیة50
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-602/37600071ش السد العالي - الدقي - الجيزةتأمين شامل
02/33360005-
02/37615914

02/37620003www.connixassistance.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة كیر أند كیور للخدمات الطبیة51

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11ش 26يوليو - ميدان لبنان- المهندسين - خدمات طبية وتأمين

الجيزة

02/33452000-
02/33446000-
02/33029787-
02/33476100-

012/24099199-
012/27697733-
012/27139777-
012/27697774-

..................www.carecures.com

شركة مصر لتأمینات الحیاة ( التأمین األھلیة 52

المصریة)

التأمین والمالحة شركات تأمين
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-4102/23918644ش قصر النيل - وسط البلد - القاهرةتأمين على الحياة والمعاشات والطبي

02/23918751-19446

02/23909133www.alahlia.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة مصر للتأمین53
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.misrins.com.eg..................19114-4402/33355350 أ شارع الدقي - الجيزةتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة میدي كونسلت لالستشارات الطبیة54
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

502/2735233202/27351231info@mediconsulteg.comش المقريزي- الزمالك - القاهرةتأمين طبي

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة میدي كیر الشرق الوسط55
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

كورنيش النيل - داخل مستشفى النيل بدراوي - تأمين ورعاية صحية

المعادي - حلوان

02/25240517-

02/25240518

02/25240072www.medicareegypt.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة میدي مارك الیف56

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-4402/33055781ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزةتأمين طبي

02/33033040-

02/33033041-19247

02/33033025....................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة ناصر عبد الرؤوف للتأمین57
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................4502/23787701ش 77 - المعادي الجديدة - حلوانتأمين شامل

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة نیكست كیر58

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

17ش األهرام - روكسي - جناح ب- مصر تأمين طبي

الجديدة - القاهرة

02/24182564-
02/24190812-
02/24190814-
02/24190717-
011/10008103

02/24190719-

02/22908220

www.nextcare.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة ھیلث كیر بالن ( مصر)59
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة - تأمين طبي

مدينة نصر - القاهرة

02/24145214-
02/24172589-
02/24172583

02/24173571-

02/24173798

egyptianhcp@yahoo.com

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة وادي النیل للخدمات الطبیة والعالجیة60
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 شارع المشد - جسر السويس - مصر الجديدة تأمين طبي

- القاهرة

02/26421907-

02/26421903

02/25762939....................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة ویني كیر للرعایة والمراكز الطبیة61
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20 شارع زمزم من شارع جامعة الدول العربية تأمين طبي

- المهندسين - الجيزة

02/33363682-1688202/33363686....................................

التأمین والمالحة شركات تأمينشركة المشرق للرعایة الطبیة62
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12 شارع جمال سالم من شارع مصدق - الدقي تأميت طبي ورعاية

- الجيزة

02/33374677-
012/14064444-
010/08885533

02/37607364www.almashrq.com

التأمین والمالحة شركات تأمينمؤسسة القاھرة للمعاینة63
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1602/25744182 شارع شامبليون - وسط البلد - القاهرةخبراء تأمين

02/25780303

02/25762939cio@loss-adgoster.com

التأمین والمالحة شركات تأمينمكتب أحمد نبیل لوساطة التأمین ( بروكرج)64
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 شارع الطيران - ميدان رابعة العدوية - تأمين شامل

مدينة نصر - القاهرة

02/24056425-
02/24015693-
010/91219201

02/24039440www.insurance-brokerage.me

التأمین والمالحة شركات تأمينمكتب إیھاب خضر لوساطة التأمین65
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

96شارع فريد سميكة - ميدان الحجاز - مصر تأمين شامل

الجديدة - القاهرة

02/2621414402/26214145www.ekpro.com

التأمین والمالحة شركات تأمينمكتب سامح ثابت لوساطة التامین66
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع طلعت حرب - ميدان التحرير - وسط تأمين شامل

البلد - القاهرة

02/25763999-

02/25763683-19902

02/25763496....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة شركات تأمينمكتب ماریانا لویس لوساطة التأمین67
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-27012/25090087 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرةتأمين شامل

02/23930505

..................open_indedins@yahoo.com

التأمین والمالحة شركات تأمينمكتب محمد المغربي68
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................402/39768366 طريق كفر طهرمس - الجيزةتأمين شامل

الشركة المصریة الفرنسیة لدراسات الجدوى 1

واالستشارات المالیة وإدارة التدریب

محاسبون وخبراء 

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب  -  استشارات - 

تصميم نظم - رقابية - مراجعة داخلية

126 شارع محيي الدين أبو العز - المهندسين - 

الجيزة

02/37616007-

02/37484246

02/33368588www.nour-elsheikh.com

محاسبون وخبراء المحموعة االستشاریة للضرائب2

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استشارات وتخطيط ضريبي - إعداد تقارير ضريبية 

وتقديمها

5602/2527791902/25277920www.tcgcomsult.com شارع 104 - المعادي - حلوان

محاسبون وخبراء المجموعة االستشاریة للمحاسبة3

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

السادس من أكتوبر - المحور المركزي - أبراج تأسيس شركات - دراسات جدوى - استشارات ضريبية

محسن - بجوار الحصري

02/38366756-

010/90024878

..................www.hse-eg.com

المجموعة المصریة االستشاریة الدولیة 4

(EICG)

محاسبون وخبراء 

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9 ميدان الذهبي - منشية البكري - روكسي - محاسون قانونيون - خبراء ضرائب

مصر الجديدة - القاهرة

02/26906748-
02/26907266-
02/26907267-

02/26906749acamsi@yahoo.com

محاسبون وخبراء المجموعة المصریة للمحاسبة والمراجعة5

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

16 شارع جمال الدين األفغاني - ومبي - الهرم - محاسون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات

الجيزة

02/35828438-

01066517753

..................www.accountantegypt.net

محاسبون وخبراء المكتب اإلستشاري العربي6

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خبراء واستشارات سياحية وضريبية وقانونية - دراسات 

جدوى - تأسيس شركات

20 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر 

- القاهرة

02/24033438-
010/01644641-
011/10446080

02/24033428ahmedacc_abc@hotmail.com

المكتب الدولي لالستشارات المحاسبیة 7

والضریبیة

محاسبون وخبراء 

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسون قانونيون - خبراء ضرائب - استشارات مالية 

ومحاسبية

......................................................02/25216205مساكن نيركو الجديدة - دجلة - المعادي - حلوان

محاسبون وخبراء المكتب الدولي للمحاسبة والضرائب8

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

40 شارع أبو داوود الظاهري من شارع مكرم محاسون قانونيون - خبراء ضرائب

عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/22724158......................................................

محاسبون وخبراء شركة أجیال لنظم المعلومات9

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-9202/37769887 شارع البحر األعظم - الجيزةحسابات عامة - أوراق قبض - برنامج مرسال - نقاط بيع
02/37769889-
010/06071322

02/35728485www.ajyal.com

10AHG محاسبون وخبراء شركة إستشارات مالیة وضریبیة

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

دراسات جدوي اقتصادية - تأسيس شركات - مراجعة 

شركات - تحليل مالي - ضرائب

23 شارع محمد حسنين هيكل - مدينة نصر - 

القاهرة

011/14816000-

02/26717878

..................www.a-h-g.net

محاسبون وخبراء شركة األفق لإلستشارات11

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استشارات مالية ومحاسبية وضريبية - مراجعة حسابات - 

دراسات جدوى

35 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -

 القاهرة

02/2401044002/24053440ofc_com@yahoo.com

محاسبون وخبراء شركة الدلیل لإلستثمارات والتنمیة12

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تأسيس شركات - تراخيص مشروعات - استشارات مالية 

وضريبية - محاسبون ومراجعون قانونيون - خبراء ضرائب

7 عمارات الفتح - إمتداد شارع عباس العقاد - 

مدينة نصر - القاهرة

012/24834279-

02/22725914

..................www.aldaliel.net

محاسبون وخبراء شركة بیت الخبرة13

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - استشارات ضريبية

القاهرة

02/2261833302/22638166www.be-tax.com

محاسبون وخبراء شركة جي بي أیھ انترناشیونال14

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2702/23939716 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرةمحاسبون قانونيون

02/23929742

02/23930560mse@msejps.com

محاسبون وخبراء شركة حافظ شرف الدین وشركاه15

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خبراء ضرائب - تأسيس شركات - تصميم نظم رقابية 

ومحاسبية

18 شارع د عبد العظيم الغلمي - عباس العقاد - 

مدينة نصر - القاهرة

012/21222217-

02/22709239

..................hafez_hca@yahoo.com

محاسبون وخبراء شركة دار الحلول المتكاملة16

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبة قانونية - خبراء ضرائب - دمج أنظمة جودة مع 

النظام المحاسبي

فيال50 - شارع فوزي الشتوي - منطقة 26 

يوليو - النزهة الجديدة - جسر السويس - القاهرة

010/00114527-
010/08967197-
011/10248182-

02/22445353

..................www.csgateegypt.com

محاسبون وخبراء شركة دار الخبرة المالیة17

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب  -  مراجعة وتنظيم 
إدارات - تأسيس شركات - مراجعة جدوى - وكالء براءة 

إختراع

1 شارع مصطفى كامل - الظوغلي - وسط البلد -

 القاهرة

02/27941715-
02/27924903-
012/23158229

02/27924902www.yousry-salih.com

محاسبون وخبراء شركة كیھ بي أم جي18

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

الكيلو 22 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي حاسبة قانونية - خبراء ضرائب

- مرتفعات األهرام - الجيزة

02/35362200-

02/35362211

02/35362301-

02/35362305

www.kpmg.com.eg



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محاسبون وخبراء مؤسسة الدمیاطي للخبرة المحاسبیة19

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 شارع الجمهورية وصفية زغلول - برج حاسبة قانونية - خبراء ضرائب

الجمهورية - حي الشرق - بورسعيد

066/3338359-

066/3236359

066/3336358....................................

مجموعة البدري للمحاسبة والمراجعة 20

واإلستشارات

محاسبون وخبراء 

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

فيال 213 - المنطقة السابعة - الحي األول - حاسبة قانونية - خبراء ضرائب

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - حلوان

02/26183254..................maherelbadry@hotmail.com

محاسبون وخبراء محموعة خبراء الضرائب21

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

55 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر محاسبون قانونيون

- القاهرة

012/29686111-

02/24011532

......................................................

محاسبون وخبراء مركز االدارة الدولیة للتوكیالت التجاریة22

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3802/3760313602/33351902agement@hotmail.com شارع سوريا - المهندسين - الجيزةاستشارات إدارية ومالية - تقييم مشاريع - دراسات جدوى

محاسبون وخبراء مكتب أحمد أبو العیلة23

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14103/590310403/5910457ahmed.office@gmail.com شارع تنيس - سبورتنج - اإلسكندريةمراجعة ومراقبة حسابات الشركات المساهمة

محاسبون وخبراء مكتب أحمد الفخراني24

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................401010/051123223 ب شارع فيصل - الهرم - الجيزةمحاسبون قانونيون

محاسبون وخبراء مكتب أحمد حسین حشیش25

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

26902/2393162502/23930106www.ahmedhashish.com شارع بورسعيد - وسط البلد - القاهرةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

محاسبون وخبراء محكتب أحمد حنفي وعبد الرؤوف إبراھیم26

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 عمارة اللواء - شارع شريف - وسط البلد - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

القاهرة

02/2396262502/23953781....................................

محاسبون وخبراء مكتب احمد سلطان وشركاه27

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9802/3761521502/37615315www.ahmedsultanco.com شارع التحرير - الدقي - الجيزةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

محاسبون وخبراء مكتب أحمد عبد الرازق علي28

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراقب حسابات 

شركات

....................................1903/484315103/4811148 شارع فرنسا - المنشية - اإلسكندرية

محاسبون وخبراء مكتب أحمد عبد القادر شاھین29

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

128 شارع سعد زغلول - ناصية شارع المحطة خبراء ضرائب - تأسيس شركات - دراسة جدوى

- الجيزة

012/25100500-

02/37740541

......................................................

محاسبون وخبراء مكتب إسالم سعید محمد (محاسب قانوني)30

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عمارة أ - مساكن حسن عالم - العامرية - محاسبون قانونيون

االسكندرية

03/4490852......................................................

مكتب أشرف حنا (محاسبون قانونیون 31

ومستشارون)

محاسبون وخبراء 

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20 شارع الجهاد - ميدان لبنان - المهندسين - محاسبون قانونيون - مستشار ضريبي - مراجعة حسابات

الجيزة

02/3302958102/33019582www.ashrafhanna.com

محاسبون وخبراء مكتب إمیل بباوي32

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - تأسيس شركات 

مساهمة

54 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - 

القاهرة

02/2392145202/23912685bebawi1948@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب أھل الضرائب33

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع الجزيرة - برج النيل اإلداري - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

دور13 - الجيزة       ،        20 شارع رشدي 

- ميدان سفير - مصر الجديدة - القاهرة

02/35707030-
02/35707033-
02/35707041-
02/26903201-
02/26903202-
02/26903203-

02/35707096-

02/26903199

hotline@atc.com.eg

محاسبون وخبراء مكتب أیھ أیھ ماستر34

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

برج 4فاخر - أبراج عثمان - كورنيش النيل - محاسبون قانونيون

المعادي - حلوان

02/25283748......................................................

محاسبون وخبراء مكتب اسامة عبد الحمید مصطفى للمحاسبة35

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2402/24030327 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرةمحاسبون قانونيون

02/24020206

..................usama-acc2@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب البنا للمحاسبة والمراجعة36

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع رشيد من شارع احمد عرابي - محاسبون قانونيون - مراجعة حسابات - خبراء ضرائب

المهندسين - الجيزة

02/33478646..................www.elbanna.com.eg

مكتب الجمال لإلستشارات المالیة والقانونیة 37

والضریبیة

محاسبون وخبراء 

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

33 ب شارع رمسيس من قصر النيل - وسط محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

البلد - القاهرة

02/2578582002/27593666www.elgammalfirm.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محاسبون وخبراء مكتب الخبراء38

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................248012/82145622 شارع ترعة الزمر - الجيزةمحاسبون قانونيون - مراجعة حسابات الشركات

محاسبون وخبراء مكتب الرحاب39

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 شارع زمزم من شارع ترعة الشابوري - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

القليوبية

02/44081841..................elrehaboffice1@gmail.com

محاسبون وخبراء مكتب الشرقاوي40

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 برج شعراوي2 - نفق المريوطية - الهرم - خبراء ضرائب

الجيزة

02/33880323-

010/01825358

02/33880803www.shacc.com

محاسبون وخبراء مكتب المتحدة41

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسب قانوني - خبراء ضرائب - قضايا التهرب الضريبي 

- مراجعة الحسابات

-158010/01066620 شارع الهر م- الجيزة

02/33881098

..................eias2010@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب المحاسبون المھنیون42

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

123 شارع حسن المأمون - أمام النادي األهلي -محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات

 مدينة نصر - القاهرة

02/2287797702/22877155....................................

محاسبون وخبراء مكتب المرصفاوي43

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 شارع علوي من شارع قصر النيل - وسط محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

البلد - القاهرة

02/23923549......................................................

محاسبون وخبراء مكتب المستشار سعید حمودة محمد44

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-37010/05409864 شارع السكة الجديدة - المنشية - االسكندريةمحاسب قانوني - مراقب حسابات شركات

03/4856602

..................said.hamouda43@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب المعزاوي وشركاه45

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

21 شارع مخلص األلفي من شارع إسماعيل محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب
القباني - المنطقة األولى - شارع الطيران - 

القاهرة - مدينة نصر

02/24035811..................www.maazawy.com

محاسبون وخبراء مكتب الوزیري46

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 أ شارع عطية الصوالحي - مكرم عبيد - مدينة استشارات مالية وضريبية - تأسيس وتقييم شركات

نصر - القاهرة

02/22745333-
02/26708011-
010/01941649

02/22745888www.elwazery.com

محاسبون وخبراء مكتب برادیس ووتر ھاوس كوبرز47

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

أخر شارع الــ 90 - قطعة 211 - قطاع 2 - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - دراسات جدوى

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - حلوان

02/2759770002/27597711www.pws.com

محاسبون وخبراء مكتب بي إي جي48

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خبراء ضرائب - مراجعة حسابات - تأسيس برنامج األمين 

للمحاسبة والمخازن

9 برج األمل - صالح سالم - ميدان المنيب - 

الجيزة

02/33753479-
02/33753483-
010/01604316

..................www.essawy.com

محاسبون وخبراء مكتب دي أوه خالد وشركاه49

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-102/33030701 شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

02/33052158

02/33032228www.bdo.com.eg

محاسبون وخبراء مكتب بیكر تیللر50

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................802/2589757802/25897579 أ شارع علي الكسار - وسط البلد - القاهرةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

محاسبون وخبراء مكتب جمال رشاد شلبي51

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 شارع أحمد كامل - الهرم - الجيزة     ،      خبراء ضرائب - تأسيس شركات - مراجعة حسابات

السادس من أكتوبر - أمام التوحيد والنور

02/35685578-
02/35706828-

010/09706464-
02/38372534

..................gr_leg_accountany@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب حسن الحشاش وشركاه52

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-11002/27356580 شارع 26يوليو - الزمالك - القاهرةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

02/27380299

..................alhashash@accountant.com

محاسبون وخبراء مكتب حسن ھیكل للمحاسبة53

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات

 القاهرة

02/24014906-

02/24014909

02/24017310....................................

محاسبون وخبراء مكتب خالد الغنام وشركاه54

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - محاسبون قانونيون واستشاريون

القاهرة

02/22632626-
02/22628577-
010/01119694

02/22619913www.keg-co.com

محاسبون وخبراء مكتب دار المحاسبة55

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

برج عمر المختار - شارع الجالء - مرسى محاسبون قانونيون
مطروح     ،    57 شارع الشانزليزية - الساحل 

اإلسكندرية - الشمالي

046/4931002-

010/05250273

..................www.darelmohsba.com

محاسبون وخبراء مكتب رزق ودید رزق هللا56

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................4/202/2484333702/26844355 شارع أنور المفتي - مدينة نصر - القاهرةمحاسبون قانونيون



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محاسبون وخبراء مكتب شریف عیسى57

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

64 شارع هشام لبيب من شارع مصطفى محاسبون قانونيون

النحاس - مدينة نصر - القاهرة

02/2670705102/26717470shessa_acc@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب صالح وبرسوم وعبد العزیز دیلویت58

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................9502/2290327802/22903276 ج شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرةمحاسبون قانونيون

محاسبون وخبراء مكتب صفوت نور الدین للخبرة اإلستشاریة59

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

42102/2484333702/26844355www.safwatmc.com شارع رمسيس - القاهرةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

مكتب صالح عاشور للمحاسبة واإلستشارات 60

الضریبیة

محاسبون وخبراء 

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات - 

تأسيس شركات

29 شارع جمال الدين الشيال - إمتداد عباس 

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

010/0618133502/22739049salahashour2@hotmail.com

محاسبون وخبراء مكتب طارق عبد المجید مبارك61

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4/402/2263076702/22630787acc_2008_87@yahoo.com شارع أنور المفتي - مدينة نصر - القاهرةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

62(AMA) محاسبون وخبراء مكتب عامر ومنصور وابوكالم

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات 

شركات

22 شارع نج سراج - عمارة الشرفاء - أمام 
السراج مول - الحي السابع - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22751929..................amer.pureeu@gmail.com

محاسبون وخبراء مكتب عبد الحكیم وفؤاد خضیر63

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

info@mskhodeir.com..................1602/23916235 شارع عبد العزيز - وسط البلد - القاهرةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

محاسبون وخبراء مكتب عبد الحمید قندیل وشركاه64

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مدينة خبراء ضرائب - محاسب قانوني

نصر - القاهرة

02/22902393-
02/24150922-

010/06360587-
011/44446755

..................www.kpconsultation.com

محاسبون وخبراء مكتب عبد الرازق عبد المقصود عمران65

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/44455905طريق القناطر الخيرية - باسوس - القليوبيةمحاسبون قانونيون

012/24424500

......................................................

محاسبون وخبراء مكتب عبد هللا عدالن66

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

302/2735590302/27355902www.abdallaadlan.com شارع د/ طه حسين - الزمالك - القاهرةمراجعة حسابات - خدمات ضريبية - دراسات تسويقية

محاسبون وخبراء مكتب علي عبد العزیز الدش67

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 أ شارع نصوح - بجوار سنيما الزيتون - مراجعة ومحاسبة ضرائب

حلمية الزيتون - القاهرة

02/2254845002/22509181....................................

محاسبون وخبراء مكتب فتح هللا للمحاسبة والمراجعة68

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات - 

تأسيس شركات

9 شارع أحمد محرم - العطارين - االسكندرية    
 ،    22شارع الغرفة التجارية - محطة الرمل - 

االسكندرية

03/480783803/4855503....................................

محاسبون وخبراء مكتب الشین للمحاسبة69

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع مصر حلوان الزراعي - طريق المعادي محاسبون قانونيون - خبراء تثمين

- المعادي - حلوان

02/25276560-

010/01576029

..................lasheen_acc@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب لطفي70

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استثمار وتمويل ودراسة جدوى - محاسبة ومراجعة 

ضرائب

2 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24043471-
02/24017473-
02/22610388

02/22610383lotfy_cac@hotmail.com

محاسبون وخبراء مكتب ماجدة محمد علي سلیمان71

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-502/33353245 شارع سالم - العجوزة - الجيزةمحاسبون قانونيون

012/22154011

......................................................

محاسبون وخبراء مكتب مجدي صادق أریوس72

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

107 شارع فيصل - الكوم األخضر - الهرم - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

الجيزة

02/37710333......................................................

محاسبون وخبراء مكتب محمد أحمد ضوة (شركة المتحدون العرب)73

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تأسيس شركات - خبراء ضرائب - محاسب قانوني - 

مراقب حسابات شركات - دراسات جدوى

1 شارع رزق يوسف من شارع ترسا - محطة 

المطبعة - الهرم - الجيزة

011/41332132-

011/13652004

02/37778181omar20062006@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب محمد أحمد عباس للمحاسبة74

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات - 

تأسيس شركات

......................................................13703/3914851 شارع الخديوي - محطة مصر - االسكندرية

محاسبون وخبراء مكتب محمد ثروت75

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مدينة زهور المعادي - عمارة 11 - أبراج بدر - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات

المعادي - القاهرة

02/2970610002/23103754msyp2009@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

محاسبون وخبراء مكتب محمد حسین فھمي76

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................10602/37629106 شارع مصدق - الدقي - الجيزةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

محاسبون وخبراء مكتب محمد علي حسن وشركاه77

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات - 

تأسيس شركات

102 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2274832702/22708603www.maco_eg.com

محاسبون وخبراء مكتب محمد ماھر لیالي78

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تأمينات إجتماعية - خبراء ضرائب - ضريبة مبيعات - 

تأسيس ومراجعة حسابات شركات

6 شارع عمر بن الخطاب - ميدان االسماعيلية - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/26354777-
02/26354888-
010/01011166

02/26354000www.mmlayaly.com

محاسبون وخبراء مكتب محمد محمود السید79

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسب قانوني - خبراء ضرائب شركات - تأسيس شركات 

- مراقبة حسابات لجميع البنوك

345 شارع بورسعيد - السيدة زينب - القاهرة   

 ،     124 شارع العشرين والدقهلية - 

االسماعيلية

02/23901381-
02/23906049-
02/23912774-

012/81447798-
012/29000541-
012/29000541

02/23914364www.mmelsayed.com

محاسبون وخبراء مكتب محمد مصطفى خمیس80

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18 شارع الشيخ محمد رفعت - مصر الجديدة - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

القاهرة

02/26380355......................................................

محاسبون وخبراء مكتب محمود المدني81

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

67 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - محاسب قانوني - دراسات جدوى - خبراء تقييم عقاري

مصر الجديدة - القاهرة

02/22671806-

012/23105942

02/22676410madanygr@hotmail.com

محاسبون وخبراء مكتب محمود محمد علي لالستشارات الضریبیة82

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات - 

تأسيس شركات

-3002/33371021 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة

02/33378225

02/33371226www.matco.ws

محاسبون وخبراء مكتب مصطفى توفیق غزالي83

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

33 شارع الشيخ إبراهيم - ميدان الجيش - محاسبون قانونيون

العتبة - القاهرة

02/25885350......................................................

محاسبون وخبراء مكتب مصطفى شوقي مازارز للمحاسبة84

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

153 شارع محمد فريد - وسط البلد - القاهرة    محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات
 ،      78شارع عبد السالم عارف - برج 

االسكندرية - جليم - القاهرة

02/23917299-

03/5831764

02/23939430....................................

محاسبون وخبراء مكتب مصطفى محمد شلة85

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

214 شارع سعد زغلول واإلمام علي - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات

االسماعيلية

064/3913804......................................................

محاسبون وخبراء مكتب ناجي للخبراء والتثمین والتقییم العقاري86

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-25055/2346393 شارع القومية العربية - الزقازيق - الشرقيةخبرة تثمين وتقييم عقاري - شئون إقتصادية
010/05291274-
010/09211008

..................nagy1_1234@yahoo.com

محاسبون وخبراء مكتب ناجي نظیر شنودة87

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

34 شارع سعد زغلول - محطة الرمل - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات

االسكندرية

03/4809998......................................................

محاسبون وخبراء مكتب نادر وطارق الھاللي للمحاسبة والمراجعة88

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون ومراجعون قانونيون - دراسات جدوى - نظم 

محاسبية واستشارات مالية وبنكية

-302/37600046 شارع الحجاز - المهندسين - الجيزة
02/37600241-
02/37490871-

010/00029667-
010/00093200

02/37600206www.elhelaly-office.com

محاسبون وخبراء مكتب نادي إسكندر سعد89

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

40 طريق الحرية - شارع الفؤاد - العطارين - محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

االسكندرية

03/483400103/4834002....................................

محاسبون وخبراء مكتب نبیل ھارون وشركاه90

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - تأسيس شركات - 

مراجعة حسابات

51 شارع صفية زغلول - محطة الرمل - 

االسكندرية

03/4878285-

03/4878286

..................www.nharoun.com

محاسبون وخبراء مكتب ھاني سالم محمد91

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استشارات مالية ومحاسبية - تأسيس شركات - مراجع 

حسابات - وكيل عقاري - دراسات جدوى - خبراء ضرائب

2 شارع يوسف فهمي - من شارع العريش - 

برج الخطيب - الهرم - الجيزة

011/14779900-
011/14779922-
011/10006805-
012/25404499-
011/10006726

..................www.mo7aseb.net

محاسبون وخبراء مكتب ھشام التھامي وشركاه92

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - مراجعة حسابات - 

تأسيس شركات

-5402/25318655 شارع المنيل - المنيل - القاهرة

02/25318818

02/25312811www.hesham-eltohamy.com
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محاسبون وخبراء مكتب ھشام سامي93

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسب قانوني - مستشار مالي - تأمينات إجتماعية - 

استشارات ضريبية

16402/2392015002/23922555www.hesham-samy.com ميدان التحرير - القاهرة

محاسبون وخبراء مكتب ھشام لبیب للمحاسبة94

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسبون قانونيون - خبراء ضرائب - تأسيس شركات - 

مراجعة حسابات

25 تقاطع شارع خضر التوني مع شارع يوسف 

عباس - مدينة نصر - القاهرة

02/2402683302/24034774www.heshamlabib.com

محاسبون وخبراء مكتب ھشام محمد عبد الوھاب (أتش أم أیھ)95

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

محاسب قانوني - خبراء ضرائب - خبراء مثمنون - وكالء 

براءات ودائنون

20 شارع مكرم عبيد - حي الزهور - نصر الدين 
- الهرم - الجيزة      ،      السادس من أكتوبر - 

الحي الحادي عشر

02/35854931-
02/35837082-
02/35856802

02/35856805-

02/38344557

....................................

محاسبون وخبراء مكتب وصفي مرقص وشركاه96

ضرائب واستشارات مالية

التأمین والمالحة 
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6303/487681803/4879092sherifi_2010@yahoo.com شارع النبي دانيال - االسكندريةمحاسبون قانونيون - خبراء ضرائب

الشركة اإلسالمیة لتجارة وتوزیع خامات 1

البالستیك

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

طريق بلقاس - الدقهلية     ،      شارع فلسطين استيراد خامات البالستيك - المواد الغذائية من الصين

- الدقهلية

050/2522242-

050/2781430

......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة اإلنمائیة لالستیراد والتصدیر (فودیكو)2
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد علب حفظ أطعمة ماركة (موني ستار) التركية - 
صواني تقديم معدن مطلية بالفضة ماركة (دال جيتش) 

التركية

34 شارع محمد فريد أبو حديد - الحي السابع - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2271392502/22734392www.developingfoodico.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة الدولیة لالستیراد والتجارة3
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................1402/2402925302/22633554 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةاستيراد خامات بالستيك

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة الدولیة للتبادل التجاري الحر4

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع 9 - أمام نادي المقطم - قطعة 6103 - استيراد أدوية بيطرية من الصين

بجوار بنزينة موبيل - حلوان

02/25052002-
02/25052004-
02/25052006-
02/25052008-
02/25052010-
02/25052012

02/25052014www.ift-online.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة الدولیة للتجارة والتوریدات الھندسیة5
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7010/0414274402/33301310info@internationalgrp.com عمارات العاملين بجامعة القاهرة - الجيزةاستيراد الزهور وبذورها من دول أوروبا

الشركة الزراعیة الوطنیة للتسمید والزراعة 6

الحدیثة (نافكو)

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1302/3572562602/37746205nafco@menanet.net شارع بهي الدين بركات - الجيزةاستيراد أسمدة من بلجيكا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة العامة للتوكیالت الزراعیة7
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2103/4240602 شارع مصطفى كامل - سموحة - االسكندريةاستيراد منتجات أسمدة وحديد من جميع دول العالم

03/4242424

03/4241218www.generalagri.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة العربیة لالنتاج والتعمیر (ألیكس تایلز)8
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

الكيلو 26 طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي استيراد رخام وجرانيت

- خلف مركز خدمة مرسيدس - االسكندرية

03/2701166-
03/4700066-

012/27367220

03/4701165www.alex-tiles.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة العربیة للتجارة9
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد خامات بي في سي - فيلم بولي بروبلين - خامات 

خاصة بالخيان (تاربولين) - فينيل للطباعة

39 شارع د محمد يوسف موسى - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24027728-

02/24035146

02/29266869ahmsaid@gega.net

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة العربیة للتجارة والتوكیالت10
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2002/33887832 شارع عز الدين عمر - الهرم - الجيزةاستيراد وتصدير أجهزة التبريد

012/23900334

02/37710246www.arabta.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة العمریة للتوكیالت والمنتجات الھندسیة11
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18 شارع سمير موسى من شارع هيكل - مدينة استيراد مواد للمعدات الهندسية من جميع الدول

نصر - القاهرة

02/2275121102/22707281omarian_30@yahoo.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة المتحدة للتجارة والتوریدات12
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11502/2241395202/26382904uts_bc@yahoo.com شارع سليم األول الزيتون - القاهرةاستيراد استيكر باركود

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة المصریة االیطالیة لألفران13
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2202/22827550 شارع وابور المياه - الزيتون - القاهرةاستيراد معدات المخابز - افران - ماكينات تشكيل عجانات

010/00776067

02/22827550www.ei-forni.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة المصریة اإلیطالیة للتجارة والتوكیالت14
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

egy_italian@yahoo.com..................1502/25781468 شارع سليمان الحلبي - وسط البلد - القاهرةاستيراد قطع غيار كهربائية من اوروبا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة المصریة لتجارة المحركات15
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................3202/2589141802/25907641 شارع نجيب الريحاني - عابدين - القاهرةاستيراد المحركات الكهربائية
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الشركة المصریة لقطع غیار النسیج واالستیراد 16

والتصدیر

التأمین والمالحة مستوردون عموميون

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد قطع غيار ماكينات النسيج المستطيل (ويدنج) من 

إيطاليا - ألمانيا - الصين

امام الوحدة الزراعية - امتداد شارع نعمان 
األعصر - المحلة الكبرى       ،        العاشر 

من رمضان - االردنية - المصرية سنتر1 - 
مدخل أ

040/2360554-

015/373867

040/2361503naggartextile@hotmail.cim

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشركة المصریة للتجارة والتوكیالت (ایجیتاك)17

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الثالثة - استيراد ورق من السويد - البرازيل - الصين

قطعة 25/3     ،     10 شارع إبن الصيرفي - 

خلف الميرالند - مصر الجديدة - القاهرة

015/413313-

02/26351075

015/413314-

02/26324739

www.upi-group.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالشكري ترید إنترناشیونال18
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/44788820مدينة العبور - الحي االول - داخل العبور سنتراستيراد وتصدير ماكينات بالستيك صناعة صينية

02/44788821

02/44788851alshokrytrade25@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالمجموعة العربیة لإلستثمار والتنمیة19
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير جميع أنواع األسماك من فيتنام والصين - 
توريد األسماك والمأكوالت البحرية للمطاعم والقرى 

السياحية وشركات الطيران

-502/24030867 شارع علي أمين - مدينة نصر - القاهرة

02/22616857

02/22627076www.agidegypt.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالمكتب اإلستشاري المصري للتوكیالت التجاریة20
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................9702/2635683002/26351633 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد معدات مزارع الدواجن من هولندا - ألمانيا - ايطاليا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونالمكتب التجاري الھندسي21
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير خضراوات وفاكهة إلى الدول العربية 

واألجنبية

34 شارع نخلة المطيعي - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26370197-

02/26395010

02/26335065alassafgroup@hotmail.cim

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة إبراھیم عثمان للبالستیك22
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد المواد الخاصة بالتعبئة والتغليف بجميع أشكالها 

من كوريا - الصين - السعودية - الكويت - سوريا - تايوان

9903/309477603/3080359ossmanplast@yahoo.com شارع البيطاش - البيطاش - االسكندرية

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أبكس لإلستیراد والتصدیر والتجارة العامة23

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير أجهزة االنارة والكهرباء - مهمات األمن 
الصناعي والوقاية - وصالت العزل والحماية الكاثودية - 

المحابس والفالنشات والجوانات والمسامير - اجهزة 
القياس والتحكم والمعدات الميكانيكية والعدد

-3/602/25180497 الشطر السابع - المعادي الجديدة - القاهرة

02/25182616

02/27036394www.apexegypt.net

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أبو الھول للتوكیالت التجاریة24
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد ألبان جافة ومستلزمات غذائية من أوروبا وأمريكا 

- بديل زبدة الكاكاو من شرق أسيا

برج د المعصراوي - شارع أحمد عرابي - ميت 

غمر - الدقهلية

050/6907056050/6903902abouelhol70@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أخوان زیتون لإلستیراد والتصدیر25
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

25 شارع جسر السويس - تقسيم عمر بن استيراد خيوط الخياطة والتطريز من دول شرق أسيا

الخطاب - القاهرة

010/01117242-

02/26975502

..................maged1-7@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أطالنطس لالستیراد والتصدیر26
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير بولي بروبلين - بولي ايثيلين من 

(السعودية - قطر - جنوب شرق أسيا)

......................................................012/21772883شارع توت عنخ أمون - طنطا - الغربية

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ألفا ترید27
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتوزيع المعدات واالالت والعدد اليدوية للورش 

ةقطع غيارها وماكينات اللحام من اليابان - ايطاليا

-2502/25894109 شارع نجيب الريحاني - عابدين - القاهرة

02/25888604

02/25896180alfambor@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ألفا كیم للتوكیالت التجاریة28
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عمارات الضباط - مصطفى كامل - وسط البلد - استيراد مواد كيماوية من جميع دول العالم

االسكندرية

010/01457922-
010/01461295-

03/5453104

..................alfakem@go.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ألیكس فیت للتجارة29
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مساكن التعاونيات - عمارة 63 - سموحة - استيراد ادوية بيطرية وإضافات أعالف من الصين

االسكندرية

012/22162308-

03/4250813

......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أم أر لالستیراد والتصدیر30
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 أ عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة - استيراد لعب أطفال - ألعاب بحر من جميع الدول

مصر الجديدة - القاهرة

02/2414855002/24148660....................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أمین للتجارة31
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد معلبات ومنتجات غذائية وطعام حيوانات من جميع 

الدول

-1802/25163375 شارع 286 - المعادي الجديدة - حلوان

02/25167837

02/25167957amingo1155@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أن برومو لالستیراد32
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع حسين أفالطون - مدينة نصر - استيراد مواد الدعاية

القاهرة

02/24170614......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أوالد قاسم درویش33
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

mkassem2010@yahoo.com..................503/4864467 شارع طلبة العلم - المنشية - االسكندريةاستيراد جميع أنواع الورق من الصين

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة إیجا فیت للخدمات البیطریة34
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد أدوية بيطرية واضافات أعالف ومطهرات من 

الصين وفرنسا

-10602/33840920 شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة

02/33837138

02/33861486egavet@masrawy.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة إیجیبترید (مصر للتجارة الدولیة)35
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

81 شارع محمد حسين هيكل - المنطقة استيراد االالت والورش من ايطاليا

السادسة - مدينة نصر - القاهرة

02/22752612-

010/05024125

02/22758710www.egyptrade.net

شركة إیلیت للتصدیر واالستیراد والتوكیالت 36

التجاریة

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 عمارات الضباط - مصطفى كامل - رشدي - استيراد جميع المنتجات من الخارج

االسكندرية

03/577547003/5779352-

03/5468003

kotbelite@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة أیمن أفندي37
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد منتجات غذائية من أمريكا - ألمانيا - النرويج - 

الدنمارك - النمسا - مولندا - استراليا - فرنسا

مدينة قباء - المنطقة الصناعية - أما سوق 
القنال - بجوار مصنع برتي بدار - جسر السويس 

القاهرة -

02/26990827-
02/26990828-
02/26990829

02/26990822ayman-a@bec-online.com

شركة اسوان للتوریدات الكھربائیة (محمد 38

عاصم عطیة وشركاه)

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

49 شارع عبد الخالق ثروت - ميدان األوبرا - استيراد ادوات كهربائية من بلغاريا - تركيا - الصين

القاهرة

02/23905302-

02/23900300

02/23906532....................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة األمان لالستیراد والتصدیر39
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

03/480026303/4806771elaman_egypt@yahoo.comشارع أحمد عرابي - المنشية - االسكندريةتوريدات عامة - عموم استيراد وتصدير

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة األمل للتجارة40
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع 30 عمارة أوالد الشيخ - سيدي بشر - استيراد سيليكون وقطع غيارسيارات من الصين

االسكندرية

03/5378728..................www.alamal-eg.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة األھرام التجاریة41
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

112 أ شارع جسر السويس - مصر الجديدة - استيراد أدوات صحية وإكسسوارات من ايطاليا والصين

القاهرة

02/24534408-
02/24535274-
02/24557112

02/22562335www.elahramtrading.com

شركة البركات التقوي لالستیراد والتصدیر 42

والتوریدات

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2011/17111336 شارع طه حسين - الزمالك - القاهرةعموم استيراد وتصدير
011/16000868-

02/27358404

..................btiebtie@gmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة البھلول لالستیراد والتصدیر43
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

برج الماسة - شارع المحطة الدولية - المنصورة استيراد وتصدير ماكينات تصنيع البالستيك

- الدقهلية

050/2309700......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة التوكیالت األوروبیة واألعمال البحریة44
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

الكيلو 27 طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي استيراد معدات السالمة البحرية من الصين وأوروبا

- االسكندرية

03/4701017-
03/4800918-
03/4702061

03/4701077www.eamw.net

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الجولف لالستیراد والتصدیر45
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع الشهيد عبد الوهاب القاضي من استيراد أحجار جالء البالط من إيطاليا وتركيا
شارع أحمد تيسير - كلية البنات - مصر الجديدة -

 القاهرة

02/2419165502/26900769golf_exp_imp@hotmail.com

شركة الجیزة لالستیراد والتصدیر والتجارة 46

والتوزیع (جیتاد)

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد أالت حاسبة وساعات ماركة (كاسيو) الصينية - 

شرائط فيديو - اسطوانات

6 شارع رجائي عبد الرسول - المهندسين - 

الجيزة

02/3304014502/33462959gitad@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الحداد العالمیة لالستیراد والتجارة47
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.elhaddad.com..................402/24195525 عمارات رامو - مدينة نصر - القاهرةاستيراد ترابيزات بلياردو من إنجلترا - فرنسا - الصين

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الحسین لعموم اإلستیراد والتصدیر48
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3103/501820303/5041841elhussein_co@hotmail.com شارع د حسن ذكي - سيوف - االسكندريةاستيراد خامات بالستيك

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الحصري للتوكیالت التجاریة49
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2802/2392165202/23956624khalilhosary@hotmail.com شارع عدلي - وسط البلد - القاهرةاستيراد مواد غذائية من جميع أنحاء العالم

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الزھراء للتوریدات الصناعیة (أزیز)50
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

توريدات صناعية - استيراد وتصدير خامات البالستيك من 

(الصين - السعودية)

zahraaindustry@yahoo.com..................2103/5500684 شارع محمود جمعة - العصافرة - االسكندرية

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة السالم (جى إس بي أي)51
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12 شارع أبو العالء المعري - هليوبوليس - استيراد وتصدير جميع المنتجات من جميع أنحاء العالم

ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة

02/26208803-

02/26208804

02/26243897....................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة السالم للبالستیك52
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

elsalam_plastic_ps@yahoo.com..................102/26973069 عمارات التجاريين - جسر السويس - القاهرةاستيراد خامات بالستيك

شركة الشرق األوسط لالستیراد والتصدیر 53

والتوكیالت (میكو)

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2802/35697766 شارع مراد - الجيزةاستيراد طلمبات وكالبالت بحرية من ايطاليا وتركيا

02/35736239

02/35687242www.meco.com.eg

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الشماع للتجارة الخارجیة54
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

الكيلو 25 طريق القاهرة االسماعيلية استيراد وتصدير المواد الغذائية

الصحراوي - القليوبية

02/4477179102/44771794elshemmaa@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الشھاب للمقاوالت العمومیة55
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-012/27330612طريق االسكندرية مطروح - الدخيلة - االسكندريةعموم استيراد وتصدير - مفاوالت عمومية

03/2201076

..................elshehabcompany@yahoo.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الصفوة للرخام والجرانیت56
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-6402/25907529 شارع الظاهر - رمسيس - القاهرةاستيراد الرخام من ايطاليا وتصديرة لجميع الدول
02/25917771-
02/25907166

02/25917778www.elsfwa.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الفتح الصینیة57
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1402/22724635 شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتصدير أبواب مصفحة

010/05740666

02/22739473elfathchina@yahoo.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الفتح لالستیراد والتصدیر58
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتوريد الخامات األولية لصناعة بي في سي - 

ماسترباتش - (اضافات - بجمنات)

58 شارع محمد النادي - امنطقة السادسة - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22710164-
010/01115524-
010/03641249

02/22710165....................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الفیروز للصناعة والتجارة الدولیة59

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتوزيع كافة مستلزمات تصنيع البالستيك (خامات -
 أحبار - مزيبات - صبغة) النتاج (الفيلم - النفخ - الحقن) 
من مواد بي إي تي - بي إي - بي بي - إيه بي إس - بي 

إس

-7502/26857833 شارع أحمد سعيد - العباسية - القاهرة

02/24839458-

010/06670859

02/26829691elfayrouz_y@link.net

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة القاھرة للتجارة والتوكیالت (كتا إیجیبت)60
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1702/2401229702/22600450ctaegypt@link.net شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةاستيراد خامات بالستيك

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة القاھرة للصناعات النسیجیة61
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد الحشو المستخدم لصناعة القميص (كفط حشو 
فرنسي - فندار حشو كوري) - الباغات الخاصة بصناعة 

ياقة القميص من ألمانيا

12 شارع بدوي من شارع أحمد عصمت - عين 

شمس - القاهرة

02/2493786702/24988685cairocompany@hotmail.com

شركة الكنانة للمقاوالت العمومیة واإلستشارات 62

الھندسیة

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1402/2405435602/24054388www.alkenana.com طريق النصر - مدينة نصر - القاهرةاستيراد معدات مطابخ للفنادق من ألمانيا - ايطاليا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة المجد جروب63
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

127 شارع رمسيس - وسط البلد - القاهرة       استيراد مواد عمومية

10شارع حسن اإلمام - القاهرة

02/25914286-

02/24029691

02/24029663nagibil@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة المنصورة لالستیراد والتصدیر64
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1702/2450177102/24508353www.elmansouraco.com شارع سليم األول - الزيتون - القاهرةاستيراد مواد غذائية - اسماك - لحوم - دواجن - خضراوات

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة النزھة بالست65
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

moh22572@hotmail.com..................2702/26221505 شارع أحمد ذكي - النزهة - القاهرةاستيراد وتصدير شنط وأكياس بالستيك

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الوالء لإلستیراد والتصدیر66
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

78 شارع محمد مقلد - الحي الثامن - مدينة استيراد سيور وورق حائط من جميع الدول

نصر - القاهرة

012/21041951-

02/22872990

..................el_walaa2010@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الیوس إیجیبت67

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد خامات أدوات التوصيل الكهربائي بجميع أنواعها 

من (ترانسات - برايز - دوايات - فلورسنت - مفاتيح - 

فيش) من ايطاليا - شرق أسيا - أمريكا - أوروبا

2102/2390044502/23903408mail@eliosegypt.com شارع الجمهورية - عابدين - القاهرة

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة باردي للتجارة والتوریدات68
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير أنظمة الباركود - التسعير - الترقيم - 
أنظمة حضور وانصراف - كاميرات مراقبة صناعة 

تايوانية) - كورية - (أمريكية

38 شارع هشام لبيب - الحي الثامن - مدينة 

نصر - القاهرة

02/2287480302/22722829pardytrade@gmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة باور ھاوس69
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

السادس من أكتوبر الحي الثالث - مجاورة 8 - استيراد مكونات االنتاج من مختلف الدول

شارع 40 - قطعة 1757

02/38374140-

02/33040975

02/38368133www.powerhouseegypt.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة برایت ستار70
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 عمارات مشروع كلية البناء - مدينة نصر - استيراد أدوات تجميل

القاهرة

02/22918096-

02/24174547

......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة برفكت بالست71
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................5055/2384086 شارع التوحيد - الزقازيق - الشرقيةاستيراد خامات بالستيك من ليبيا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة بكة للبالستیك72
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

onlyezzat@yahoo.com..................49011/11712604 شارع أحمد ذكي - المعادي - القاهرةموزع للرول الغذائي - مواد خاصة بخدمات المطاعم

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة بالستو میتالز لالستیراد والتصدیر73
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-9602/33855397 شارع عثمان أحمد عثمان - الهرم - الجيزةاستيراد وتصدير خامات البالستيك

02/33853323

02/33824724....................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة بلو سیدس74
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

24 ب شارع أنوار المفتي - خلف طيبة مول - استيراد بذور خضراوات من هولندا

مدينة نصر - القاهرة

02/2263633902/24050460blueseeds17@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة بولي تك إیجیبت75

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد ألواح البولي كربونات البديلة للزجاج - ألواح 

اكريليك - ألومنيوم من ايطاليا - انجلترا - ألمانيا

16 عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/26904205-
02/26903318-
02/26908005-

010/01107561-
010/05333361

02/26904205polytecegypt@yahoo.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة بي أم بي ماركینج سیستمز76
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

702/3336997102/33369974www.bmbgroup.com شارع مصدق - الدقي - الجيزةاستيراد وتصدير أجهزة الباركود

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة بینشتي77
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع االبياري من شارع الغرفة التجارية - استيراد وتصدير جميع المنتجات من جميع دول العالم

مبنى الكونكورد االداري - المنشية - االسكندرية

03/4834893......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة بیور فلو78

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

السادس من أكتوبر المحور المركزي - مول استيراد فالتر المياه من مختلف الدول

سيتي ستار - برج 7

012/73664477-
012/73664488-
012/73664499-

02/38322387

..................abdallah_esmat@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة تارجت لالستیراد والتصدیر والتوكیالت79
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد كل المنتجات من الخارج وتصدير منتجات خان 

الخليلي

5802/2395361402/23935885target15@hotmail.com شارع القلعة - الحلمية الجديدة - القاهرة

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة تریتد لالستیراد والتصدیر80
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد مواد غذائية (كاكاو) ولوازم مصانع الحلويات من 

جميع الدول

برج المالحة - شارع جمال عبد الناصر - 

المندرة - االسكندرية

012/29199678......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة تریدیكو للتجارة والمقاوالت81
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تجارة ومقاوالت - توكيالت تجارية عمومية  - توريدات 

واصديراد وتصدير ودعاية واعالن

-010/01006723القطعة 8137 - شارع 9 - المقطم - القاهرة
010/90115161-

02/25076832

..................www.tradeco-eg.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة تقانة لالستیراد والتصدیر82
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

302/2403396102/24023288takana_cairo@hotmail.com عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةاستيراد أجهزة كمبيوتر من الصين

شركة جاكوب لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 83

التجاریة

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد مستحضرات تجميل طبية من اسطاليا - فرنسا - 

الصين - الهند

13 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2419902502/24190910jacoubcompany@yahoo.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة جورتكس للمالبس84
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

84 شارع األزهر - عمارة البنك الوطني - وسط استيراد مالبس جاهزة حريمي من الصين

البلد - القاهرة

02/25915573......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة جوفاني لالستیراد والتصدیر85
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

40 شارع توت عنخ أمون - سموحة - استيراد منظفات من جميع الدول

االسكندرية

03/420902803/4208992jovani203@aol.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة جینو تولز إیجیبت86
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد المهمات البحرية والوايرات - لوازم شركات 

البترول والمقاولين العرب والمصاعد والمصانع والمعمار

-355012/21247997شارع رمسيس - القاهرة

012/22651217

02/25764658mohamed.a.hassan@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة خطاب لتجارة واستیراد الورق87

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد الورق من بلجيكا - فيالندا - البرازيل - ووكيل 

شركة (سابي) البلجيكية والفنلندية

-4502/25888883 شارع الظاهرة - الفجالة - القاهرة
02/25932428-
02/25932749-
012/23187354

..................www.khattabegypt.com 

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة درك ستور88
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8002/3762518102/37625182www.drakestore.net أ شارع مصدق - المهندسين - الجيزةاستيراد وتصدير أحذية وشنط

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة دیركت ماركت89
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................3502/27362065 ب شارع محمد مظهر - الزمالك - القاهرةاستيراد وتصدير خامات بروبلين بالستيك من السعودية

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة رأفت أنور فھمي لالستیراد والتصدیر90
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع 17 - قطعة 5163 - الهضبة العليا - استيراد اكسسوارات كمبيوتر من الصين

المقطم - حلوان

02/25080220-

02/25015828

......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة رد سي مارین91
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

31 ميدان فيكتور عمانويل - سموحة - استيراد وتصدير معدات بحرية

االسكندرية

03/4253380......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة رد سي ورلد92

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد منتجات غذائية من هولندا - ألمانيا - ايطاليا - 

فرنسا - استيراد لحوم نيوزالندا - كندا - هولندا - توابل 

ومعدات مطابخ من المكسيك والصين

-5302/27941378 شارع الفلكي - باب اللوق - القاهرة
02/27961027-
02/27961210-
010/00020314

02/27953050www.redseaworld.net

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة رزق مالك لالستیراد والتصدیر93
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد جميع قطع غيار ماكينات النسيج الدوبي والجاكارد 

من الصين وايطاليا

شارع عبد الفتاح بشير - أرض بشير - شبرا 

الخيمة - القليوبية

02/48046260-
02/48046259-
010/5064050

02/48083503www.rizkco.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة روان للتجارة94
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-54010/01586411 أبراج النصر - ميدان باب الشعرية - القاهرةاستيراد ماكينات الدكيستيل ممن جميع أنحاء العالم

02/25925884

......................................................

شركة رونا لالستیراد والتصدیر والتخلیص 95

الجمركي

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد كافة المنتجات من جميع دول العالم - تخليص 

جمركي صادر ووارد - شحن بري وبحري وجوي

49 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - 

القاهرة

02/23935027..................rona_egypt_y@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة رویال إكسبورت96

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مستورد (أوهو) االلمانية للمواد الالصقة - شيتات بي في 

سي - قطع غيار سيارات - بصمة داخل الطباعة - دبل 

فيس - (سيدال) - الفرنسية لماكينات تصنيع زجاجات المياه

34 شارع الشهيد سيد عفيفي - أرض الجولف - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/2290167602/24195335www.italiangroup.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ریتاج لالستیراد والتصدیر97
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................702/3302381002/33048430 شارع د أحمد الحوفي - المهندسين - الجيزةعموم استيراد وتصدير

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة سامو للتجارة98

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

187 شارع الشويفات - التجمع الخامس - استيراد ياميش من الهند - امريكا - ايران

القاهرة الجديدة - القاهرة

02/26181830-
02/26181831-
02/26181832-
02/26181833-
02/26181834

02/26181835samo@internetegypt.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ساینتك لإلتصاالت التسویقیة99
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد جميع االجهزة الكهربائية والمالبس واألغذية من 

جميع دول العالم

7702/2262815602/22615537www.signtech-eg.com أ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة

شركة ستار إنترناشیونال لتجھیزات الفنادق 100

والقرى

التأمین والمالحة مستوردون عموميون

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد روبيت كوب لمعدات المطابخ - معدات سناك 

للمطابخ من فرنسا

9 عمارات العبور - طريق صالح سالم - مدينة 

نصر -القاهرة

02/22610937-
012/27469964-
012/22166337-
012/22160073

02/24051806starint@link.net

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة سعد الدین للتجارة والتوكیالت101
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................9002/2271927702/22718202 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرهاستيراد جميع المنتجات من جميع دول العالم

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة سنابل جروب102
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

133 شارع عمر بن الخطاب - ألماظة - مصر استيراد معدات وماكينات من كندا

الجديدة - القاهرة

014/4425427-

02/24146218

..................sanabel_ezz@yahoo.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة سنترال للمركزات واألعالف103
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-3202/37616210 شارع سوريا - المهندسين - الجيزةاستيراد خامات أعالف دواجن من أوروبا وأمريكا

02/37499675

02/37495674....................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة عالم الكمبیوتر104
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................03/5929792شارع زكريا غنيم - االسكندريةاستيراد أجهزة الباركود من شرق أسيا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة عماد باشا لإلستیراد والتصدیر105
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................202/23939729 شارع شريف باشا - وسط البلد - القاهرةمستورد لألدوية - مصدر للخضراوات

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة غلیونجي تریدنج106
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 شارع د سيد حسب هللا - خلف السنترال استيراد أجهزة وأدوات طبية من أمريكا - أوروبا - الصين

االلكتروني - المقطم - حلوان

02/25076254-

02/25076255

02/25076278www.ghalioungui.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة فارس للتكنولوجیا107
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-46012/23128738 شارع الحسين - المهندسين - الجيزةاستيراد وتوزيع أجهزة الحاسب

02/33384830

......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة فرست للرخام والجرانیت108
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/29700582منطقة طرة الصناعية - شق الثعبان - حلواناستيراد الرخام والجرانيت وتصديرة لجميع دول العالم

02/29700624

02/9700694www.first-marble-granite.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة في أم دي إیجیبت109
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

أبراج السراج - برج 3 - مدخل 5 - شقة 68 - استيراد أدوية بيطرية واضافات أعالف من بلجيكا وفرنسا

الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة

02/2670415902/26705245intermedicavet@yahoo.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة فباء للتجارة واالستیراد110

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد مواد عازلة للحرارة والصوت من تركيا - أمريكا - 

االمارات

66 - 64 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22602714-
02/22631347-

02/22629299-010/0-
65536211

02/22601405www.kebaa.com.eg

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة كارما یونیفرسال كرافت111
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

02/2574394902/25784379karmakraft@gmail.comشارع رمسيس - وسط البلد - القاهرةعموم استيراد وتصدير

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة كانتون إیجیبت112
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد كافة خطوط االنتاج للمواد الخام - المنتجات 

النهائية من الصين وشرق أسيات

-902/22602587 شارع زهير أباظة - مدينة نصر - القاهرة

010/01270954

..................www.cantonegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة كایرو ترید113

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مستوردين لماكينات طباعة أوفست من الصين - تايوان - 
الهند - مستوردين لماكينات طباعة فلكسو من الصين - 
الهند مستوردين لمستلزمات الطباعة والزنكات واألحبار 

وأسلحة القص وقطع غيارها من هايلدبيرج

3 شارع محمد خلف من شارع يحيى توفيق - 

جسر السويس - القاهرة

02/26396388-

02/22909232-

02/26907360-

012/23931894

02/22416052cairotrade@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة كومیرشال سیرفیس كوربوریشن114
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

702/2359858802/23782185commserv@link.net شارع 6 - المعادي الجديدة - حلواناستيراد أجهزة كشف الكبالت تحت األرض من انجلترا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة الكسوري برودكتس115
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

39 شارع جالل الدين الدسوقي من شارع استيراد مطابخ وحمامات من أمريكا - اسبانيا - ايطاليا

الحرية - مصر الجديدة - القاهرة

02/24184108-

02/22906828

02/24140125www.lpegypt.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة مؤسسة السقاري للتجارة والصناعة116

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتوكيالت تجارية لماكينات ومعدات الورش 
والمصانع وعدد تصنيع االسطمبات من الصين - ومستورد 

جميع أنواع الماكينات من شركة (فيكتور - فيرتكس) 
الصينية

26 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة     

, 16 شارع نجيب الريحاني - عابدين - القاهرة

02/25751732-
02/25780043-
02/27872234-
02/27872235

02/25751654www.sakkary.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ماھر جروب117
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

349 شارع بورسعيد - مستشفى أحمد ماهر - استيراد ورق كرتون من أندونسيا

باب الخلق - القاهرة

02/2395833502/23900275www.mahergroup.com.eg

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة محمود خلیل وشركاه للمقاوالت والتجارة118
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد البطاريات الصناعية - أنظمة الطاقة الشمسية من 

اليونان

14 شارع محمد علي الوسيمي - حدائق القبة - 

القاهرة

02/22594461..................www.mk-eg.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة مصر لنقاط البیع119

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد فارنات وطابعات الباكود - طابعات باركود - 
طاعبعات بونات - أدراج نقدية - شاشات عميل - ماكينات 

البيع المباشر - حلول للسوبر ماركت والصيدليات والمطاعم 
وجميع المحالت التجارية

25 شارع حسن أفالطون - أرض الجولف - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/24177239-
02/24179038-
02/24177085-

012/22493310-
012/22487721

02/24148522www.egypos.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة مكة لإلستیراد والتصدیر120
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير ووكيل لماركة (ولف) للعدد الصيني - 
أالت كهربائية - عدد واالت هاند تولز - باور تولز - 

تايواني وصيني

18 شارع حلمية الزيتون بجوار عمر أفندي - 

القاهرة

012/20309284-

02/26362526

..................macca_nido@yahoo.com

شركة مھا تریدنج لإلستیراد والتصدیر 121

والتوكیالت

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع عبد العزيز عيسى - بلوك1 - المنطقة استيراد لجميع المنتجات من دول العالم

التاسعة - مدينة نصر - القاهرة

010/09338441-

02/24600663

......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة موندیال لإلستیراد والتصدیر122
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

53 شارع فيكتور عمانويل - سموحة - استيراد وتصدير جميع المنتجات

االسكندرية

03/4264155......................................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة میاج123
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-98010/01361217 شارع محيي الدين أبو العز - الدقي - الجيزةاستيراد ماكينات النسيج وقطع غيارها من الصين وكوريا
010/06078718-

02/37624648

..................meyag2004@yahoo.co.uk

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة میامي إنترناشیونال جروب124

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مقاوالت عمومية - عموم استيراد وتصدير - استصالح 

واستزراع األراضي الصحراوية

-66403/5521251 طريق الجيش - ميامي - االسكندرية
03/5521252-
03/5521253-

010/09999225

03/5509570www.miami-int.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة میدجنكو للتجارة الدولیة125
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 شارع البستان - باب اللوق - وسط البلد - استيراد خامات وماكينات بالستيرك من دول أوروبا

القاهرة

02/23936600-

02/23932803

02/23928487www.medgenco.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة میدي ترید للتجارة ویماكس إنترناشیونال126
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................402/2576250902/25745097 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرةاستيراد المواد الغذائية والصناعية

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة میركو لإلستیراد والتصدیر127
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

21 شارع عزت سالم - عباس العقاد - مدينة استيراد حدايد وكوالين وأوكر من الصين وايطاليا

نصر - القاهرة

02/26703965-
02/25909796-
010/01494110

02/27869595amircoiim@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة مینا تریدنج128
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

21 شارع الجمهورية - عابدين - وسط البلد - استيراد أدوات كهربائية من شرق أسيا - ايطاليا

القاهرة

02/23930280-

02/23930001

02/23935582minatrad@intouch.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة مینا لتجارة وإستیراد الورق129

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-702/25900847 - 9 شارع دسوقي - العتبة - القاهرةاستيراد وتجارة الورق من جميع الدول
02/25922301-
02/22565808-
012/22110755

02/25925868....................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة نایل فیت130
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-050/2304774شارع فخر الدين خالد - برج الجاد - المنصورةاستيراد أدوية بيطرية واضافات أعالف

050/2329232

050/2329391www.nilevet.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ھاشم للتوكیالت والتجارة131

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

21 عمارات العبور - صالح سالم - مكتب 1 - استيراد أبواب وشبابيك يو بي في سي من ألمانيا

مدينة نصر - القاهرة

02/24022222-
02/24040082-
02/24040081-
02/24040082-
02/24033301-
02/24033304

02/24014222www.arabcoegypt.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ھاي بوینت ترید132

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير (إي بي) الصينية ألوناش الشوكة 

الكهربائية المتحركة ذاتيا جميع الماركات العالمية - قواعد 

بالستيكية يدوية - معدات المناولة اليدوية - ترابيزات رفع

-11702/22681402 صقر قريش - شيراتون المطار - القاهرة

02/22683870-

010/60399666

02/22679302www.highpoint-eg.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ھلیوس تریدنج كومباني133
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

21302/3304022902/33023626heliostradingco.marketing2010@gmail.com شارع السودان - المهندسين - الجيزةاستيراد قراميد األسقف وبالطات (تراكوتا) من ألبانيا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ھوامش وعزام لإلستیراد والتصدیر134
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

33 عمارات امتداد رمسيس2 - مدينة نصر - استيراد ماكينات التغليف واللحام وروالت التغليف

القاهرة

02/24012976-

02/24034565

02/24024863hawash_azzam@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة ھیدكو135
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 شارع محمد ذكي منير - مكرم عبيد - مدينة استيراد دفايات من إيطاليا

نصر - القاهرة

02/22741779-

02/22872431

02/22729937....................................

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة وادي النیل للتجارة والتوكیالت136
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع اللواء عبد العزيز علي - ميدان استيراد مواشي حية من استراليا - أمريكا - أوروبا

تريومف - مصر الجديدة - القاهرة

02/2291302602/24189455wednile11@gmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة وینج إنترناشیونال137
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9شارع األتربي أبو العز - ميدان الفتح - مصر استيراد ماكينات النسيج وقطع غيارها من الصين

الجديدة - القاهرة

02/2240702502/22406020wang2002@link.net

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة یونایتد برازر138
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9402/2700036702/27000368ub_unitedbrothers@yahoo.com أبراج األمل - المعادي - حلواناستيراد االوناش العلوية من تركيا

التأمین والمالحة مستوردون عموميونشركة یونیفرسال139
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد معدات وخطوط الحليب األلي وصناعة الجبن 

بأنواعة واللبن من دول أوروبا

68 شارع محمد فريد أبو حديد - الحي السابع - 

مدينة نصر - القاهرة

02/26710189-
012/22145306-
012/22724870

02/22718955universalco6@hotmail.com

مؤسسة الصفا والمروة لإلستیراد والتصدیر 140

والتجارة

التأمین والمالحة مستوردون عموميون
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

sanabel_ny5@yahoo.com..................1103/5406461 شارع الرشيد - ميامي - االسكندريةكافة االستيراد والتصدير

التأمین والمالحة مستوردون عموميونمؤسسة كیما العرب141
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد وتصدير كيماويات - أحبار - مذيبات - تنر - 

كيروسين عديم الرائحة - ماستر باتش من كوريا

2 شارع الدكتور عبد المحسن الحسيني - سيدي 

بشر - االسكندرية

03/9611528-

010/05066204

..................www.kemaelarab.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونمجموعة أكسیو142
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3502/2703061102/27025392www.dataxprs.com.eg/exact شارع الجزائر - المعادي الجديدة - القاهرةاستيراد وتصدير بطاريات سيارات

التأمین والمالحة مستوردون عموميونمجموعة الجیزة التجاریة143
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

202/3584094302/25826540www.technomarble.com شارع صفوت - فيصل - الجيزةاستيراد الرخام من ايطاليا وتصديرة

التأمین والمالحة مستوردون عموميونمجموعة شركات الدسوقي للثروة الداجنة144
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6 شارع سالمة السيد من شارع عبد السالم استيراد أعالف من الصين وفرنسا

عارف  - المنصورة - الدقهلية

050/2226644-
012/22400193-
010/04999925

050/2259985eldesoky_hatch@hotmail.com

التأمین والمالحة مستوردون عموميونمكتب األمین لإلستیراد والتصدیر145

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

استيراد األدوات المنزلية من الصين (صواني - أكواب - 
أطباق) استيراد (بي في سي راب) من كوريا - استيراد 

(جوم روسيم) الصينية للمواد الكيميائية - استيراد أكاسيد 
زنك من الصين (حديد أحمر - حديد أصفر) - استيراد (سن 
فالور) للب عباد الشمس من الصين - استيراد أيس كريم 

استيك من الصين - استيراد خافض الحرارة للسان من 
الصين

14 شارع علي باشا ابراهيم - سيدي بشر - 

االسكندرية

03/5488262-

03/5407574-

03/5409730

03/5530307aminmy@dataxprs.com.eg

التأمین والمالحة مستوردون عموميونمكتب الھراوي للتصدیر146

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-22003/5918831 طريق الحرية - االسكندريةتصدير الحاصالت الزراعية
03/5920294-
03/5923542-
03/5927472

03/5918805www.herrawigroup.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أم أند كیھ1
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-6903/5934754 طريق الجيش - االسكندريةشحن (بحري - بري) - تخليص جمركي

03/5934756

03/5934753www.lklogifticegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الشركة اإلسالمیة لإلستیراد والتصدیر 2

والتخلیص

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-050/6812053شارع جامع عبد السالم - كفر بهيدة - الدقهليةاستيراد وتصدير جميع المنتجات وتخليص جمركي

010/61433284

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة األفریقیة األسیویة للتصدیر والشحن3
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

39 شارع أحمد عرابي - أمام عمر أفندي - شحن (بحري - بري) - تخليص جمركي

المهندسين - الجيزة

02/33472454-
02/33472455-
02/33472456

02/33451970aactrans@gmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة األندلسیة للتجارة والخدمات البحریة4
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

62 عمارات الضباط - مصطفى كامل - خدمات بحرية

االسكندرية

03/5411345......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة ألھلیة للمالحة واإلستثمار5
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

28 ب شارع توت عنخ أمون - سموحة - خدمات بحرية - تموين سفن

االسكندرية

03/4299112-
03/4299116-
03/1299115

03/4240208www.national-shipping.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة البحریة التجاریة6
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

302/3347210602/33469654www.scmaritmarco.com سور نادي الزمالك - المهندسين - الجيزةوكالة بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة البحریة للشحن7
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................303/481897503/4840678 شارع الجمرك - الجمرك - االسكندريةشحن وتفريغ بضائع داخل الميناء

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة التجاریة للخدمات البحریة8
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3603/544690403/5447483www.cmcrew.com شارع االسماعيلية - كفر عبده - االسكندريةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الدولیة البحریة9

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

89 شارع خالد بن الوليد - سيدي بشر - اعمال بحرية

االسكندرية     ،     52 شارع يوسف عباس - 

مدينة نصر - القاهرة

03/5482152-
03/5491618-

02/24011212-
02/24012593

03/5480636-

02/24018124

www.inw.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة التجاریة لخدمات البضائع10
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-502/25288461 أبراج المهندسين - المعادي - حلوانشحن دولي - تخليص جمركي - نقل

02/252884462

02/25288463ics@ics-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الدولیة لإلستشارات والخدمات الجمركیة11
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9 ميدان أحمد عرابي - برج األمراء - المنشية - تخليص جمركي

االسكندرية

012/24991638-

03/4836565

..................eldbadwymahmod@yahoo.com

الشركة الدولیة لإلستیراد والتصدیر وتوزیع 12

الكتاب

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع شريف من شارع المدينة المنورة - شحن كتب عام - دولي

برج الزهراء - النزهة الجديدة - القاهرة

012/21084300-

02/26204750

..................dawleah_sas@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الدولیة للخدمات البحریة13
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 شارع طنطا - بورسعيد    ،     2 شارع تموين سفن

الشهداء - السويس

066/3324897-

062/3334019

066/3321925-

062/3225508

....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الدولیة للخدمات الجمركیة14
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

27 مشروع10 - من شارع الطاقة - الحي شحن (جوي - بحري) - تخليص جمركي

الثامن - مدينة نصر - القاهرة

010/00004795..................www.eloteifygroup.com

الشركة الدولیة للخدمات الجمركیة - العطیفي 15

جروب

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 مشروع 27 عمارة من شارع الطاقة - الحي تخليص جمركي - استيراد وتصدير جميع المنتجات

الثامن - مدينة نصر - القاهرة

02/2470776302/24732458www.eloteifygroup.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الدولیة للشحن (أي اف جي)16
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

115 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (جوي - بحري) - تخليص جمركي - نقل

مصر الجديدة - القاهرة

02/22677758-
02/22677759-
02/22677753

02/22677757www.ifg.bz

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الدولیة للشحن والمعارض17
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14602/2638977102/26382528www.ife.com.eg أ ش طومانباي - الزيتون - القاهرةشحن (جوي - بحري - بري)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الدولیة للمالحة والشحن18
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

29 شارع فريد خلف فندق ميريديان هليوبوليس شحن (بحري - بري)

- صالح سالم - مصر الجديدة - القاهرة

02/2414994402/24148877....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الدولیة للنقل المشترك19
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................402/2519616402/25196197 شارع 204 دجلة - المعادي - حلوانشحن بحري

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة العالمیة لخدمات الشحن20
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع محمد شفيق - ميدان تريومف - مصر شحن (بري - بحري - جوي) - تصدير - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

02/22407539......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد الشركة العالمیة لالستشارات الھندسیة والبحریة21
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

technical@wmis-na.com..................11503/5442103 شارع الفيوزن - بولكلي - االسكندريةاستشارات هندسية بحرية



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد الشركة العالمیة لالستیراد والتصدیر22
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تخليص جمركي - استيراد وتصدير جميع المنتجات من 

مختلف الدول

18 شارع اسماعيل رأفت - ميدان سفير - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24145438-
02/24190178-
02/22908058

02/24188702salem_ies@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد الشركة العالمیة للخدمات والنقل (رود ماستر)23
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

302/2697751102/26977512www.roadmaster-eg.com شارع مصنع الخميرة - مدينة السالم - القاهرةشحن ونقل بضائع

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد الشركة العالمیة للمستودعات ( إیجي ستورز)24
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

37 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - شحن بحري - جوي - تخزين

القاهرة

02/2671750702/26717508www.egystores.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة العالمیة للنقل الدولي25
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-3302/25894110شارع الجيش - العتبة - القاهرةشحن ونقل موبيليا
010/05066854-
010/03390708

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة العربیة األسبانیة للمالحة26
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1803/4819060 شارع نوح أفندي - األزريطة - االسكندريةتوكيل مالحي
03/4810999-
03/4819102

03/4848273www.arabspanish.com

الشركة العربیة االیطالیة للشحن للشحن 27

(أربیتال)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1164 مربع الوزراء - مساكن شيراتون - مصر شحن (جوي - بحري - بري)

الجديدة - القاهرة

02/22687391......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة العربیة للشحن والتفریغ28
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2902/33354405 شارع المساحة - الدقي - الجيزةشحن - تخليص جمركي

02/33354409

02/37496298www.express-arabia.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة العربیة للمالحة والتجارة (المتحدة)29
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................1802/2403329302/24010203 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةخدمات مالحية (وسيط شحن)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة العربیة للنقل والسیاحة30

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/22506257مدينة نصر - القاهرةشحن دولي - تخليص جمركي - نقل
02/22506259-

012/21004900-
012/23009906

02/22506406-

02/22536989

www.atandtc.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المتحدة لتموین السفن (یونایتد)31
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع أنطونيادس متفرع من شارع صالح تموين سفن

سالم - محطة الرمل - االسكندرية

03/4854212..................suppliers@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المتحدة لخدمات اللوجیستیكس)32
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 شارع المهدي عرفة - الحي العاشر - مدينة شحن بري

نصر - القاهرة

02/2448143302/24113906www.ulsegy.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المتحدة لخدمات النقل33
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مركز التصدير الدولي - قرية البضائع - مطار نقل دولي (بري - بحري - جوي)
القاهرة - مكتب A 304 - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22668718..................www.utsegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المتحدة للتوكیالت المالحیة (ورمس)34
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مركز سونستا التجاري - شارع السلطان حسين -شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي
 بورسعيد    ،    189 شارع العروبة - مصر 

القاهرة - الجديدة

066/3325837-

02/22671118

066/3325870-

02/22671117

www.worms-psd.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المتحدة للخدمات الجمركیة35
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع محمد حسين هيكل - عباس العقاد - تخليص جمركي

مدينة نصر - القاهرة

02/2275690602/22756914....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المتحدة للنقل36
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عمارة 21 - صف الضباط - شقة3 - مدينة نقل لجميع المواد السائلة

السالم - مصر الجديدة - القاهرة

012/23131744-

02/22785529

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة األوروبیة لخدمات الشحن37
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6 شارع محمد جالل - الكوربة - مصر الجديدة - استيراد أخشاب من كندا - تركيا - روسيا

القاهرة

02/24175563-

02/24184256

02/22918176....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة األوروبیة للمالحة (یوروجیت)38
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................9503/487117103/4836420 شارع 26 يوليو - االسكندريةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة الدولیة للنقل والتجارة39
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-012/21091657السادس من أكتوبر - سنتر المختار - مكتب 55شحن دولي (بري - بحري - جوي)
011/11429917-

02/38345696

..................eifservice@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة الدولیة للنقل والتجارة40
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

70 عمارات صقر قريش - شارع مكة - مساكن شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي - نقل

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22680614-

011/13108232

02/22673936www.Eittrans.org

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة العالمیة للسیارات41
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات بحرية - مواتير بحرية ماركة (ياماها) اليابانية - 

(كامنز) إنجلترا - وكيل للسيارات ماركة (رينو) األوروبية

طريق األوتوستراد - المقطم - القاهرة      ،      
 الكيلو24 - طريق االسكندرية القاهرة 

اسكندرية - الصحراوي

02/25124653-

03/4700073

02/25126526www.eim-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة إلصالح السفن42
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-03/4803859المنطقة الجمركية - االسكندريةخدمات بحرية - إصالح وبناء سفن

03/4803588

03/4877417-

03/4807743

....................................

43EISS التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة لتداول الحاویات
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/29704350زهراء المعادي - المنطقة الصناعية - حلواننقل حاويات
02/29704358-
02/29704334

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة لخدمات النقل44
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

قرية البضائع - مركز التصدير الدولي - مطار نقل وشحن دولي (بحري - جوي)

القاهرة - مصر الجديدة - القاهرة

02/2267068902/22640671....................................

الشركة المصریة لخدمات النقل والتجارة 45

(إیجیترانس)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 شارع أحمد عرابي - الدور الرابع - شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي - نقل

المهندسين - الجيزة

02/3344878702/33450761www.egytrans.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة للتجارة والشحن46
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

قرية البضائع - الساحة المبردة - مكتب13 - شحن دولي جوي

مطار القاهرة - مصر الجديدة - القاهرة

02/22683492......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة للتخلیص الجمركي47
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 شارع ابن الصايغ من شارع السلطان حسين تخليص جمركي

- محطة الرمل - االسكندرية

03/4806837-

03/4806838

03/4806839abdomisky@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة للتوریدات واالشغال البحریة48
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 طريق الحرية - المنشية - االسكندرية    ،     خدمات تموين سفن - أشغال بحرية

شارع الجمهورية - بورسعيد

03/4844585-

066/3245697

03/4878270www.consupegypt.com

الشركة المصریة للتوكیالت والخدمات البحریة 49

(إیماس)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

توكيالت مالحية (دخول سفن - مراكب - أعمال توكيالت 

المالحة للسفن)

11 شارع اإلسراء والمعلمين - المهندسين - 

الجيزة

010/02336862-

010/02336918

..................www.egymas.com

الشركة المصریة للشحن واألعمال البحریة 50

(سیفیم)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22678377-

02/22672380

02/22674847-

02/22674243

www.sefem.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة للشحن والتخلیص51
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 شارع خالد بن الوليد - مساكن شيراتون - شحن جوي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22687999-
02/26961520-

02/19985

02/2268755www.egyptexpress.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة المصریة للشحن والتخلیص الجمركي52
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

32 شارع الهرم - مركز بيتكو التجاري - الهرم -شحن بحري - تخليص جمركي

 الجيزة

02/33827883-

012/22119407

02/33847436info@egyptian.shipping.com

الشركة المصریة للشحن والتفریغ (إیجي 53

اكسبریس)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 حدائق رامو - الدور التاسع - شقة 904 - استيراد - تصدير - شحن

طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة

02/22913615-

012/23198654

..................www.egyexpress.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الھندسیة البحریة الحدیثة (میمكو)54
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1203/545450203/5450655memco@myself.com شارع الكرملي - سيدي جابر - االسكندريةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الوطنیة لخدمات الشحن والتصدیر55
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مبنى شحن دولي - تخليص جمركي

ج - ميدان ليلة القدر

02/38311590-

012/22142518

02/38311591nationalfreight@tedata.net.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الوطنیة للتوكیالت المالحیة والتجاریة56
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع مصطفى كامل - سموحة - االسكندرية   وكالة مالحية

،      81 شارع الجمهورية - بورسعيد

03/4260600-

066/3348505

..................www.natship.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالشركة الوطنیة للنقل النھري57
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع 276 - فيال 11 ، 12 - المعادي نقل نهري

الجديدة - حلوان

02/2519146002/25191339www.nilecargo.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمؤسسة المصریة للتصدیر58
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عمارة 29 أخر مترو مصطفى النحاس - مدينة شحن دولي - تصدير

نصر - القاهرة

02/24725757-

010/01018004

02/24729025....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمجموعة الدولیة للخدمات البحریة والتوكیالت59
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-03/4264580نهاية كوبري 14 مايو - االسكندريةخدمات بحرية - توكيالت تجارية لألدوات البحرية

010/01448698

03/4264592www.marinetech-are.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمجموعة الدولیة للشحن60
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

115 عمارات صقر قريش - فيال 9 - شيراتون شحن بري وجوي وبحري

هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة

02/22677753-
02/22677758-
02/22677759-

02/22660357www.ifg.bz

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمجموعة العربیة للمالحة والتجارة61

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-102/4815068 شارع النصر - االسكندريةشحن مالحي - نقل
03/4839747-
03/4839749-
03/4843550-

010/02339933

..................www.arabshipping.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمجموعة المتحدة للخدمات المالحیة62
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-703/4950726 عمارات الشرطة - كوم الدكة - االسكندريةشحن - استيراد - تصدير

010/08015011

03/33933773unitedgroupservicef@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمركز الدولي للشحن63
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

17 شارع االهرام - روكسي - مصر الجديدة - شحن بضائع

القاهرة

02/2690565502/26905654www.cftinternational.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمركز العالمي للشحن64
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

222 شارع الحجاز - ميدان الحجاز - مصر شحن دولي (بحري - جوي)

الجديدة - القاهرة

02/26204416-
02/26204417-
02/26204418

02/26204843....................................

65ECL التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمركز المصري لخدمات الشحن
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن دولي وداخلي (بحري - بري - جوي) - تخليص 

جمركي

1 قطعة 1090 - برج الياسمين - شارع صالح 

جودت - النزهة الجديدة - القاهرة

02/2621244102/26215994hr@ect.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمكتب اإلستشاري البحري الھندسي (میكون)66
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6 شارع عوض حجازي - سيدي جابر - استشارات بحرية هندسية

االسكندرية

03/358180003/3581773meconegypt@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمكتب الحدیث للتخلیص الجمركي67
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-80010/01798512 شارع السالم - الزاوية الحمراء - القاهرةتخليص جمركي - شحن دولي
010/01798513-

02/24249638

..................www.elhadethoffice.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمكتب العالمي للتخلیص68
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 - 5 شارع المماليك - روكسي - مصر الجديدة شحن (جوي - بحري) - تخليص جمركي

- القاهرة

02/24535111-

02/24549022

02/22581085ico5000@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدالمكتب العربي للخدمات الجمركیة69
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 شارع الغرفة التجارية - المنشية - تخليص جمركي

االسكندرية

03/4833875..................alaraby_customs@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدتوكیل البنا للمالحة والتجارة (باتكومار)70
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................30066/3333180066/3327828 شارع فلسطين وطنطا - بورسعيدخدمات بحرية - تموين سفن - تجارة سفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدتوكیل النجمة للمالحة71
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 شارع أحمد عرابي - محطة الرمل - توكيل مالحي

االسكندرية

03/484062503/4843003....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدتوكیل سفنكس للمالحة72
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع الجيش ومصطفى كامل - بورسعيد      توكيل مالحي

،    3شارع الخضر - السويس

066/3333890-
066/3333895-
062/3190136

..................www.sphinx-shipping.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدخطوط یاسین للنقل والمالحة73
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................03/302187903/3021705طريق أم زغيو - االسكندريةنقل مواد بترولية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أبراما ھولدنج74
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 عمارات حدائق رامو - شارع النصر - شحن بحري

األوتوستراد - مدينة نصر - القاهرة

02/26901841-

02/26901840

02/26900871www.ibramar.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إبراھیم الباشا75
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

135 شارع رفعت الجمال - المنشية - شحن بضاعة من وإلى القاهرة واالسكندرية

االسكندرية

03/4803470-

03/4802389

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أبناء مرھف للمقاوالت76
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................2203/3917123 شارع الفارابي - اللبان - االسكندريةشحن حاويات

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أبو أیا شیبنج أجنسي77
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي - استيراد -

 تصدير

062/3190279062/23340546aboaya33@hotmail.comشارع 23 يوليو - ميدان الخضر - السويس

شركة أبو العینین للتجارة الدولیة والخدمات 78

البحریة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

30 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -شحن (بحري - بري - جوي)

 القاهرة

02/24015487-

02/22603136

..................aboelenin@aboelenin.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أبو سمبل وطیبة للتوكیالت المالحیة79

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

وكيل خطوط مالحية وتخليص جمركي - شحن وتفريغ 

وسياحة

5 شارع أديب من شارع سعد زغلول - صالح 

سالم - وسط البلد - االسكندرية

03/4872029-
03/4808935-
03/4872021-
03/4872029

03/4874028....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أبو ماضي لخدمات النقل80
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2803/4841363 شارع الجزائر - اللبان - االسكندريةخدمات نقل

03/4838343

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أبیدوس البحریة81
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-8403/4878829 طريق الحرية - االسكندريةخدمات بحرية

010/06395050

03/4847398maelsafory@gmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أتش بي لوجستیك82
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

33 شارع عبد الحميد بدوي - األزريطة - تخليص جمركي وشحن

االسكندرية

03/4854992-

010/00054648

..................hossam.barakat@hb-logistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أتش بي لوجستیك83
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 شارع األسقفية اليونانية - المنشية - شحن (بري - بحري - جوي) - نقل - تخليص جمركي
األسكندرية    ،    13 شارع الجمهورية والنصر 

بورسعيد -

03/4877190-

066/3243545

03/4854992hossam.barakat@hb-hogistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أحمد نصر هللا للنقل (بیبو)84
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مساكن العراقي - صقر قريش - المعادي    ،     نقل بضائع

161شارع أحمد ذكي - المعادي - حلوان

010/01902164-

010/66229119

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إخوان حمزة85
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................8066/3228538066/3228830 شارع فلسطين - حي الشرق - بورسعيدخدمات بحرية - لشركات البترول

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إخوان نوركو86
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1403/4208244 شارع 302 - سموحة - االسكندريةشحن - تخليص جمركي - استيراد

03/4249380

03/4249430nourco2005@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أدما للمالحة87
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-503/4878105 شارع أحمد عرابي - المنشية - االسكندريةشحن وتفريغ - خبراء بحريون

03/4812220

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إدوار مارین للخدمات البحریة88
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

برج المحروسة - بورسعيد      ،      22شارع خدمات بحرية

النصر - المنشية - االسكندرية

066/3340222-

03/4818379

066/3322134www.adwardomarine.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أر تي أر للخدمات الجمركیة89
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

43 شارع فيكتور عمانويل - سموحة - شحن - خدمات جمركية

االسكندرية

03/421116103/4211171rtr4cs@gmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أراب إكسبریس للمالحة90
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

59 طريق الحرية  - شارع فؤاد - العطارين - شحن - وكيل مالحة عالمية - حاويات
االسكندرية     ،      25 شارع غزة - 

الجيزة - المهندسين

03/3909595-

02/33461474

03/3909696-

02/33464943

arabexpress@arabexprs.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أرامكس91
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

31 شارع مصدق - الدقي - الجيزة      ،       شحن جوي - خدمات بريد سريع دولي وحمحلي
24 شارع االسكندر األكبر - األزريطة - 

االسكندرية

02/33339950-

03/4811022

02/37482990www.aramex.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أرامكس إكسبریس إنترناشیونال92
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-3102/33339950 شارع مصدق - الدقي - الجيزةشحن دولي ومحلي (بحري - بري - جوي)

1/16996

02/37482990www.aramex.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أرت كارجو93
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 شارع األديب علي أدهم - مساكن شيراتون - شحن جوي - بحري

القاهرة

010/01571794-

02/22680588

..................artcargp@tedata.net.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أرو إكسبریس94
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................3/702/3583917002/39767566 ب شارع الهرم - الهرم - الجيزةشحن جوي - بريد سريع محلي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أسام ترانس95
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 عمارات رابعة االستثماري - طريق النصر - شحن وتخليص جمركي

مدينة نصر - القاهرة

02/24172216-
02/24182359-
02/24178314

02/24178241osamtrans@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أسامة عبد اللطیف المصري96
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................3503/5744405 شارع سيباويه - فيكتوريا - االسكندريةنقل خاص للمواد الغذائية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أستوریا للنقل97
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

astoria_transport@yahoo.com..................203/4839019 المبنى االداري - أبو العباس - االسكندريةشحن - تخليص جمركي

شركة إسكندریة للتجارة واألعمال البحریة 98

ATM

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

atmegency2011@gmail.com..................3403/5850155 شارع أحمد يحيى - زيزينيا - االسكندريةشحن - مالحة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إسكندریة للخدمات والنقل الدولي99

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 شارع د عبد الحميد الزيات (ماريت) - شحن - نقل - تخليص جمركي - خدمات مالحية

محطة الرمل - االسكندرية

03/4800896-
010/05747433-
012/24714929-
012/23423341

03/4855778www.elfadygroup.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إسكندریة للنقل والتجارة100
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2103/428303003/4241218geco@generalgri.com شارع مصطفى كامل - سموحة - االسكندريةشحن - توكيالت زراعية واستيراد وتصدير

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أصالة للتجارة وخدمات الشحن101
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 عمارات الضباط - صقر قريش - المعادي شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

010/0669907202/25197098asalatriding@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أطالنتیك لألشغال البحریة وتموین السفن102
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-9062/3190484 شارع الفنارات - بور فؤاد - السويسأشغال بحرية - تموين سفن
062/4780477-
012/24785806

062/3190288www.atlanticnavi.com

شركة أطلس لخدمات الشحن والتخلیص 103

الجمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (جوي - بحري) - نقل - تخليص - تغليف - 

استشارات جمركية - استيراد وتصدير

64 شارع سليم األول - حدائق الزيتون - القاهرة 

    ،     10 شارع النصر - وسط البلد - 

بورسعيد

02/26400147-
02/26449576-

010/01842898-
012/27996443-

066/3236496

02/26400148atlas-cargo@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أطلس للخدمات البحریة104
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-30066/3234475 شارع محمود صدقي والنصر - بورسعيدشحن - توكيالت مالحية - تمويل سفن - تملك وإدارة سفن
066/3320988-
066/3225511

066/3321050www.atlas.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أطلس لوجیستیك105
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7/73 شارع مبارك - المجاورة الثالثة - الحي شحن بري وبحري

الثاني - دمياط الجديدة

057/2401813-

012/20208082

057/2290224www.atlas-damietta.com

شركة أعالي البحار للتجارة والخدمات البحریة 106

(أوفر سیز)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1402/2260203502/22639960www.myoverseas.net عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أف أتش برتلنج لوجستیكس إیجیبت107
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

16 شارع اسحاق يعقوب - مصر الجديدة - شحن (بحري - بري - جوي)

القاهرة

02/22912994-

02/26901614

02/22914589www.bertling.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أفریقیا للشحن108
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................6012/24900363 شارع النصر - الجمرك - االسكندريةشحن - تخليص جمركي - نقل

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أفریكان یونیون109
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

أوبرا مول - الدور السادس - ميدان األوبرا - شحن (جوي - بحري - بري) لجميع دول العالم

وسط البلد - القاهرة

02/23908043-

02/23933525

02/23908067www.africanuniongroup.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إكسبرس110
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

65 عمارة رابعة االستثماري - بجوار الدفاع شحن طرود
الجوي - مدينة نصر - القاهرة    ،    166 

القاهرة - شارع جسر السويس

02/24199389-
03/4808788-
02/22994512

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إكسبرس كارجو المحدودة111
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

60 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - شحن (جوي - بحري)

الجيزة

02/33467926..................sales@express-cargo.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إكسبریس الشرق والغرب للشحن الدولي112
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-057/2262309شارع 23 يوليو - عمارة مجوهرات مكة - دمياطشحن بحري دولي

010/66889216

057/2281513moksha@ewexpress.com

113(EFS) التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إكسبریس فریت سلیوشن
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 عمارات المقاولون العرب - مساكن شحن بضائع دولي (جوي - بحري) - تخليص جمركي

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22682153-

02/22682154

02/22681956customersupport@ex-freightsolutions.com

شركة كسبریس لخدمات النقل البحري وتموین 114

السفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12066/3350002066/3350004www.express-eg.com شارع النصر ومحمود صدقي - بورسعيدخدمات نقل بحري - تموين سفن - توكيالت مالحية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إكسبشن للشحن والنقل البحري115
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

35 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -شحن (جوي - بحري - بري)  - تخليص

 القاهرة

012/28077903-

02/24010177

..................exception-company@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إكسیل للشحن والتجارة116
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

101عمارات األمل - طريق االوتوستراد - شحن بضائع بري وبحري - تصدير رخام

المعادي - حلوان

02/27001402-
02/27004266-
010/01642595

02/27005621....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أل إي أم إیجیبت117
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9 شارع اللواء محمود حمدي خطاب - الشالالت نقل حاويات - تخليص جمركي - نقل (بري - بحري - جوي)

- الجبرتي سنتر - االسكندرية

03/3937376-
03/3937379-

012/72688851

03/3937366www.lemegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أل یاسر118
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1303/4808637 شارع الشهداء - محطة الرمل - االسكندريةنقل بري

010/00174747

......................................................

شركة ألفا للتخلیص الجمركي واإلستیراد 119

والتوكیالت

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع الجمهورية - مجمع البريد االستثماري - تخليص جمركي

بورسعيد

012/23549840-

012/27451382

066/3347561....................................

شركة ألیكس أكسبریس للخدمات المالحیة 120

الجمركیة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع الغرفة التجارية - برج الكونكورد - مكتب تخليص جمركي

1406 - المنشية - االسكندرية

03/4814917..................www.alexexpress-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ألیكس الیت للتخلیص الجمركي واألعمال121
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-3203/4847384 شارع صالح سالم - المنشية - االسكندريةتخليص جمركي
03/4847385-

010/06123111

03/4839505www.alexlight.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أم تي أس (مارین تكنیكال سیرفس)122

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

34 شارع صالح الدين - اللبان - االسكندرية     خدمات بحرية (شركة معينات بحرية)

 ،      28 شارع شريف - وسط البلد - القاهرة

03/3938398-
03/4941347-
03/3911179-
02/23935724

03/3913012www.mtsalexandria.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أم تي أس لوجیستیك123
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12 عمارات النور - الحرس الجمهوري - طريق شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي

النصر - مدينة نصر - القاهرة

02/22903517-

02/22903512

02/22902635www.mtslogistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أم جي أل لخدمات الشحن124
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مكتب التصدير الدولي - مطار القاهرة - مكتب شحن دولي (جوي - بري - بحري) - تخليص جمركي

19 ب - مصر الجديدة - القاهرة

02/2268300202/22683010www.mglcargo-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أمستردام إسكندریة للمالحة125
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع محمود شكري - عمارة الفيروز - خدمات بحرية

سموحة - االسكندرية

03/4242384......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أمیرال126
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

29 شارع فريد - خلف فندق ميريديان مالحة شحن بحري - تخليص جمركي

هليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة

02/2414994402/24148877....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أمیركوفریت للشحن والخدمات127
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................17702/33829713 شارع الهرم - الجيزة تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إن أر إل لوجستیك128
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 شارع محمود العشري - مصر الجديدة - شحن ونقل (بحري - جوي)

القاهرة

02/24147297..................www.nrllogistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إنتاتش جروب129

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20 عمارات العبور - صالح سالم - الدور 12 - شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي - نقل

شقة 7 - مدينة نصر - القاهرة

02/24054201-
02/24054202-
02/24019494-

010/01983175-

02/24024606intouch@intouchforshipping.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إنتر فریت للشحن130

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

فيال 5 شارع المشري أحمد اسماعيل - مساكن شحن دولي - تخليص جمركي

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة       ،     

مطار القاهرة بجوار البريد المصري

02/22676786-

02/22665851-

02/24170501

..................www.interfrt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إنترلوج للنقل الدولي131
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 شارع الجمهورية - بورسعيد      ،      نقل وشحن دولي (بحري - جوي)
15عمارات حدائق رامو - طريق النصر - مدينة 

القاهرة - نصر

066/3253851-

02/26906710

066/3253858-

02/24186206

cairo@interlog.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إنترناشیونال ترید سنتر (أي تي سي)132
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

31 شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة     ، خدمات بحرية

    10 عمارات الشرطة - االسكندرية

02/33354325-

03/4948213

02/33354635itcenter@thewayout.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إنترناشیونال كارجو سیرفیس133
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 شارع القبة - روكسي - مصر الجديدة - شحن دولي - تخليص جمركي

القاهرة

02/24501003..................www.ics-egypt.com.net

شركة انترناشیونال مارین سیرفیس للخدمات 134

البحریة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-13903/5469171 طريق الحرية - سبورتنج - االسكندريةخدمات بحرية

03/5431602

03/5450031www.imssa.comwww.imsegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إنفنتي كارجو135
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

24 شارع الشهيد سيد زكريا - مساكن شيراتون شحن (بري - بحري - جوي) - تخليص جمركي

- مصر الجديدة - القاهرة

02/22677383-
011/11665528-
011/12147663

..................infinitycargo@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إنكو ترانس136
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-702/23933275 شارع البستان السعيدي - وسط البلد - القاهرةتخليص جمركي - شحن
02/23933264-
02/23956274

02/23931782....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أو سي إل137
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات لوجيستية (خدمات مالحة - تخزين - تخليص 

جمركي - شحن - توزيع)

-602/25059993 ميدان النافورة - المقطم - القاهرة

012/23940613

02/25059997www.oclegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أو سي أل للخدمات اللوجیستیة138

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تخزين وتوزيع - شحن - تخليص جمركي - ادارة سلسة 

االمدادات

-602/25059993 ميدان النافورة - الدور األول - المقطم
02/25059994-
02/25059995-
02/25059996

02/25059997www.oclegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أوتو ألعمال الغوص139
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.o2diving.com..................03/4278264نهاية شارع النقطة - سموحة - االسكندريةاعمال الغوص - خدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أوتو ألعمال الغوص140
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

27 برج سما - ش الفردوس - سموحة - اعمال الغوص وخدمات بحرية

االسكندرية

03/4278264-
03/4248411-

011/11723335

03/427893o2diving@o2diving.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أورینت إنتجریت لوجیستیكس141
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

53 شارع أحمد الصاوي - مكرم عبيد - مدينة شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي - نقل

نصر - القاهرة

02/26701236-
02/22879866-
011/14188887

02/26701466www.oil-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أوشن بلو142
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10/3 الشطر السابع - نهاية شارع الجزائر - شحن - تخليص جمركي

المعادي الجديدة - حلوان

02/2704190002/27041901www.ob-1.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أوفر سیز للخدمات الجمركیة واإلستیراد143
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

387 شارع قناة السويس - الشاطبي - تخليص وارد - نقل

االسكندرية

03/591209603/5911984....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أوفر سیز للخدمات الدولیة144
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 أ شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي - خدمات دولية

الجديدة - القاهرة

02/22906247-

02/24191833

02/22915655www.overseass.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أوفر نایت إكسبریس كارجو145
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................903/486998503/4879248 شارع الفلكي - محطة الرمل - االسكندريةنقل طرود

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أول ترانس إنترناشیونال146
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع حسين حساب - محطة الرمل - تخليص جمركي وشحن

االسكندرية

03/4854400-

03/4852111

03/4839933dmaliamb@allgralsilt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أون تایم ترانسبورت147
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9 عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة - نقل سياحي

مدينة نصر - القاهرة

02/22909606-

02/22909530

02/24143784ontime_transport@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أون تایم للشحن148
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

28 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

 القاهرة

02/22617226-

02/22617228

02/22608104www.ontimefrt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أي بي أیھ لخدمات الشحن149
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

17 القطعة 1157 - شارع مركز المعلومات - شحن (جوي - بحري) - تخليص جمركي

مساكن شيراتون - القاهرة

02/2290733702/22675929www.ibafreightservices.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أي بي للتخلیص الجمركي150
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 أ شارع مكرم عبيد - بجوار ستي سنتر - استشارات وتخليص جمركي
عمارات الهيئة العربية للتصنيع - مدينة نصر - 

القاهرة

010/06507039-
011/14216803-

02/22728242

..................wafaa_epco@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إي تي لوجیستیكس151
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

45 شارع أنور المفتي - رابعة العدوية - مدينة شحن (بري - بحري - جوي) - تخليص جمركي

نصر - القاهرة

02/24012641-

02/24026938

02/22616795www.etlogistics.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیجریس إنترناشیونال152
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-602/23596105 شارع 209 - المعادي - حلوانشحن دولي (بحري - جوي)

02/23593609

02/23583009www.egress-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أیجلز ألعمال الشحن153
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

73 شارع ربيع الجيزي - أمام المحكمة شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

االبتدائية - الجيزة

02/35735644..................eaglestransport@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیجي فریت154
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2266230102/22683968egyfreightmail@gmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیجیبت ترید ماریتایم سیرفیس155
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

16 شلرع فوزي فهمي جندي - محطة الرمل - خدمات بحرية - وكالة مالحية

االسكندرية

03/486532003/4872855www.etmservices.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیجیبت لوجیستیكس156
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

68 شارع صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (جوي - بحري) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

012/22611562-

02/22690213

..................egypt_logistics@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیجیبت لوجیستیكس كوربوریشن157
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

68 شارع صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22690213..................www.logexcargo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیجیبشن إكسبریس158
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع د / عبد الحميد سعيد من شارع طلعت شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

حرب - وسط البلد - القاهرة

02/25777133-

02/25771522

02/25772513www.menow.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیجیبشن إكسبریس للشحن والتجارة159

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي - استيراد -

 تصدير وتجارة

15 شارع باسم الكاتب - امام السفارة األردنية - 

الدقي - الجيزة      ،      20شارع أمين فكري - 

محطة الرمل - االسكندرية

02/37486217-

02/37482487-

03/4875091

02/37494014www.egyptianexpress.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیجیكون للخدمات البحریة160
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

egycon@egycon.com..................13066/4835050 مبنى الكونكورد - شارع األبياري - بورسعيدخدمات بحرية



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

161(ASLS) التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیر سي لوجستیك سیستمز
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6802/2637238302/26371103asls@link.netهـ شارع سليم االول - الزيتون - القاهرةشحن بضائع (بحري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیست لخدمات الشحن162
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (بري - جوي - بحري) - تخليص جمركي - خدمات 

بترولية

1 ج مربع 1177 مكرر - حي الوزراء - 

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22684410-

02/22684299

02/22684412www.eastintlfreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیكو الین إیجیبت لیمتد163
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3102/2638390502/26383906www.eculine.net شارع عمر بكير - مصر الجديدة - القاهرةشحن (بحري - جوي)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیم لوجستیكس انترناشیونال164
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع محمد سعيد الحلواني من شارع شحن (بري - جوي - بحري) - تخليص جمركي

صالح سالم - النزهة - مصر الجديدة - القاهرة

02/22671135..................www.aimlogistic.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أیھ أم أس الدولیة لخدمات الشحن165
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

33 شارع عبد الحميد الغولي - مفكو حلوان - شحن - تخليص جمركي

مكرو عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/22710797-

02/22729715

02/22710718ams-cargo@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أیھ بي أس كورییر أند فریت سیستمز166
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

25 شارع البراموني من شارع الشيخ ريحان - شحن وتوزيع (بري - بحري - جوي)

عابدين - القاهرة

02/23919570..................www.absegy.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أیھ بي أل إیجیبت167
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة     ،   خدمات بحرية - وكالة مالحية

  10شارع المتحف الروماني - االسكندرية

02/24562500-
03/4801719-
03/4801731

02/24562505-
02/24562506-

03/4800234

www.apl.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة إیھ وان لالستیراد والتصدیر168
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات مالحية - تخليص جمركي - نقل ثقيل بري - 
استيراد وتصدير حبوب - تفريغ وتعبئة وطحن الغالل - 

(فوتون) للنقل الثقيل موزع معتمد لشركة

12 شارع عمر بن الخطاب - عمارات رامو - 

طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة

02/26904930-
02/26905031-
02/26905032

02/26904932www.a1wheat.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة اتالنتیك إنترناشیونال169
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع جاد الحق - الدور الثاني - شقة 22 - شحن جوي - بحري - بري - تخليص جمركي - نقل

مساكن شيراتون - القاهرة

02/26205095-
02/26205096-
02/26205097

02/26205099www.atlanticinternational.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة أكسلنت فریت170
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20 شارع د / أحمد مصطفى - النزهة الجديدة - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي - نقل

القاهرة

02/26207101-

02/26207102

02/26207103eman@excellentfreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة اإلسكندریة العالمیة للشحن171
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن بحري - بري - جوي - تخليص جمركي - تعبئة 

وتوزيع

-19010/90023073 شارع العقبة - كليوباترا - االسكندرية

03/5224979

..................www.alexglobalshipping.net

شركة األسكندریة للتجارة الدولیة والخدمات 172

البحریة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع البوسطة القديمة - المنشية - تخليص جمركي

االسكندرية

03/4801139-

03/4810687

03/4815416....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األسكندریة للتجارة والخدمات المالحیة173
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9503/391902303/3934030alextrade@yahoo.com شارع عثمان أباظة - اللبان - االسكندريةخدمات مالحية - شحن وتفريغ

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األسكندریة للخدمات البحریة174
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 شارع كنيسة االقباط - محطة الرمل - توكيالت مالحية

االسكندرية

03/484937303/4873256alexmar@alexmar-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األسكندریة للھندسة والتجارة175
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 أ شارع محمود حمدي خطاب - شارع فؤاد - خدمات مالحية

الحي الالتيني - االسكندرية

03/496241403/4962314rfserv@etevreefer.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األشراف للمالحة والتجارة176
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

74062/3359550062/3302002egyptiansyrien@hotmail.com شارع عدلي يكن - السويسخدمات بحرية ومالحية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األفاق الجدیدة للتجارة والخدمات177
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

16 شارع سالمة موسى - برج الخالدين - اللبان تخليص جمركي - نقل - شحن

- االسكندرية

03/3922095-

03/3930035

03/4944300www.alafakelgadida.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األقصر لعموم المقاوالت والتجارة178
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................10103/4407353 شارع المكس - القباري - االسكندريةنقل بضائع بري

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األمل الحدیثة لمقاوالت النقل179

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-103/4856119 شارع النصر - المنشية - االسكندريةنقل داخلي - تخليص جمركي
03/3921042-

012/22145633-
012/22150891-
012/23272284

03/4844261....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األمیرة للتوكیالت البحریة180
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

55 شارع السلطان حسين - باب شرق - توكيالت مالحية

االسكندرية

03/4877099..................alamira@alamira.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األندلس للتخلیص الجمركي181
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 شارع علي باشا ابراهيم - سيدي بشر - تخليص جمركي

االسكندرية

010/02216954..................andalouseg@live.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة األنوار لنظم الشحن182
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

74 شارع عمارات صقر قريش - مساكن شحن - تخليص - نقل

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2268796-
010/64392444-
010/01090245

02/22687404www.alanwarcargo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة اإلیمان183
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

برج السرجاني - شارع بابل والجمهورية - تخليص جمركي - نقل حاويات

بورسعيد

010/00561668-
010/95908820-

066/3251013

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة اإلیمان للخدمات الجمركیة والشحن184
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 شارع الغرفة التجارية - محطة الرمل - شحن - تخليص جمركي

االسكندرية

03/4833941..................eleman_ecs@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة البارون لالستیراد185
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع أمينة شكري تقاطع شارع المشير تخليص جمركي
أحمد اسماعيل - برج لؤلؤة الشرق - سيدي 

االسكندرية - جابر

011/11222906-

012/21178558

03/5234749www.albaroun.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة البحر األحمر للمالحة (ردناف)186

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 شارع جوهر القائد - بور توفيق - السويس  خدمات مالحية - نقل بحري - تخليص جمركي

  ،      92 ب شارع محمد فريد - عابدين - 

وسط البلد - القاهرة

062/3196971-
062/3196972-
062/3196973-
062/3196974-
02/23923878-
02/23956225

062/3196915-

02/23921243

www.rdnav.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة البدایة للتصدیر وأعمال التخلیص187
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1003/5904710 شارع كامل توينج - االبراهيمية - االسكندريةتخليص جمركي - تصدير نباتات زينة وفخار
03/5932386-

012/22939236

..................                                                
 www.elbedaya.com
www.elbedayalogistic.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة البدر جروب188
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع سيد زكريا - فيال األلفي - مساكن شحن بحري وجوي - تخليص جمركي

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22689370..................badrgroup@badrgroup.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة البرید السریع (أیھ أم أس)189
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع محمود سالمة - محطة مصر - بريد سريع دولي ومحلي
االسكندرية    ،      شارع البيدق - رمسيس - 

القاهرة

03/4940637-

02/23939791

03/3903465....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة البنا190
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

43 شارع الباب األخضر - اللبان - المنشية - شحن ونقل بري

االسكندرية

03/4847275-

012/84943669

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة التبادل المالحي191
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 أ شارع البستان - وسط البد - القاهرة    ،     تبادل مالحي
35شارع السلطان حسين سابقا - العطارين - 

االسكندرية

02/25787290-

03/4877154

03/4863999tabadolshipping@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة التبادل للمالحة192
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

35 شارع الشهيد صالح مصطفى - السلطان شحن - توكيالت مالحية

حسين - االسكندرية

03/4879181-

03/4879221

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة التحدي للخدمات البحریة193
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-8062/3194441 شارع محمد فريد - السويستوكيالت مالحية - تموين سفن
062/3194442-
062/3194444

062/3194443www.challenger-shipping.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الجات للشحن والنقل والتخلیص الجمركي194
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 عمارات الطوب الرملي - الحي العاشر - شحن (بري - جوي - بحري) - تغليف - تخليص جمركي

مدينة نصر - القاهرة

02/24112425..................hanykashab@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الحدیدكو للخدمات البحریة195
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................066/3335958066/3246434شارع ممفيس - بورسعيدخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الحریة لبناء السفن والالنشات196
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-03/4802996شارع قايتباي - الجمرك - االسكندريةخدمات بحرية

012/22715583

..................king_sea_stars@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الحلم العربي للشحن والتجارة197
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-9902/27005062 شارع امتداد االمل - المعادي - حلوانشحن بحري - نقل - تصدير

010/66610977

02/27009677www.arabic0dream.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الحمد198
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................1202/26515658 شارع بورسعيد مسطرد - القاهرةتوريد أدوات بحرية - مهمات بترول - مخلفات سفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الخبراء البحریون (ماري سیرف)199
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1003/5825700 شارع احمد يحيى - جليم - االسكندريةخدمات بحرية

03/5830603

03/5824586www.marisurv-egypt.com
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(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الخدمات الذھبیة للتغلیف والشحن200
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................32010/6667202602/25263228 شارع 103 - المعادي - حلوانشحن (بري - بحري - جوي) - تغليف

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الخضري للتخلیص والخدمات الجمركیة201
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1003/485326103/4805053www.alkhodary.com شارع النصر - المنشية - االسكندريةتخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الخلیج العربي202
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

302/2272030502/22701312arabiangylfag@gmail.com شارع أحمد الزمر - مدينة نصر - القاهرةالشحن الدولي - التجارة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الذكي للمھمات البحریة203
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5602/2591082502/27865193www.elzekkymarine.comشارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةمهمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الرابق للشحن والخدمات204

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي - خدمات 

شحن

العاشر من رمضان - الحي االول - مجاورة 6 - 
قطعة 85 أمام المركز الثقافي      ،      مطار 
القاهرة - مكتب 516 - 517 - مركز التصدير 

الدولي

015/369266-
02/22902779-
02/22655205-
012/22122867

02/24184901alburaqcargo@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الرواد للشحن والتصدیر205
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

وكالء شحن دولي (بحري - بري - جوي) استشارات 

جمركية

56 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22686370-
010/03040077-
010/03007577

02/22679969www.al-rwaad.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الروان لالستیراد والتخلیص الجمركي206
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 شارع أبو عميرة من شارع الجزائر - اللبان - تخليص جمركي واستيراد وتصدير جميع المنتجات

االسكنرية

03/4836565-

010/01450251

03/4874848....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الریدي للتوكیالت المالحیة207
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع النصر - برج ابن خالدون - المنشية - توكيالت مالحية خدمة بواخر

االسكندرية

03/483978003/4839781alexbranch@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الریدي للمالحة208
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

057/2526568057/2529852elreedy@omega-eg.comشارع 51 - رأس البر - دمياطخدمات مالحية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الزیات ألعمال النقل209
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-32010/00085285 شارع الجمهورية وحافظ ابراهيم - بورسعيدنقل حاويات

066/3227907

..................www.alzayat-co.com

شركة السادس من أكتوبر للمستودعات 210

الجمركیة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تخزين البضائع خالصة الرسوم الجمركية - وللغير خالصة 

الرسوم الجمركية

-02/38164167السادس من اكتوبر - المنطقة الصناعية الخامسة
02/38164168-
012/27704568

02/38164169amilsupport@egyptcsc.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الساري للتصدیر والشحن الدولي211

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن جوي - وكيل مصر للطيران للشحن - نقل - تخليص 

جمركي

2 شارع محمد عمر امتداد شارع طه حسين - 

النزهة الجديدة - القاهرة

02/26231299-
02/26206234-

010/01201307-
010/01622650

02/26247084www.elsary.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة السحیمي لالستیراد والتصدیر والتوكیالت212
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.seheemy.com..................4802/24032043 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرةتوريدات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة السوھاجي للشحن والتفریغ213
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 عمارات صف الضباط - الحي السادس - أمام نقل وتفريغ

مصنع كوكا - مدينة نصر - القاهرة

02/240551134-

010/01488389

02/22611073....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة السویس والبحر األحمر والنقل بالسیارات214
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

170 شارع محمد علي - العتبة - القاهرة      ،  نقل محافظات

   19شارع محمد علي - القلعة - القاهرة

02/23904615-

02/25069270

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة السویسي جروب215

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

166 شارع الحجاز - الدور الثاني - مصر شحن دولي (جوي - بحري - بري)

الجديدة - القاهرة

02/26205095-
02/26205096-
02/26205097-
02/26205098

02/26205099www.swist-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشاطر لألشغال البحریة والتوریدات216
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-012/6156541شارع السواحل - السويساشغال وتوريدات بحرية
010/06852318-

062/3191402

..................poseidon.egypt@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشبكة العالمیة للشحن217
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 عمارات العبور - صالح سالم - الدور مجال شحن دولي - تخليص جمركي

الخامس - مدينة نصر - القاهرة

02/24043021......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشراع للتصدیر218
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

25 مساكن رابعة االستثماري - مدينة نصر - تصدير كل المنتجات وتخليص جمركي
القاهرة    ،       42 شارع الجالء - عمارة 

دمياط - الدور الثامن - األوقاف

010/05640752-
057/2346764-
057/2346761

..................alsheraa_com@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشرق لألعمال الجمركیة219

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 شارع الغرفة التجارية - المنشية - تخليص جمركي

االسكندرية

03/4808096-
03/4865077-
03/4806437-
03/4842743-
03/4834191-

012/22168621

03/4819119el_shark_co@msn.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشرق لألعمال المالحیة220
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-18066/3325556 شارع قايتباي و23 يوليو - بورسعيدخدمات مالحية
066/3325557-
066/3245095-

066/3245096....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشرق للخبرة والمراجعة221
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 شارع سيزوستريس - محطة الرمل - خبرة ومراجعة للخدمات البحرية
االسكندرية      ،       22 شارع سعد الدين - 

السويس

03/4870157-

062/3222978

03/4871646....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشرقاوي للمالحة والنقل البحري222
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-6066/3253030 شارع فلسطين - بورسعيدخدمات بحرية

066/3254040

066/3252020elsharkawy@elsharkawygroup.com

شركة الشروق للتخلیص الجمركي واألعمال 223

الجمركیة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

703/421082403/4251444makhloufabdo@yahoo.com عمارات الصيادلة - سموحة - االسكندريةتخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشھید224

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

45 شارع الشهيد مصطفى شعبان من شارع نقل - تغليف - شحن

جملية بو حريد - السيوف شماعة - االسكندرية

010/01018746-
011/10001106-
012/80151615-

03/5046608

..................m.sha3ban2@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الشیخ إبراھیم للنقل225
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-26602/26010906 شارع سكة الويلي - حدائق القبة - القاهرةنقل بضائع

010/01590312

......................................................

شركة الصادق لالستیراد والتصدیر والشحن 226

الجوي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/22655389قرية البضائع - مطار القاهرة - القاهرةشحن بضائع جوي - بحري

011/13335099

02/22654627www.alsadek-agenco.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الصفوة لألعمال الجمركیة227
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4703/487166003/4835799safwa20055@hotmail.com شارع حمام الورشة - المنشية - االسكندريةتخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الصفوة للخدمات البحریة228
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع الميناء الشرقية - محطة الرمل - تخليص جمركي

االسكندرية

03/4836440-

03/481618

03/4814718www.elsafwa.at.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الصفوة للخدمات الجمركیة229
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

84 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - تخليص جمركي - شحن (بحري - جوي - بري)

بجوار مسجد الفاروق - مصر الجديدة - القاهرة

02/22676827......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الظافر العالمیة للشحن والتجارة230
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9 شارع السيد زكريا - مساكن شيراتون - مصر شحن دولي (بري - بحري - جوي)

الجديدة - القاهرة

02/22664667-

02/22664668

02/22678133www.alzaferintl.com

شركة الظافر ترانس (العالمیة لخدمات النقل 231

والتجارة)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

31 شارع أحمد فهيم بيومي - ميدان تريومف - تخليص جمركي - نقل

مصر الجديدة - القاهرة

02/24182040..................khalid_za@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الظافر للنقل232
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

79 شارع الظاهر - تقاطع شارع الظاهر مع نقل بضائع

شارع بورسعيد - القاهرة

02/27871901......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة العبور لالستیراد والتصدیر233
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (جوي - بحري - بري) تخليص جمركي - استيراد - 

تصدير

السادس من أكتوبر - 315 أ مجمع علي الدين - 

شارع ليلة القدر

010/01028331-

012/23477054

02/38342836....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة العزقالني للنقل والخدمات البترولیة234
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 أ عمارة نبروزا - الشطر السادس - زهراء نقل بري - خدمات بترولية

المعادي - حلوان

010/01534866-

010/01447354

..................azkalany_1@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الغمري للسیاحة235
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

وكيل معتمد لجميع خطوط الطيران العالمية وجميع شركات 

البواخر - ورحالت الحج والعمرة

13 شارع يوسف الجندي - امام جراج البستان - 

باب اللوق - القاهرة

02/23952431-

02/23916922

02/23924850elghamary_tours@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ألفا كارجو236
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-102/26359687 شارع المنتزة - مصر الجديدة - القاهرةشحن (جوي - بحري) - تخليص جمركي
02/22419199-
02/26395208

02/26390490alpha@alpha-cargo.org

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الفاخر ترانس العالمیة237
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

31 شارع أحمد فهيم بيومي - ميدان تريومف - تخليص جمركي - شحن (جوي - بحري)

مصر الجديدة - القاهرة

010/09183253-

02/24184020

..................khalid_za@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الفاروق لإلستیراد والتخلیص الجمركي238
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع 23 يوليو - مجمع السالم - حي الشرق - تخليص جمركي

بورسعيد

066/3242411-

012/23002411

..................alfarouk_64@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الفاروق للنقل239

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-403/4840908 شارع الجمرك القديم - الجمرك - االسكندريةنقل بري داخلي ودولي - شحن - تخليص جمركي
010/05557351-
010/62605659-
010/04906131

03/4852423elfarouk_trans@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الفرعون الذھبي للوجیستات240
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع الشهيد سيد زكريا - مساكن شيراتون - شحن (جوي - بحري) - تخليص جمركي - نقل

مصر الجديدة - القاهرة

02/22687471-

02/22687470

02/22677086www.golden-pharaoh.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الفنار للتخلیص الجمركي241
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................9303/428377703/4284457 تعاونيات سموحة - االسكندريةتخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة القصبي للتخلیص الجمركي242
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................012/22172170عمارة 3 - شارع نهضة مصر - بورسعيدتخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الدكش للشحن243
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (جوي - بحري) - تخزين وتعبئة - تخليص جمركي - 

نقل

قرية البضائع - مركز عامر الدولي - مطار 

القاهرة - القاهرة

02/22684720-

010/01579066-

02/22655200www.elkodshfreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الكسندریا كونتینر سیلز244
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-010/09852042طريق القباري السريع - االسكندريةبيع حاويات مستعملة

012/21352049

..................waleed_metwaly39@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الالشین لالستیراد والتصدیر245
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

104 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - تخليص جمركي استيراد وتصدير

القاهرة

02/22673022-

010/05004676

02/22690657www.allshine.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المخازن االقتصادیة البحریة246
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................19066/3236079066/3327870 شارع صفية زغلول والجمهورية - بورسعيدتموين سفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المربع الذھبي247
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................3703/481866603/4818777 شارع الباب االخضر - االسكندريةشحن وتفريغ

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المرجان للنقل والمالحة البحریة248
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

29 شارع اإلسكندر األكبر - األزريطة - شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي
االسكندرية     ،     18 ب عمارات العبور - 

القاهرة - مدينة نصر

03/4875032-

03/4846417

03/4868981-

02/24014967

www.morganegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المصطفي لألشغال البحریة249
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2103/4809545 شارع قبو المالخ - الجمرك - االسكندريةتوريدات معدات السالمة البحرية واالنقاذ

012/22130844

03/4857911yousefselim@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المعادي للتجارة (ماتكو)250
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات بحرية - وكيل لماركة (سينسر أي) االمريكية 

للنشات

عمارة المعادي بالس - ميدان المحطة - المعادي 

- القاهرة

02/23597675..................sales@matco.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المعتز للخدمات البحریة251
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1303/81886203/4805541elmoutaz@dataxprs.com.eg شارع النصر - االسكندريةخدمات سفن - توكيل مالحي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المغربي للمھمات البحریة252
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................03/3923303شارع الباب االخضر - المنشية - االسكندريةمهمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المالحة العالمیة253
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

38066/3330950066/3339818www.intership.com شارع السلطان حسين - بورسعيدخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المالحة الوطنیة254
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

402/2452557502/24526171www.nnc.egnet.net شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرةشحن بحري - خدمات لوجستيكية

شركة المھندس للمالحة واألعمال البحریة 255

والتجارة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14003/484300303/4873739a.almohandes_elnagma@live.com شارع أحمد عرابي - المنشية - االسكندريةخدمات بحرية (نقل بحري)

شركة المھندس لمنتجات الكاوتشوك واألعمال 256

البحریة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2803/4840957 شارع موطوش باشا - الجمرك - االسكندريةتجارة ومالحة

03/4840958

03/4832367info@engineercob.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة المینا لخدمات الشحن257
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 شارع حلمي جمعة - أرض الجولف - مصر شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

012/23470144..................almenacargo@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة النجاح المتحدة للنقل258
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................3202/25904895 شارع الجيش - العتبةنقل بضائع

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة النحاس لإلستیراد والتصدیر259
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

16 امتداد شارع رمسيس - المهمات - مدينة شحن واستيراد وتصدير

نصر - القاهرة

02/23429081..................alnahasco@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الندا للخدمات الدولیة260
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مكتب 110 - داخل مطار القاهرة الدولي الجديد -شحن جوي - تخليص جمركي

 القاهرة

02/22670675..................walaa.fahmy@nis-cargo.com

شركة النصر للخدمات والصیانة (كوین 261

سیرفیس)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

21 طريق النصر - بجوار فندق ضباط الجبل نقل حاويات - صيانة

االخضر - مدينة نصر - القاهرة     ،     عمارات 

مصطفى كامل - المركز التجاري - االسكندرية

02/23424550-
02/23424551-
02/23427933-

03/5437723

02/23426929-

03/5437712

www.queenserviceegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة النظم الحدیثة لخدمات النقل262
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع الغرفة التجارية - مبنى الكونكورد - نقل حاويات - خدمات بترولية

المنشية - االسكندرية

03/4830099-
03/4807013-

012/22223575

03/4836490www.modern-systems-an.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة النھار لإلستیراد والتصدیر263
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تخليص جمركي - استيراد وتصدير جميع المنتجات - 

وكاالت مالحية

057/2523144057/2523145www.alnaharco.comشارع 87 - رأس البر - فيال 11 - دمياط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة النھضة للتجارة والمقاوالت264
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

نقل بري - شحن وتفريغ - تخزين - تعبئة - استيراد 

حاصالت زراعية

-303/2201510 كورنيش الدخيلة - برج السالم - االسكندرية

010/02726271

03/2201672www.anahdah.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة النورس للتوریدات265
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

102/2471998002/24721626el.noras@hotmail.com شارع ايهاب عزت - مدينة نصر - القاهرةخدمات بحرية (توريد معدات بحرية)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة النیل للشحن الدولي266
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

108 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - تخليص جمركي - شحن دولي (صادر - وارد)

مصر الجديدة - القاهرة

02/2267712202/22677133www.nile-cargo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الھدي للشحن والتخلیص الجمركي267

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - شحن - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة    ،     21 شارع النصر 

- المنشية - االسكندرية

02/22666569-
010/01489994-
010/01480900-

03/4839139

02/22681759www.alhodafreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الھنا للشحن والتخلیص الجمركي268
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي - تعبئة 

وتغليف - نقل

شارع مصر حلوان الزراعي - أمام مدرسة 

المعمارية - طريق المعادي - حلوان

010/01576029......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الوطنیة لوجستیك269

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن بحري دولي - نقل بري - تخليص جمركي لمينائي 

بورسعيد ودمياط

دمياط الجديدة - شارع الكفراوي - عمارة الغنام  

  ،     بورسعيد - 19 شارع الجمهورية وصفية 

زغلول - برج الجمهورية

010/00224646-
010/03338665-
010/02908092-
057/2406367-
066/3236385

..................www.alwatanya-logistic.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الوفاء لالستیراد والتصدیر270
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6 شارع نجيب الريحاني - محطة الرمل - التخليص الجمركي

االسكندرية

03/4840471......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الیاقوت للخدمات المالحیة271

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات مالحية (تخصص تكييف وتبريد للسفن واليخوت - 

أعمال كهروميكانيكية وتوريدات)

22 عمارات الحديد والصلب - منطقة أبو يوسف 

- االسكندرية

03/4377256-
012/84331778-
011/47181961-
011/47181992

03/4396358elyakoutss@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة انتر موف إیجیبت272
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مدينة أبو رواش - الكيلو 26 طريق القاهرة نقل محلي ودولي (جوي - بحري)

االسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية

02/3539081302/35390814www.intermoveegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة انشكیب للخدمات المالحیة273
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع المشير أحمد اسماعيل - خلف فندق خدمات مالحية - شحن بحري

فرموند شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22683854-
02/22683856-
02/22683852-

02/22683850www.iss-shipping.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ایھ أف جي للشحن274
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (بري - بحري - جوي) - استيراد وتصدير وتخليص 

جمركي

شارع عطية الصوالحي - داخل السراج مول - 

برج6 - الدور السادس - مدينة نصر - القاهرة

02/26717124-
02/26717125-
02/26717126

02/26717127www.afg-holding.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بان وورلد للشحن275
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

50 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي
الجديدة - القاهرة    ،     5 عمارات ضباط 

االسكندرية - كوم الدكة - الشرطة

02/24515572-
02/22451592-

03/3921600

02/22574150info@panworldegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بایونیرز فریت الینز276
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع أحمد إبن حنبل من شارع الطيران - شحن دولي (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مدينة نصر - القاهرة

02/2262918102/22629195www.pfl-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بترا للنقل277
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 عمارات التعاونيات - شارع مصطفى النحاس -نقل بري - تخليص جمركي

 مدينة نصر - القاهرة

02/24723353......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة برازرز جروب278
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 مربع الوزراء - شارع عثمان أحمد رمزي - شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2266577502/2265773www.brothersgroup-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة برومو فرز279
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-4502/24595402 شارع 77 - المعادي - حلوانشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

02/27510369

02/23780102www.promovers.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بروموف280
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1302/25213191 شارع 201 - المعادي الجديدة - حلوانشحن (بحري - بري - جوي) - نقل - تفريغ

02/25213192

02/25213191www.promoveintl.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بریم كارجو إیجیبت281
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.primecargo.dk..................102/26211053 شارع هيئة الميناء - النزهة الجديدة - القاهرةشحن (بحري - جوي) - نقل - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بریما مارین سرفیورز282
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.prima-marine.com..................4803/4869803 شارع القائد جوهر - المنشية - االسكندريةخبراء بحاريون في معاينة البضائع

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بست فریت283
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.bestfrieght.com..................6202/22704402 شارع أحمد فخري - مدينة نصر - القاهرةشحن (بحري - جوي) - نقل - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بست واي لوجستیك284
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 شارع مركز المعلومات - مربع 1155 - شحن (بحري - جوي) - نقل - تخليص جمركي

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22680521..................www.bestwaylogistic.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بالي أفریكان جروب285
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-26702/33041516 شارع السودان - المهندسين - الجيزةشحن (بحري - جوي) - استيراد وتصدير

02/33030865

02/33052477www.playafrican.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بلو بیرد اكسبریس سیرفیس للشحن286
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................702/25928887 ميدان رمسيس - القاهرةشحن بري

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بلو ستار للخدمات البحریة وتموین السفن287
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

066/3246724066/3246725bluestar@bec.com.egشارع النهضة - بورسعيدخدمات بحرية - تموين سفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بلو سكاي جروب288

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

تخليص جمركي - شحن (بحري - جوي - بري) - وكاالت 

مالحية

7 شارع سيد مازن - النزهة الجديدة - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26215530-
02/26215529-

010/07966453-
011/12741616

02/26286528www.bsgroup.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بلو سي للخدمات المالحیة والنقل289
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-4103/4853311 شارع العباسي - الفراعنة - االسكندريةتخليص جمركي - شحن دولي - حجز سفر
03/4857723-
03/4857724

03/4831178www.blueseaegy.com

شركة بلو واشن ترید للتصدیر والتخلیص 290

الجمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع النصر - عمارة ابن خلدون - المنشية - تخليص جمركي

االسكندرية

03/484122303/4841223www.blueocean-trade.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بلو بیرد اكسبریس سیرفیس291
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................702/25881566 ميدان رمسيس - القاهرةخدمات بريد دولي ومحلي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بلوسكاي للخدمات البحریة292
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 ميدان السكة الحديد - برج المشرق - خدمات بحرية

بورسعيد

066/3335385066/3325365hnfo@bluesky.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بنتاجون إیجیبت لخدمات الشحن الدولي293
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع هيدكو - طريق المطار - مصر الجديدة -خدمات دولية - شحن

 القاهرة

02/2268932502/22680008pfsegypt@tedata.net.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بورسعید الدولیة للتوكیالت المالحیة294
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

16066/3224242066/3237934michaelgad@live.com شارع عرفات - بورسعيدتوكيالت مالحية - تصدير حاصالت زراعية لمختلف الدول

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بورسعید للمالحة واألعمال البحریة295
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

066/3323314066/3328927www.pssn.com.egالمركز التجاري - بورسعيدأعمال بحرية



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بوسكالیس انترناشیونال إیجیبت296
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع الشهيد صبحي نصر - مصر الجديدة - انشاء مواني بحرية - مقاوالت بحرية

القاهرة

02/2417568802/24174262www.boskalis.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بولیماك أندریف297
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 شارع البستان - باب اللوق - وسط البلد - وكيل لشركة (أندريف) البرتغالية للمالحة المصرية

القاهرة

02/23936929......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بي إس كوریر أند فرایت سیستمز298
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن جوي وبحري وبري وبريد سريع - خدمات من الباب 

للباب

www.absegy.com..................2502/23919570 شارع البراموني - عابدين - القاهرة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بي أم سي الین للمالحة مصر المحدودة299
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع مستجد عبد الفتاح الجمل - بورسعيد    ،  خدمات بحرية (شحن وتفريغ)
   8 شارع فيكتور باسيلي السلطان حسين - 

االسكندرية

066/3241322-

03/4855102

066/3241323www.bmclines.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بیت الخبرة للھندسة300
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20064/3363842064/3321960hashry135@yahoo.com شارع جمال عبد الناصر - االسماعيليةتوريدات معدات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بیرامید للمالحة301
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1002/3336270302/37604936www.pyramidnav.com ميدان المساحة - الدقي - الجيزةوكيل قمح وبترول من اليونان - مالك سفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بیردس للشحن الدولي302
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

24 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر شحن (جوي - بحري)

- القاهرة

02/24027327-

02/24044965

02/24034713www.birds-int.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة بیلمارس بلیمتشیل للخدمات المالحیة303
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11066/3336216066/3336217info@pilymairis.net شارع ممفيس - بورسعيدخمات مالحية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تاج لالستیراد والتصدیر304
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

30 شارع مصر والسودان - حدائق القبة - شحن - تخليص جمركي - استيراد وتصدير منتجات غذائية

القاهرة

02/2482930202/24826933tagexport@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تاكت فریت305
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

29 شارع أحمد قاسم جودة - عباس العقاد - شحن (بحري - جوي)

مدينة نصر - القاهرة

02/24042643......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تبارك لخدمات البضائع306
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-23012/23243919 شارع بورسعيد - الشاطبي - االسكندريةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

03/5912718

..................www.tcs-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تراست فریت للشحن الدولي307
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

القاهرة

02/2403322902/24015300....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ترانر مصر للنقل والتجارة308
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 شارع جمال الدين ياسين - بجوار فندق سيسل نقل وتخليص واستيراد وتصدير ومالحة

- االسكندرية

03/4808444-
03/4841120-
03/4843120

03/4877111www.transmisr.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ترانس جاوب للنقل309
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 أبراج رامو - طريق  النصر - مدينة نصر - خدمات نقل بري - ادارة لوجيستيك - تأمين على شاحنات

القاهرة

02/24187911......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ترانس سیرفیس310
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9 شارع الحسن بن علي - الحي السادس - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

مدينة نصر - القاهرة

02/24012463-

02/22629766

..................www.transerviceco.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ترانس لینك311
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع2 - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - شحن (بحري - جوي)

القاهرة

02/2267682002/22671320translin@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ترانستاس312
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 امتداد شارع عبد الحميد بدوي - مساكن شحن (بحري - جوي - بري) - نقل - تخليص جمركي

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22688547-

02/22688548

02/22669501www.transtas.com

شركة ترایتون لوجستیكس لخدمات المالحة 313

والشحن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20 شارع حسين رياض - فيال 11 - النزهة شحن (بحري - جوي) - خدمات مالحية - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

02/2620906002/26210153triton@triton-logistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ترایمار للشحن314

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 شارع الثمار بجوار مسجد مصطفى محمود -شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

 المهندسين - الجيزة

02/37488849-
02/33359710-
02/33359730-
02/33359750

02/33370771-

02/33370778

www.trimarforwarding.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تروبكس للمالحة والنقل الدولي315

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2/14 شارع الزهراء - الشطر الخامس - دجلة - شحن بري - تخزين - تغليف - تخليص جمركي

المعادي - حلوان

02/25196110-
02/27549837-

012/23253606-
010/01253606

..................www.tawabgroup.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تري ستار كارجو سیستم316

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 شارع مركز المعلومات - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي
مصر الجديدة - القاهرة    ،     بورسعيد - 

شارع السلطان حسين - داخل مركز سونستا 
التجاري

02/22666982-

066/3243996

02/22691178info@tristarcargo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ترید مارك317
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

81 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2266511102/22664543www.tml-e.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة توب إكسبریس318

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

56عمارات رابعة االستثماري - خلف الدفاع شحن بري
الجوي - شارع النزهة - مدينة نصر - القاهرة    

      ،     166أ شارع جسر السويس - أمام 
البوابة5 لنادي الشمس - مصر الجديدة - القاهرة

02/24199389-

02/22994512-

02/22454909

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تي إن تي319
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-3302/37499850 شارع الدقي - الدقي - الجيزةبريد سريع - خدمات لوجستية - شحن جوي ودولي ومحلي
02/37499851-

1/16667

02/37618575www.tnt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تیفاني الدولیة320
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع الشهيد سيد زكريا - مساكن شيراتون - شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2267242502/22672524tiffanyinter@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تیفاني لنظم الشحن321
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع الشهيد سيد زكريا - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي
مصر الجديدة - القاهرة    ،    برج األمراء - 

االسكندرية - ميدان المنشية

02/22667820-

010/00778475

02/22667821www.tiffancargo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة تیم ترانس322
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-6703/3925745 طريق الحرية - االسكندريةخدمات بحرية

03/3925589

03/3933531teamtrans2010@gmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ثروت جروب إنترناشیونال323
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-15012/21128725 طريق الحرية - محطة الرمل - االسكندريةتخليص جمركي

03/3903597

..................sgiegypt@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ثرفتي324
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 أبراج الشرطة - مصر الجديدة - القاهرة    ،   خدمات بريد سريع محلي
 3 شارع حفني ناصف - سيدي جابر - 

االسكندرية

02/26426426-

03/5452132

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ثري إتش325
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 ب عمارات الشركة الوطنية - أخر شارع توريدات - مقاوالت طرق

فيصل - الهرم - الجيزة

02/37717027......................................................

شركة ثري إن لخدمات الشحن والتخلیص 326

الجمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

81 عمارات الفتح لضباط الشركة - الحي السابع شحن (بري - جوي - بحري) - تخليص جمركي

- مدينة نصر - القاهرة

02/26716121-

02/26716121

02/26716122waelalsadr.3n@gmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جاتس للشحن327
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - شحن (بري - جوي - بحري) - تخليص جمركي - نقل

القاهرة

010/04994963-

02/24036477

..................www.gatslogistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جرمانشر لوید328
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع حنين بن اسحاق - مدينة نصر - خدمات مالحية - منح شهادات الجودة للشركات
القاهرة     ،    20 شارع محمود الديب - جليم -

 االسكندرية

02/24045524-

03/5842391

02/22616371www.gl-group.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جرین الین انترناشیونال329
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2402/2415657802/26901661greenl@starnet.com.eg شارع النزهة - مدينة نصر - القاهرةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جرین الین جروب330
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

26 شارع عدلي - وسط البلد - القاهرة     ،     شحن (بحري - بري - جوي) =- تخليص جمركي

156شارع بورسعيد - االسكندرية

02/2391805-

03/5912823

02/23936530www.greennileco.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جسر البري للتصدیر وخدمات الشحن331
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

123 شارع حسن المأمون - أمام النادي األهلي -شحن (بري - بحري - جوي) - تصدير

 مدينة نصر - القاهرة

02/22732855......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جلوب لإلستثمارات332
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

602/2575912002/25784495globinv@yahoo.com شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرةشحن - تغليف - استيراد وتصدير

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جلوب لینك إیجیبت333
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 شارع باتريس لومومبا - الشالالت - وكالة مالحية

االسكندرية

03/399107003/3991071....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جلوبال اكسبریس لخدمات النقل والتجارة334
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-5202/33821033 شارع أبو الهول السياحي - الهرم - الجيزةنقل بضائع

010/02174000

......................................................
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التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جلوبال ترانسبورت اكسبریس335
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-011/11159568برج كونكورد - المنشية - االسكندريةشحن - تخليص جمركي - نقل - استيراد

03/4869508

..................www.globaltransegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جلوبال فریت سیستمز336
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 عمارات شرارة - شارع حسن المأمون - شحن بضائع (بحري -بري -  جوي) - تخليص جمركي

مدينة نصر - القاهرة

02/2266892002/24729878ramy_nasr@gfsegypt.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جلوبال للشحن337
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

101 عمارات األمل - أمام شق الثعبان - شحن (بحري -بري -  جوي) - تخليص جمركي

المعادي - حلوان

02/27000015-

02/27012490

02/27010974www.gcshipping.com

شركة جلوبال لوجیستیكس المصریة للتجارة 338

والنقل

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2503/485999003/4839378www.eglegypt.com شارع طلعت حرب - العطارين - االسكندريةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جلوري انترناشیونال339

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

توريدات عمومية - مقاوالت أعمال متكاملة - استيراد 
بويات بحرية ماركة (انترناشيونال) من الواليات المتحدة 

األمريكية - استيراد زنك أنود خاص بالسفن من اليونان - 
خدمات بحرية

1303/481494303/4876477www.gloryinternationalgroup.com شارع النصر -  المنشية - االسكندرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جنوة كارجو340
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (بحري - جوي) - نقل بري دولي - تخليص جمركي -

 تأجير مراكب شارتر

-48803/5857989 طريق الحرية - بولكلي - االسكندرية
011/19588544-
011/48414299

03/5857343www.jenoacargo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جود فیس مارین341
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-066/3230044مجمع البريد - شارع الجمهورية - بورسعيدتموين سفن - أشغال بحرية

066/3322246

066/3227577www.goodfacemarine.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جورجیان ریجیستري342
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.imcgroup.gr..................42002/24172222 أ شارع بغداد - مصر الجديدة - القاهرةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جولدن فریت انترناشیونال343
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 عمارات أول مايو - طريق النصر - مدينة شحن (بري - بحري - جوي) - نقل - تخليص جمركي

نصر - القاهرة

02/22754622-

02/22754830

02/22744975www.gfi-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جولدن الین لخدمات الشحن344
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................1102/26836203 أ شارع الجنزوري - العباسية - القاهرةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جولدن ھورس لخدمات الشحن345
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (بري - بحري - جوي) تخليص جمركي - نقل - 

تخزين - تغليف

94 شارع جسر السويس - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24503041-

010/00080689

..................www.goldenhorsefreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جولف346

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 أبراج النصر - شارع النبوي المهندس - الحي شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

السابع - مدينة نصر - القاهرة    ،    33شارع 

عبد الحميد بدوي - االزريطة - االسكندرية

02/26703759-

03/4837896

02/26715219www.gulf-freight-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جي أس أوفر سیز347
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي -  نقل 

وتخزين

-90010/4976493 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة
012/83070290-
011/49090934

02/22872094www.gsoverseas.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جیانت فریت سیرفیس348
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

34011/4114712503/4974137gfs.shaban@gmail.com شارع المعز - محرم بك - االسكندرية تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة جیفكو349
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 عمارات السعودية - شارع النزهة - مدينة شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

نصر - القاهرة

02/2290794802/22907968www.gifco.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة حماد لوجیستیك350
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 عمارات االعالم - الدور الخامس - شقة 503 شحن دولي - واستيراد وتصدير - وتخليص

- الهندسين - الجيزة

02/33444443-
010/00005080-
010/00087549

02/33452277www.a-hammed-logistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة حورس للشحن البحري والجوي351
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3202/3571655002/35708922www.hast-eg.comب شارع مراد - الجيزةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة خدمات الصادرات العربیة352

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (بري - بحري - جوي) - تصدير واستيراد لحساب 

الغير

5 عمارات التعاونيات - امام مستشفى المقاولون 

العرب - طريق االتوستراد - بجوار نادي السكة - 

مدينة نصر - القاهرة

02/23422270-
010/06621943-
012/22174454-
012/27070424

02/23423746arab_exportes@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة خدمات طائر البحار353

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع جسر السويس بجوار سوق القنال الدولي -شحن (جوي - بحري)- تخليص جمركي

 القاهرة     ،     28 شارع باب الكراتسة - 

اللبان - اإلسكندرية

02/26218910-
02/26218911-
02/26218912-
02/26218913-

03/4838828

02/26218914www.seabird.com.eg
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التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة خضراكو354
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1303/392107803/3919074khadraco@hotmail.com شارع الكوبري القديم - اللبان - االسكندريةخدمات بحرية - تموين سفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة خلیج السویس355
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

suezgulf@hotmail.com..................102/26200894 شارع أحمد زكي - النزهة الجديدة - القاهرةشحن (بحري - بري - جوي) - نقل - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة خمیس صالح محمد للتخلیص الجمركي356
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 شارع محمد ياقوت عطية - سبورتنج - تخليص جمركي

االسكندرية

010/01503507-

03/4242277

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دان ریفر357
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9 شارع محمود حمدي خطاب - باب شرق - خدمات مالحية

االسكندرية

03/489015003/4890160www.danreefer.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دایر كشنز لیمتد358
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6 ميدان اسوان - المهندسين - الجيزة    ،     شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

20شارع الشافعي - االسكندرية

02/33028271-
02/33028272-

03/4879699

02/33028273www.directions-ltd.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دراجون إكسبریس359
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

102 عمارات امتداد االمل - طريق االوتوستراد -شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

 المعادي - حلوان

02/2700008302/27000054ahmed.aly@dragonfreightservice.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة درویش للخدمات التجاریة360
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

47 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2266456002/22662806....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دلتا إكسبریس لخدمات النقل والتجارة361
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18 شارع الخليفة الراضي - الحي السابع - شحن ونقل - تخليص جمركي
مدينة نصر - القاهرة     ،     14 شارع كلية 

االسكندرية - محطة الرمل - الطب

02/24017561-
02/24017562-

03/4844475

02/24018198www.deltaexpress-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دلتا لوجستیكس إیجیبت362
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 مساكن مصر للتعمير - المنطقة الصناعية شحن - تخليص جمركي
الثالثة - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/2267835802/22678359www.deltalogisticsegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دولفین مارین363
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.dolphin-marine.net..................6603/4252179 عمارات تعاونيات سموحة - االسكندريةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دومینون للتوكیالت المالحیة364
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع 23يوليو وأبو الفدا - بورسعيد     ،      خدمات مالحية
41شارع فريد خلف ميرديان هليوبوليس - مصر 

القاهرة - الجديدة

066/3322749-
02/24187501-
02/24181272

066/3324993-

02/24182405

dominion@bec.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دي أتش أل جلوبال فورواردنج365
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عمارة 19 - الحي السابع - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي - خدمات بترولية

مصر الجديدة - القاهرة

02/2696980002/26969900www.dhl.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دي أس في أیر أند سي366

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 عمارات حدائق رامو - شارع عمر بن شحن (بري - جوي - بحري) - تخليص جمركي

الخطاب - مدينة نصر - القاهرة     ،           

8شارع المتحف الروماني - االسكندرية

02/22914406-
02/22914408-
02/22914409-

03/4836850

02/22912523www.dvs.com

شركة دي جي أل إنترناشیونال لخدمات النقل 367

الدولي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 س مربع 1258 - شارع النزهة - مساكن شحن (بري - بحري - جوي)

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة       ،        

73طريق الحرية - وسط البلد - االسكندرية

02/22676424-
02/22676425-
02/22676426-

010/66672268-
03/4944703-
03/4944704-

03/4944705www.dglegypt.com

شركة دیجیست الدولیة للتوكیالت واالستشارات 368

(دیناك)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 طريق النصر - ميدان رابعة العدوية - مدينة وكيل لشركات خاصة بالطائرات وتتعامل مع مصر للطيران

نصر - القاهرة

02/2261995702/22619956basy@dinac.org

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة دینامك للشحن والتجارة369
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

60 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر شحن (بحري - بري - جوي)

الجديدة - القاهرة

02/2450099002/24502015sales@dftegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة رابیدو لنقل الطرود370
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 عمارات المبعوثين - الحي الثامن - مدينة نقل طرود

نصر - القاهرة

02/24717818-

010/65535952

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة رافیمار (النقل الدولي المتعدد الوسائط)371
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -شحن (جوي - بحري - بري) - تخليص جمركي - نقل

 القاهرة

02/24033292-
02/24033293-
02/24033294

02/24010203www.allied-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة رسالة إكسبریس372
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1002/26824915 شارع لطفي السيد - غمرة - القاهرةبريد سريع - توريدات صناعية وتجارية

02/26831497

..................resalaexpress@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة رشید للمالحة والخدمات البحریة373
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع عبد القوي أحمد - مصر الجديدة - خدمات بحرية

القاهرة

02/2690558102/26905582www.rashiedmaritime.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة روكت لخدمات النقل374
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عمارات المروة - شارع أحمد تيسير - مصر شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

02/26907601-
02/26907602-
02/26907603

02/26907604www.rockit.com.eg

375RMS التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة رویال لخدمات النقل البحري
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

29شارع فريد خلف ميرديان هليوبوليس - مصر شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

02/2414994402/24184428www.royallogisticsintl.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ریفكون إیجیبت376
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

066/3241195066/3338475www.refconegypt.netشارع ممفيس والنهضة - بورسعيدخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ریمارین لالستیراد والتصدیر377
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع الكفراوي - عمارة 14/34 - دمياط تخليص جمركي واستيراد وتصدير جميع المنتجات

الجديدة

012/23252753-

057/2404038

..................remarine_export@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ریماس للمالحة378
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 ب شارع د . ابراهيم عبد السيد - الحي وكالة مالحية

الالتيني - االسكندرية

03/494153903/4941576www.rimasshipping.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة رینا إیجیبت379
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات بحرية (هيئة اشراف على سفن - تصنيف السفن - 

اصدار شهادات الجودة)

19 شارع الشهيد جمال الفسخاني - ألماظة - 
مدينة نصر - القاهرة     ،     أبراج الصيادلة - 

االسكندرية - سموحة

02/2690052502/26900515-

03/4275357

www.rina.org

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة زكسیل للتخلیص الجمركي380
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

116 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22670523-

012/23127275

02/22688491zexel_cs@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة زیادة للخدمات البحریة381
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

57057/2529031057/2529562ziada_marine_services@yahoo.com شارع 57 - رأس البرخدمات بحرية - توكيالت مالحية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة زكسیل لخدمات الشحن للتخلیص الجمركي382
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

116 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2268849102/22670523zexel_cs@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة زینت383
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12 شارع مختار أباظة - جسر السويس - خدمات بحرية (استيراد النشات ويخوت من أمريكا)

القاهرة

02/2698330002/26980178ramypoutari@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سافینو إیجیبت384
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مكتب 125 - مركز التصدير الدولي - مطار شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

القاهرة - مصر الجديدة - القاهرة

02/22692266-

02/22692277

02/24146887....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سبورت بوتس385
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.sportboatsltd.com..................4002/25197219 شارع 254 - المعادي الجديدة - القاهرةوكيل لشركة (شابرال) االمريكية للنشات البحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سبید لنقل الطرود386
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع البرديسي - مدينة نصر - القاهرة     ،  نقل طرود
   41 شارع ابراهيم مراجي - بوكلة - 

االسكندرية

02/26906483-

03/5221314

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سبیدي ترانس387
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-602/24510931 شارع  نهرو - مصر الجديدة - القاهرةشحن (بحري - جوي)

02/24513255

02/24509659www.mesco.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سفاري لوجستیك388
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع الزهور - صالح سالم - مدينة نصر - شحن (جوي - بحري) - تخليص جمركي

القاهرة

02/22687848-

02/22660606

02/22660605operation_sa@safarilogistic.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سفنكس لوجستیك للشحن الدولي389
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

37 شارع أبو الفوهرس - الحي السابع - مدينة شحن دولي (جوي - بحري)

نصر - القاهرة

02/2263677202/22636776....................................

شركة سقارة لخدمات النقل الدولي والشحن 390

البحري

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي - رد 

الرسوم عن شغل صادر

4/8 شارع بدر من شارع الجزائر - المعادي 

الجديدة - حلوان

010/06288000-
010/06420337-

02/27021770

..................www.rhenuseg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سكاي الین جروب391
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2303/4815015 شارع النصر - المنشية - االسكندريةشحن دولي - تخليص جمركي - فليكس تانك

010/04666383

03/4800400www.skyline-group.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سكاي نت وورلد واید إكسبریس392
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خدمات البريد السريع - الدولي والمحلي - الشحن الجوي 

من الباب للباب - خدمة عمالء وتخليص جمركي

73 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/2266563502/22665685www.skynetworldwide.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سماحة لإلستشارات المالحیة393
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

503/480927703/4812683samaha@samahamarine.com شارع الشهداء - العطارين - االسكندريةاستشارات مالحية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سمارت كارجو للشحن394
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

54 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2267573302/22684786smartcargo@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سمارت كوم395
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

39 شارع جدة - المهندسين - الجيزة      ،       خدمات البريد السريع محلي

19امتداد شارع النادي - طنطا - الغربية

02/33352001-

040/9112606

..................www.smartcom.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سناتور للشحن396
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

105 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2267829902/22678295senator@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سنتر إكسبریس397
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2002/33365161 شارع المتحف الزراعي - الدقي - الجيزةشحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

02/33382173

02/37605529gm@suntraexpress.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سوبر فریت انترناشیونال398
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 عمارات مصر للتعمير - المنطقة الثانية - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2268030502/22680735www.superfreightintl.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سوجیر للشحن399
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

85 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2267031102/22673522....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سوفیترانس400
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 شارع محمد أنيس - الميرغني - مصر شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

02/2414913902/24148413www.sofitrans-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سویفت لوجستیك أند شیبنج انترناشیونال401

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

قطعة 5 - بلوك 1155 - شارع عمر بن الخطاب شحن (بحري - جوي - بري)

- مربع الوزراء - مصر الجديدة - القاهرة

02/22690640-
02/22690641-
02/22690642-
02/22690643

02/22690644swift@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سي أم أیة سي جي أم مصر للمالحة402
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة   شحن بري - خط مالحي

 ،    7 شارع الجمهورية والسالم - بورسعيد

02/24801780-

066/3323427

02/24801790www.cma-cgm.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سي مارین إیجیبت403
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1503/4849390 شارع النصر - المنشية - االسكندريةتخليص جمركي وخدمات شحن

010/01266658

03/4849391sea_marine@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سي ماستر404
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................203/9518739 الكيلو 17.5 - شارع التوحيد - االسكندريةتخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سیسكو ترانس405
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع الشهيد سيد زكريا - مساكن شيراتون - شحن بحري - نقل بري

مصر الجديدة - القاهرة

02/22679114-
02/22679115-
02/22679116

02/22679449catro@sescotrans.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سیفتي سكاي406
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12 شارع الصحافة - مساكن شيراتون - مصر شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

02/2268697702/22685964www.safetysky-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سیفیر ترید407
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-402/37495010 شارع زمزم - المهندسين - الجيزةشحن (جوي - بحري)

02/37494010

02/33375044www.spheretrade.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سیلفر سي مارین سیرفیس408

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-066/3245298شارع محمود صدقي - برج األكيادي - بورسعيدوكالة مالحية - تموين سفن - خدمات بحرية
010/00001154-
012/23240158-

066/3357254

..................www.silversea-group.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة سیمافروترانس انترناشیونال409
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

عمارة 7/73 - شارع مبارك - المجاورة الثالثة -شحن حاويات (بحري - بري) - تخليص جمركي

 الحي الثاني - دمياط

057/9804870-

012/20411000

057/2401813www.semafrotrans.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة شبانة للتصدیر واالستیراد والشحن410
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

24 عمارات التعاونيات - الحي الثامن - مدينة شحن (بحري - بري - جوي)

نصر - القاهرة

02/24721422......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة شرف لوجستیكس مصر411
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع مكرم عبيد - برج سيتي اليت - مدينة شحن (بحري - جوي) - تخزين - تخليص جمركي

نصر - القاهرة

02/22739509-

02/22739409

02/22739304mahmoud@eg.sharaflogistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة شورت كت إیجنسي412
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-902/37628536 شارع جدة - المهندسين - الجيزةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

02/37620435

02/37628538www.shortcutagency.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة شیاك إیجیبت413
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................2802/3338375102/33389131 شارع نادي الصيد - الدقي - الجيزةشحن بحري - استيراد أحذية رجالي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة شیب مارین414
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6 أبراج الصفوة - برج طيبة - مكتب 102 - أعمال مالحية - تخليص جمركي

السويس

062/3217969......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة شیبس أند بوتس415
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.ships-boats.com..................3403/5859782 شارع أحمد يحيى - زيزينيا - االسكندريةخدمات بحرية - مالك سفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة صن إكسبریس لخدمات الشحن416
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

37 عمارات مصر للتعمير - شارع جاد الحق - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22671407......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة صن الین للتوكیالت المالحیة417
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

403/487348403/4840740www.sunlineagent.com شارع الجمرك القديم - الجمرك - االسكندريةشحن بحري - توكيالت بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة طابا للشحن والتجارة418
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-49012/2157514 شارع المنتزة - مصر الجديدة - القاهرةشحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

02/26431496

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة طیبة جاردن419
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

29 شارع د/طه حسين - النزهة الجديدة - شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

القاهرة

02/2622287402/26223831tiba_garden@hotmail.com

شركة عبد الحمید سعید للشحن والتخلیص 420

الجمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مطار القاهرة - بجوار سور قرية البضائع ومبنى شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

البريد الجديد - مصر الجديدة - القاهرة

02/2265481202/22654893www.abdelhamidsaid.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة عبد السالم وشركاه421
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................302/3345831002/33478074 شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزةخدمات بحرية

شركة عبر الشرق للتخلیص والمالحة ونقل 422

البضائع

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

35 شارع د حسن أفالطون من شارع النزهة - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مدينة نصر - القاهرة

02/2419846602/24187186....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة عبر المحیط للنقل والتجارة423

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

40 أ شارع بغداد - الكوربة - مصر الجديدة - شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

القاهرة    ،     18 شارع الصوفاني - سيدي 

جابر - االسكندرية

02/24194948-
02/24178738-
02/26905855-
03/5426781-
03/5224585

02/24148409www.transoceanegypt.com

شركة عثمان أحمد عثمان للنقل البري 424

والخدمات الجمركیة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

نقل بري - شحن بحري - تخليص جمركي - أعمال 

لوجستيك

20 طريق ناصر - منطقة الزيتيات - السويس    

،     17 شارع سعد زغلول - بورسعيد

062/3336410-

066/3346681

062/3320147www.oao-group.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة عز للمالحة والخدمات البحریة425
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

103/483311503/4848475www.egyptzshipping.com شارع النصر - المنشية - االسكندريةتموين سفن - خدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة على حسن محمد لألدوات البحریة426
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................1303/4838571 شارع وكالة الليمون - بحري - االسكندريةأدوات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فاروق الطحان وأوالده427
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 شارع االسكندرية - ميدان الجامع - مصر نقل خاص داخلي

الجديدة - القاهرة

02/22401688-
02/22400081-
02/22400082-

02/22408354....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فارولكس للمالحة والتجارة العامة428
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 ميدان ألماظة - مدينة نصر - القاهرة     ,     خدمات بحرية

3شارع بورسعيد - السويس

02/26907587-

062/3192112

02/26907586....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فاست فریت إنترناشیونال429
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

ابراج العمار بالزا - برج أ - شارع حافظ رمضان شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

- مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/2273665002/22736652www.fastfreight-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فاست تكنولوجي430
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................1603/486717103/4833367 شارع القاضي سند - اللبان - االسكندريةخدمات بحرية (اصالح سفن - توريدات بحرية)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فالكون إكسبریس للبرید السریع431
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة     بريد سريع

،     8 شارع النصر - االسكندرية

02/26440404-

03/4851418

02/26325349....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فانسي سبید لنظم الشحن432
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

12 شارع عكاشة - ميدان المساحة - الدقي - شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

الجيزة

02/3762034402/37491658www.fancyspeed.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فاید للمعدات البحریة والھندسة433
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................2012/27474520 شارع القنال - االسماعيليةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فرایت أكسبریس434
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

95 شارع اسماعيل الفنجري - مدينة نصر - تخليص جمركي - شحن بضائع دولي (صادر - وارد)

القاهرة

02/2262588202/2261295freight1990@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فرسان الجزیرة435
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3202/3749984202/37603872www.fjc2000.com حسن رمضان - الدقي - الجيزةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فرست جلوبال لوجستیكس436

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 شارع السلطان عبد العزيز - االزريطة - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

االسكندرية    ،    19 شارع عمر بن الخطاب - 

ميدان االسماعيلية - مصر الجديدة - القاهرة

03/4863456-
012/22180969-
02/26372136-
011/13394666

03/4835267-

02/26372128

www.firstgloballogistics.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فرست ویف للخدمات والتوزیع437
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

amrreda88@yahoo.com..................1702/33367866 شارع البصرة - المهندسين - الجيزةبريد سريع

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فري سیستم للشحن الدولي438
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 شارع فاروق عامر - مساكن شيراتون - مصر تخليص جمركي - شحن دولي

الجديدة - القاهرة

02/2267515302/22682550....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فریت فیلد439
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

02/2517506602/2575305fr.field@link.netالشطر الخامس - عمارة 2/3 - المعادي - حلوانشحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فریت الینر لالستیراد والتصدیر440
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9302/2700321102/27012835freightliner_co@hotmail.com أبراج امتداد االمل - المعادي - حلوانشحن بحري - استيراد وتصدير للغير

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فریت لینك441
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 طريق النصر - رابعة العدوية - مدينة نصر -شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

 القاهرة

02/24055100-

02/24055900

02/22611500www.frteg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فریت واي442
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 شارع االديب علي أدهم - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي)

مصر الجديدة - القاهرة

02/2267035102/22670352freightway@comnet.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فریت واي لوجستیكس443
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

74 شارع جوزيف تيتو - النزهة الجديدة - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

القاهرة

02/26219458-

02/26219459

02/26246564www.fwl-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فور ستارز444
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 شارع الخديوي - مينا البصل - عمارة شحن دولي - تخليص جمركي - تجارة

شعراوي - االسكندرية

03/3629595-

03/3600312

03/3602540www.4stars.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فور شیب445
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2802/37615235 شارع سوريا - المهندسين - الجيزةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

02/37491047

02/37611771forship@thewayout.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فور ویندز إیجیبت446
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شحن خارجي - نقل محلي - تخليص جمركي - تخزين - 

تأمين - تعبئة وتغليف

-1102/23580113 أ كورنيش النيل - المعادي - حلوان
02/23583608-
010/66644810

02/23593605www.fourwinds-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فورتشن فریت447
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مدينة العبور - الكيلو 25 طريق القاهرة شحن (بحري - جوي)

االسماعيلية الصحراوي

02/44771501-

02/44771502-

02/44771505....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فیدكس إیجیبت إكسبریس448

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 شارع خالد بن الوليد - مساكن شيراتون - خدمات بريد سريع دولي ومحلي

مصر الجديدة - القاهرة    ،    العاشر من 

رمضان - داخل الجوهرة مول

02/22687999-
02/22687888-
015/354541-

010/02418050

02/22687555www.fedex.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فیر ترانس449
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع الجمهورية - بورسعيد    ،     3شارع شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

066/33226893-
02/22742690-
02/22742343

066/3324898-

02/22742341

www.fairtrans.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فیرتكس إكسبریس للشحن الدولي450
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-5202/25937855 شارع نجيب الريحاني - العتبة - القاهرةشحن (بحري - جوي)

02/25938155

02/2787008www.vertexexpress.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فینوس إنترناشیونال451

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 ، 15 عمارات رامو - طريق النصر - مدينة شحن وتفريغ بحري - تخليص جمركي

نصر - القاهرة

02/24146782-
02/24146783-
02/24146784-
02/24146785-
02/24146786-

02/24146781www.venusint.net
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التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فینوس للنقل البري452
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

89 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن دولي (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22670997-

02/22685419

02/22674754www.venustransport.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فینیكس فریت سیرفیس453
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

16 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2268655702/22678386www.phoenixcairo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فیوتشر فریت454
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

107 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2268731102/22689408www.future-freight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة فیوتشر للنقل البري455
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

77 عمارة جاردن ستي - تعاونيات سموحة - تخليص جمركي - شحن ونقل

االسكندرية

03/425385003/4258607futurecompany_5@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة قادریانو للشحن الجوي456

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

108 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن جوي
مصر الجديدة - القاهرة     ،      الساحة المبردة 

- مطار القاهرة الدولي - مكتب14 - قرية 
البضائع - مصر الجديدة - القاهرة

02/22664577-

02/22661899-

010/09090631

..................www.kadrianoairfreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كادمار للمالحة457
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

32 شارع سعد زغلول- محطة الرمل - وكالة مالحية
االسكندرية     ،      15 شارع لبنان - 

الجيزة - المهندسين

03/4840680-

02/33445734

03/4848326www.kadmar.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كارجو إنترناشیونال458
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-02/25170244فيال 2 - شارع 263 - المعادي الجديدة - حلوانشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي
02/25170255-
02/25170277

02/25170266kh_cargo@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كارجو بالن جلوبال لوجستیك459
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 شارع عبد العظيم عوض هللا - ميدان الحجاز - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2644678802/26376762www.cargoplan.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كارجو بلس للشحن460
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

- القاهرة

02/24056451-

02/24023725

02/24020582www.cargoplus.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كارجو بوینت461
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

47 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

الجيزة

02/3305351902/833475430cargopoint@cargopoint-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كارجو ھب لوجستیكس462
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 شارع محمد شفيق - ميدان تريومف - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

مصرالجديدة - القاهرة

02/2639256702/26392568export@chleg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كارل جروس إیجیبت463
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

السادس من أكتوبر - 22 أ المجاورة األولى - شحن بحري - جوي

المحور المركزي

02/39123642-

012/27899008

..................www.karlgross.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كالیفورنیا لألشغال البحریة464
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3003/486957303/4843962salreuf@yahoo.com شارع باب الكراستة - اللبان - األسكندريةأشغال بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كامبل فریت465
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

برج المشربية - شارع فتح هللا - شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2267390102/22661186hesham@campellfreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كانجا سیرفیسز466
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

29 عمارات مشروع كلية البنات - مدينة نصر - بريد سريع

القاهرة

02/24146643......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كایرو إكسبریس ترانسبورت467
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

109 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22679889-

02/22673043

02/22668671www.cairoxpress.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كایرو شیبینج إنترناشیونال468
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

50 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

02/24525925..................www.cairoshippinginternational.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كایرو فریت469
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

73 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22677003-

02/22681168

02/22665138www.cairofreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كایرو فریت سیستمز470
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

64 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22684064-

02/22684074

02/22661720www.cairosf.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كروس أوشن471
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

66 شارع جمال الدين ذكي - جسر السويس - شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي
القاهرة     ،     18 شارع محفوظ العجرودي - 

بورسعيد

02/26638100-
02/26970440-
066/3233213

066/3234845www.crossoceaneg.com
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التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كلیك ترانسبورت472
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

53 شارع النزهة - عمارات رابعة االستثماري - نقل سياحي

مصر الجديدة - القاهرة

010/0162240002/24181284....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كنز جروب فریت473
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9402/2701033902/27010392kenzgroup@gmail.com عمارات االمل - المعادي الجديدة - حلوانشحن بحري - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كنزي مارین474
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

302/2263260502/22632776info@kenzi.com.eg عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد شركة كنمار للتوكیالت البحریة475
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-303/4869988 شارع طلعت حرب - محطةالرمل - االسكندريةتوكيالت بحرية

03/4863939

03/4871368kenmar@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كوارترو للخدمات المالحیة476

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع صالح الدين فاضل - مصر الجديدة - شحن (بحري - جوي)

القاهرة

02/26202940-
02/26202941-
02/26202942-
02/26202944-

02/26202943-

02/26202945

....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كوسكو دوم للمالحة477
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-066/3235226شارع 23 يوليو وأبو الفدا - بورسعيدخدمات بحرية
066/3352043-
012/23988384

066/3352044www.coscodom.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كولمبیا إنترناشیونال جروب478
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................402/2455571402/24556864 شارع ورشة البالط - كوبري القبة - القاهرةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كونتینینتال للتجارة والمالحة479
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

توريدات صناعية وبترولية وبحرية - أعمال اصالحات في 

المجال الصناعي والبحري

-14803/4278608 مساكن تعاونيات سموحة - االسكندرية

03/4252230

03/4252468www.ctsegypt.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كونسلت للشحن480
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1219012/2714629502/33850776consultcargo@hotmail.com شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزةشحن (بحري - بري) - نقل - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كونكورد شیبینج إیجنسي481
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

برج المدينة - شارع الجمهورية من شارع شحن وتموين سفن

ديليسبس - بورسعيد

066/3252443066/3234476www.concordshipping.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كویك كارجو482

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مدينة ابو رواش - الكيلو28 - طريق القاهرة شحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

االسكندرية الصحراوي     ،     20شارع صالح 

سالم - االسكندرية

02/35390262-
02/35390263-
02/35390264-
02/35390265-

03/4879215

02/35390383www.quick-cargo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كیدیفال مارین لوجستیك483

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

129 شارع الميرغني - روكسي - مصر الجديدة شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

- القاهرة      ،        31شارع عبد الحميد - 

بدوي - االزريطة - االسكندرية

02/26901100-

02/26901200-

03/4805570

02/26901300www.kml-logistics.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة كیرومینا للشحن الدولي484
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع محمود حافظ - ميدان سفير - مصر شحن (بحري - جوي) - نقل - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

010/0122001302/26323718www.kirominafreight.com

شركة كیھ دي أم جلوبال لوجستیكس للشحن 485

البحري

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18 شارع االديب علي ادهم - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي - بري) - نقل - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22680190-

02/22685832

02/22686136www.kdmegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الت للتجارة والمالحة486
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

30 شارع باتريس لومومبا - الشالالت - شحن بحري - تخليص جمركي
االسكندرية    ،     1شارع التحرير - الدقي - 

الجيزة

03/4954790-

02/37610744

03/4852437www.latt.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الكي دولفین للخدمات البحریة487
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع صفية زغلول والجيش - برج األمراء - خدمات بحرية
بورسعيد     ،     عمارة 34 - برج الزهراء - 

السويس

066/3244848-

062/3192882

066/3333378www.lukydolphin.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة الیف إكسبریس سریفیس488
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

77 شارع جسر السويس - روكسي - مصر شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

الجديدة - القاهرة

02/24511520......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة لوفتھانزا كارجو489
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

قرية البضائع - داخل مطار القاهرة الدولي - شحن جوي
مبنى شركة مطار القاهرة للشحن الجوي - مصر 

القاهرة - الجديدة

02/22654723-

02/22677513

02/22664008www.lhcargo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة لیدنج إنترناشیونال490
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

93 ابراج امتداد االمل - المعادي الجديدة - شحن (بحري - بري) - نقل - تخزين

حلوان

02/2701017202/27003316....................................
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شركة لینكرز إیجیبت للخدمات المالحیة 491

والجمركیة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

خلف 30 شارع باتريس لومومبا - عمارة العبور شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي - نقل

بجوار مستشفى الحناوي - الشالالت - االسكندرية

03/494710003/4947900info@linkersegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ماجیك شیبینج إیجینسي492
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

19 شارع 23 يوليو - بورسعيد    ،     داخل خدمات بحرية

ميناء دمياط - دمياط

066/3355999-

057/2290878

066/3335992www.magicshipping.com

شركة مار ترانس ( الشركة المصریة ألعمال 493

النقل البحري)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - وسيط شحن بحري

القاهرة     ،      15 شارع أحمد عرابي - 

االسكندرية

02/25748450-
02/25748451-
02/25748452-
02/25748453-
02/25748454-
02/25748455-
02/25748456-

03/4877091

02/25742995www.martrans-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ماریتایم جروب (ماجیكو)494
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

37 شارع د .بهاء الدين غتوري - سموحة - أعمال مالحية وبحرية - توريدات عمومية

االسكندرية

03/427677303/4253887www.maritime-group.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مارین انسبكتوریت495
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

43 شارع سعد زغلول - محطة الرمل - خدمات بحرية

االسكندرية

03/484250903/4846467marineinspectorate@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مارین تك496
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 شارع محمد مظهر - الزمالك - القاهرة    ،    خدمات بحرية - مولدات كهرباء

المنطقة الحرة - االسكندرية

02/27370120-

03/4500350

..................www.marinetec.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مارین للخدمات البحریة497
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2802/2393572402/23938669mts-lloyds-cairo@soficom.com.eg شارع شريف - وسط البلد - القاهرةوكيل شركة (لويدز) للخدمات المالحية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مارین لیجر498
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

105 شارع عبد العزيز الــ سعود - المنيل - خدمات بحرية

الجيزة

02/2365689602/23656961mtelhefny@mltegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ماي كرستینا یخت499
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

www.mychristina.net..................110012/22118533 شارع كورنيش النيل - الجيزةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مبكو إنترناشیونال500
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1502/3335860102/37619185www.mepcoint.com شارع جمعية النسر - المهندسين - الجيزةشحن بحري - جوي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مجدي أحمد أمین للنقل والتجارة501
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................2803/486737003/4867296 شارع باب الكراستة - اللبان - االسكندريةشحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مجموعة الخدمات التجاریة502
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

المبنى التجاري - ميدان المساجد - أبو العباس - تخليص جمركي

بحري - االسكندرية

03/484543903/4854215....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة محمد القلیني للتخلیص الجمركي503
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

066/3352340066/3325397elklieny@yahoo.comشارع صالح سالم والطور - بورسعيدتخليص جمركي - استيراد وتصدير جميع المنتجات

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مصر الدولیة للشحن - دیمیكو504
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1802/24013665 امتداد رمسيس2 - مدينة نصر - القاهرةشحن (بحري - جوي - بري) - تخليص جمركي

02/24010920

02/22610245demeco@link.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مصر بان ترانسبورت للنقل البري505
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 عمارات ضباط الشرطة - جسر السويس - شحن ونقل دولي بري

مصر الجديدة - القاهرة

02/22409123-

02/26359641

02/26371400www.egyshipping.com/misrpan

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مصر للتوكیالت المالحیة506
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................21003/5911020 شارع بورسعيد - سبورتنج - االسكندريةشحن بحري - توكيالت بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مصر للمالحة والتجارة507
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

32 شارع صالح سالم - محطة الرمل - توكيالت مالحية - شحن - مالك سفن

االسكندرية

03/4844066-

03/4855066

03/4855866www.misrmarine.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مقلد لألعمال البحریة508
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

203/480109103/4811508makaledco@hotmail.com شارع سنان باشا - المنشية - االسكندريةاعمال بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مكسیكو مارین سیرفیسز509
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

603/483265703/4813511mecsicomarine@hotmail.com شارع الشيخ بخيت - الجمرك - االسكندريةخدمات بحرية - تموين سفن



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ملیمار للمالحة510
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

8 شارع احمد عرابي - المنشية - االسكندرية    خدمات بحرية

،     شارع ممفيس وبابل - بورسعيد

03/4860542-

066/3321832

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ممفیس للتوكیالت المالحیة511

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

71 طريق الحرية - العطارين - وسط البلد - وكيل خطوط مالحية

االسكندرية

03/3937109-
03/3926564-
03/3937110-
03/3937111-
03/3937113-
03/3937114

03/3919500....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة منت للشحن والخدمات البحریة والجویة512
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

35 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -شحن جوي - تخليص جمركي

 القاهرة

02/24041241..................mentcargo@hotmail.com

شركة منصور كورییر سیرفیس ( یو بي أس 513

إیجیبت)

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 شارع حسين زهدي - مدينة نصر - القاهرة    خدمات بريد سريع دولي

 ،     28شارع عبد هللا الفرياني من عبد السالم 

عراف - سابا باشا - االسكندرية

02/24141456-

03/5857021

02/24141457....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة منیر للخدمات البحریة514
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................803/484302703/4862333 شارع النصر - المنشية االسكندريةخدمات بحرية - تموين سفن

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مودرن أوفیس للتخلیص الجمركي515
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3003/484072803/4813689modem_office_refai@hotmail.com شارع النصر - المنشية االسكندريةتخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة موشلكیو للخدمات البحریة516
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3 شارع علي باشا ذو الفقار - مصطفى كامل - خدمات بحرية - خبراء بحاريين - وكيل مالحي

االسكندرية

03/545910103/5467769moushliyco@gmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مون مار للمالحة والتخلیص517
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7303/424501303/4281848www.monmarshipping.com تعاونيات سموحة - سموحة - االسكندريةشحن ونقل دولي (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة موندیال للمالحة والتجارة518
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

شارع محمد علي والنيل - برج التوحيد - شحن بحري - خدمات مالحية

بورسعيد

066/3243600-

066/3242600

066/3244600www.mondiallogistics-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة میتشل جونیور للمالحة519
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 شارع محمد محمود ومحمود صدقي - برج شحن بحري - توكيالت بحرية

المحروسة حي الشرق - بورسعيد

066/3338591-
066/3338592-
066/3338593

066/3338594....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مید سي للمالحة520
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................303/484030003/4862384 شارع علي الخشخاني - االزريطة - االسكندريةشحن بحري - مالحة بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مید لیفانت للمالحة521

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

9 شارع حسين حساب من شارع السلطان شحن بحري - نقل
حسين - وسط البلد - محطة الرمل - االسكندرية  

  ،      37شارع بغداد - الكوربة - مصر 
القاهرة - الجديدة

03/4885600-

02/22919633-

02/24198255

02/26906316www.medlevant.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة میدتییرینان شیبنج مصر522

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

55 شارع السلطان حسين - الشالالت - شحن بحري
االسكندرية     ،      45 شارع عبد الحميد 

بدوي - أمام نادي الشمس - النزهة الجديدة - 
القاهرة

03/4884000-1/1967303/4884001....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة میدل إیست كورییر سیرفیس523
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع محمود حافظ - ميدان سفير - مصر خدمات بريد سريع دولي ومحلي
الجديدة - القاهرة     ،       8 شارع أحمد 

االسكندرية - عرابي

02/22413033-

03/4876706

02/26336328www.mecs-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة میدل إیست لشبكات نقل البضائع524
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-16602/26205096 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرةشحن ونقل بري
02/26205097-
02/26205098

02/26205075www.swift-egypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة میدیترانیان لصیانة وإصالح السفن525
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

28 - 18 شارع موطشي باشا - الجمرك - توريد ومقاوالت - صيانة واصالح السفن

االسكندرية

03/480639203/4872455www.medirubber.com

شركة میریدیان مارین إلصالح السفن 526

والتوریدات

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مجمع عمارات الثغر - طريق المطار - محرم بك -اصالح وصيانة سفن - توريدات بحرية - ايجار مولدات

 االسكندرية

012/22338023-
010/98006166-

03/3803879

..................www.meridianmarine.org

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة میكو لوجستیكس527
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

70 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - بري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/2269036602/22681858www.micologistics.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة میناء العبور الجاف528
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مدينة العبور - الكيلو 25 طريق القاهرة ميناء استقبال الشحنات الصادر والوارد

االسماعيلية الصحراوي

02/44771501-

02/44771502

02/44771505www.obourdryport.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة مینارك للتخلیص الجمركي529
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 شارع محمد وجيه خليل - بجوار نادي تخليص جمركي

الطيران - سانت فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة

02/2638605102/26354071minark_62@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ناصر عطیة محمود530
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-7012/21460343 شارع عين جالوت - القباري - االسكندريةشحن وتفريغ ونقل بري

012/24706227

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نافمار للخدمات المالحیة531
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-603/4870177 شارع قيصر - صفية زغلول - االسكندريةخدمات مالحية

03/4876803

03/4876828www.navmarshipping.com

شركة نافیجنور إیجیبت للخدمات المالحیة 532

واللوجستیة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

903/584254703/5838647www.navigatoregypt.com شارع االقبال - لوران - االسكندريةشحن بحري - خدمات مالحية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نانمار للمالحة والتجارة المحدودة533
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

وكالء مالحيون - أعمال شحن وتفريغ - استيراد وتصدير - 

تأجير سفن

72 شارع اسماعيل مهنا - برج الياقوت - بجوار 

مديرية االمن القديمة - االسكندرية

03/4975124-

03/4974048

03/3923932www.nanmar.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نایل بریشابل ترانس لیمتد534
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

11 شارع السلطان حسين - وسط البلد - محطة شحن بحري - تخليص جمركي

الرمل - االسكندرية

03/4856001..................www.dnzslog.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نایل تیاترو535
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

nileteatrocruise@hotmail.com..................010/05445665شارع النيل - الدقي - الجيزةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نفرتیتي للخدمات البحریة536
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................603/484012703/4838399 شارع النصر - المنشية - االسكندريةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نوتكس لیمتد537
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

802/2396029102/23902072www.nautix.com.eg أ شارع 26 يوليو - القاهرةخدمات بحرية - استيراد المراكب - والالنشات

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نورما للمالحة538
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع فيكتور عمانويل - مصطفى كامل - شحن وتوكيالت مالحية

سموحة - االسكندرية

03/5450279-

03/5445825

03/5445824nourmar@nourmar.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نوسكو للتوكیالت المالحیة539
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-1003/5837788 شارع أحمد يحيى - جليم - االسكندريةوكيل خطوط مالحية بحرية - شحن

03/5837755

03/5826454noscoshipp@dataxprs.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نیل مصر540
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................1402/2272556202/22709654 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةخدمات بريد سريع - إعالن في االهرام

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نیو إنجینیرنج مارینز541
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................2303/485776603/4857722 شارع المنيا الشرقية - االسكندريةخدمات بحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نیو ترانس للتوكیالت المالحیة والتجاریة542
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

أبراج الفرعونية - أمام شارع محمد وجيه - تخليص جمركي

وابور المياه - االسكندرية

03/4250417-

03/4250418

03/4288506operations@new-trans.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة نیو فیجن للشحن543
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

02/2701013402/27006196www.nvlshipping.comطريق االوتوستراد - شق الثعبان - المعاديشحن (بحري - بري) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ھاردي شیب سبالیرز إیجیبت544
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

5 شارع محمود صدقي - حي شرق - بورسعيد   خدمات بحرية

   ،     9 برج الجالء - شارع التعاون - القاهرة

066/3336688-

02/25775204

066/3328194www.mosleh.com

شركة ھاشم لنظم الشحن وأعمال التصدیر 545

والتخلیص

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

دمياط الجديدة - 7/73 عمارة الرضا والنور - شحن بحري - تخليص جمركي - نقل وتصدير

شارع مبارك - المجاورة الثالثة - الحي الثاني

010/02940744-

012/22608040

057/2409621www.hashemfreight.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ھامبورج سود إیجیبت للتوكیالت المالحیة546

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

35 شارع السلطان حسين - محطة الرمل - شحن بحري

وسط البلد -  االسكندرية      ،        10 شارع 

نهرو - روكسي - مصر الجديدة - القاهرة

03/4877154-
03/4879181-

02/24546144-
02/24546134

03/4863999-

02/24546128

www.hamburgsud.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ھریدكو لخدمات النقل الدولي547
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

41 شارع حنين بن اسحاق - الحي السابع - شحن جوي - تخليص جمركي

مدينة نصر - القاهرة

02/24024861-

02/24024871

02/24035040heredco@heredco.com
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التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ھوت الین كارجو سیستم548
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - شحن (بحري - جوي)

مصر الجديدة - القاهرة

02/2267124402/22662691hotline@hotlinecargo.org

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ورلد ترانس جروب549

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

26 شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - شحن بحري

الجيزة    ،     22 شارع بني العباس - الفراعنة 

- االزريطة - االسكندرية

0/449046-0/449047-

03/4855900

02/33449037-

03/4854900

....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ورلد فریت سنتر550
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

136 شارع عثمان بن عفان - خلف الكلية شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

الحربية - مصر الجديدة - القاهرة

02/2241873002/26420148www.wfcegypt.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ورلد مارین551
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

29 شارع النبي دانيال - العطارين - االسكندرية  وكالة خدمات بحرية
     ،       52 شارع صالح سالم والوكيل - 

بورسعيد

03/3924576-
03/4960753-
066/3325327

03/3924621alexandria@worldmarineegypt.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ورمز اإلسكندریة لخدمات البضائع552
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

 47 شارع السلطان حسين - وسط البلد - محطة نقل بضائع

الرمل -  االسكندرية

03/4865572-

03/4842692

03/4876361....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة وكالة الخلیج (مصر المحدودة)553

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

فيلال 1 - شارع المشير أحمد اسماعيل - مساكن شحن (بحري - جوي) - تموين سفن
شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة     ،      

22شارع بني العباس - باب شرق الفراعنة - 
االسكندرية

02/22686230-

02/26962900-

03/4840256

02/22686037-

03/4848480

www.gac.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة وكالة درغامكو للمالحة554
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

15 شارع مصطفى كامل - أمام باب 20 شحن بحري - تموين سفن - توكيالت مالحية

الجمركي - برج اللؤلؤة - بورسعيد

066/3223388-

066/3338577

066/3347722dorghamco@dorghamco.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ویف مارین555
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع المشير أحمد اسماعيل - مدينة نصر - خدمات بحرية - بناء سفن

القاهرة

02/2268623002/22677570....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة ویفمار للمالحة والتجارة556
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................03/4842479مبنى الكونكورد - محطة الرمل - االسكندريةشحن بحري - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یر سي أف أوفر سیز للشحن557
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1702/2690565502/26905654www.cfti.com.eg شارع االهرام - مصر الجديدة - القاهرةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یسمتكو للشحن الجوي558
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................3502/2484445702/24848836 شارع علي شعراوي - حدائق القبة - القاهرةشحن جوي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یو بي أس سي أس إیجیبت559

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

13 عمارات مصر للتعمير - المنطقة التاسعة - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي - تخزين
مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة     ،  

 20شارع أمين فكري - محطة الرمل - 
االسكندرية

02/22664198-

02/22680136-

03/4868605

02/22680135www.ups.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یو تي آي إیجیبت560
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

166 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة     شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي
،    164 شارع الجيش - محطة الرمل - 

االسكندرية

02/26226206-

03/4836951

02/26226209www.go2uti.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یورو ترانس للشحن الدولي561
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1802/3762279502/37622796www.eurotrans.com شارع الدقي - الجيزةشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یورو فریت جلوبال لوجستیك562
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 أ شارع 17 - خلف نادي الشرق للتأمين - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي - نقل داخلي

المقطم - حلوان

02/2505319502/25054307www.eurofreight-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یونایتد ترانس563
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

97 كورنيش النيل - روض الفرج - شبرا - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

القاهرة

02/24603370-

02/24580192

02/24603380www.grpunited.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یونایتد جروب للمالحة والتجارة الدولیة564
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

14 شارع تحسين فرغلي - خلف طيبة مول - شحن (بحري - جوي - بري)

مدينة نصر - القاهرة

02/22624065-

02/24053238

02/24053239karam_unitedgroup@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یونایتد صنز موفینج سیرفیس565
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

18 ج شارع 198 - دجلة - المعادي الجديدة - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

حلوان

02/27544974-

02/27544994

02/27544948www.unitedsons.org

566ucs التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یونایتد كارجو سیستمز
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

المبنى االداري والتجاري 2 - مكتب212 - شحن (بحري - جوي - بري)- تخليص جمركي

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22677498......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یوني ترانس567
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

3202/2262888102/22628885www.unitrans.org شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةشحن (بحري - جوي - بري)- تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یوني فریت568
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

....................................103/495059903/4950604 عمارات الشرطة - محطة مصر - االسكندريةشحن بحري - تخليص جمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یوني فریت جلوبال لوجستیك569
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

28 شارع طاغور - االزريطة - االسكندرية       شحن بحري - جوي
،       عمارة الفريبور - شارع النهضة - 

بورسعيد

03/4812346-
03/4812336-
066/3244646

03/4833356www.unifrigl.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یوني ماس للمالحة570
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

1 شارع دجلة - محطة الرمل - االسكندرية     ، توكيالت مالحية

    8 شارع الصفا - السويس

03/4868800-
062/3191330-
012/27435450

03/4870230www.unimas.com.eg

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یونیفرسال جروب571
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

6 شارع محمود رزق - مربع 1111 - مساكن شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2267369102/22673692uniigroup04@yahoo.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یونیفرسال للشحن572

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 شارع الزهراء - شيراتون هليوبوليس - شحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي

مصر الجديدة - القاهرة

02/22679308-
02/22679309-

010/66611788-
010/01671837

02/22660361www.unicargo-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدشركة یونیفكس لخدمات الشحن المتكاملة573
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

2 شارع محمد عبده - خلف أبو الدهب - األزهر -خدمات شحن متكاملة

 القاهرة

011/15513353-

02/25108160

..................www.univexco.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمؤسسة أبو الحسن للنقل والمقاوالت574
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20 شارع أبو داوود الظاهري من شارع مكرم نقل - مقاوالت عقارية للقرى السياحية

عبيد - مدينة نصر - القاهرة

012/22216464-

02/26711886

......................................................

مؤسسة الحلفاوي لإلستیراد لإلستیراد 575

والتصدیر والتخلیص

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

مدينة برج العرب الجديدة - المجاوة 5 - قطعة 5 تخليص جمركي واستيراد منتجات من الخارج

- االسكندرية

012/25001517-

03/4595530

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمؤسسة العال576
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - نقل - تخليص جمركي - استيراد وتوريد

مصر الجديدة - القاهرة

02/2268359602/22683593mz3e@hotmail.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمؤسسة المشروعات الحدیثة577
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

066/3243440066/3303474nagymec@gmail.comطريق ناصر - أبراج الرحمن - السويسمساعدات مالحية وبحرية

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمؤسسة تیم ورك578
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

teamworkest@yahoo.com..................6066/3339869 شارع الجعفري - الغريب - السويسشحن (بحري - جوي) - تخليص جمركي - نقل وتجارة

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمجموعة النجار للمالحة579
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

20 شارع باتريس لوموبا - الشالالت - شحن بحري
االسكندرية    ،    16 شارع جوهر القائد - 

السويس

03/3906000-

062/3196737

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمجموعة النقیب للمالحة والنقل580
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-103/4845231 شارع النصر - المنشية - االسكندريةشحن ونقل بري

03/4845230

03/4846290....................................

مكتب االسكندریة ألعمال التخلیص الجمركي 581

والنقل

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................4003/4869196 شارع الغزالي - اللبان - االسكندريةتخليص جمركي ونقل بالسيارات

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب االسكندریة لإلستشارات البحریة (أمكو)582
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

10 شارع أحمد يحيى - جليم - االسكندرية    ،   استشارات بحرية

 18 ب عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرة

02/24010512..................www.amcoeg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب الخبراء العرب583
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

25 شارع طلعت حرب - محطة الرمل - خدمات بحرية

االسكندرية

03/486986903/4869517www.aeship.com

مكتب الشبل لإلستیراد والتصدیر والتخلیص 584

الجمركي

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

4 شارع الجمرك القديم - قصر البانوراما - تخليص جمركي

الجمرك - االسكندرية

03/481271903/4812719....................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب الشرق األوسط للخبرة والمراجعة585

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

7 ميدان سعد زغلول - محطة الرمل - تأمين مالحي

االسكندرية    ،      7 شارع الجمهورية - 

بورسعيد

03/4861445-
03/4854001-
03/4854002-
066/3242840

03/4874435www.mescoalex.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب العربي لنقل البضائع586
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

......................................................60702/25893037 شارع بورسعيد - وسط البلد - القاهرةنقل بضائع بري



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب المھندس للنقل وخدمات الشحن587
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-012/27491333شارع الشهر العقاري - الدخيلة - االسكندريةشحن بحري - تخليص جمركي

03/2207838

......................................................

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب شاكر لألشغال البحریة588
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

35 شارع قصر رأس التين - الجمرك - أشغال بحرية - انشاءات مدنية وأعمال معدنية

االسكندرية

010/66684396-

03/4803708

..................shakerco707@yahoo.com

مكتب شمال أفریقیا للتخلیص الجمركي 589

واالستیراد

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

23 برج السكة الحديد - شارع مصطفى كامل تخليص جمركي

والتمساح - حي شرق - بورسعيد

066/3348123066/3355548northafrica10@hotmail.com

مكتب فاروق عبد الحلیم للتصدیر واالستیراد 590

والتخلیص

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريد
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-6046/4800225 شارع الرئيسي - السلوم - مطروحتخليص جمركي  - تصدير حاصالت زراعية

012/82017625

046/4800306www.fmaex.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب فاست لینك للشحن والتخلیص الجمركي591
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

37 شارع السكة الحديد - من شارع السكة تخليص جمركي

الجديدة - اللبان - االسكندرية

03/4836380..................www.fastlink-eg.com

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب مدینة نصر لخدمات الشحن والبرید السریع592
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

602/2401281902/24011298nedalkin@yahoo.com أ شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةخدمات شحن - بريد سريع

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدمكتب ممدوح محمد حافظ للتخلیص الجمركي593
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-066/3231035مجمع السالم - شارع 23 يوليو - بورسعيدتخليص جمركي

066/3332385

066/3231262mamdouh@hafezgroup.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدوكاالت المالحة العربیة المتحدة ( مصر)594
والمستوردین والمالیة 

والخدمات

-2803/4835228 شارع بني العباسي - االزريطة - االسكندريةخط حاويات
03/4835207-
03/4835208

03/4835251www.uasc.net

التأمین والمالحة مالحة وشحن وبريدوكالة ابو شادي للمالحة595

والمستوردین والمالیة 

والخدمات

وكالة مالحية - تموين سفن - شقق أشغال بحرية - 

استيراد - تصدير

-24062/3336909 شارع أحمد شوقي - السويس
062/3323460-
062/3336350-

010/06617322-
012/3157812-
010/60808750

062/3326465www.shadcomarine.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةالشركة الدولیة التجاریة لمواد اإلعالن1

والطباعة

طباعة (فليكس وبانر ه متر - فنيل ماش ويندور) خامات 

إعالنية ، وتنفيذ إعالنات المرور طبقا  للمواصفات الدولية

-303/5579930شارع إبراهيم السيد - سيدي بشر -اإلسكندرية
03/5509571-

012/27477957

......................................................

الشركة المصریة للتكنولوجیا المتقدمة (إیجي 2

جرافكس )

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعة

والطباعة

وكيل (أنستي ) hp للطباعة الرقمية في مجال اإلعالنات 

الخارجية والداخلية وموزع معتمد

 -1202/33356951ش سوريا- المهندسين - القاهرة
02/33382552 -
012/22106166

02/33356953www.egygrafx.com 

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةالفنیة للتوكیالت التجاریة3

والطباعة

وكالء لجميع خامات ومستلزمات المطابع (أحبار - زنكات - 

خامات ومستلزمات - كيماويات

259ش الهرم - الجيزة    ،    4 ش محمد 

رشدي - القومية العربية - إمبابة - الجيزة

02/37806442 -
02/37806458-
02/23124666

    02/37806473 - 

02/33101733

www.elfania.com 

المجموعة المتحدة إلستیراد وتوزیع مستلزمات 4

الطباعة

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعة

والطباعة

 - 102/35851963شارع مدكور - الهرم - الجيزةإستيراد جميع مستلزمات الطباعة من دول مختلفة
02/35863195 - 
02/35851959 - 
011/4659939 - 

011/46599929 - 
011/47458857

02/35851963alied- group@hotmail.com 

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعة شركة أحمد مجیب یوسف وشركاه5

والطباعة

وكيل (أكفا ) اإللمانية لألفالم ,و( بنش ) البلجيكية للجرافيك 
و ( سولنا ) السويدية وإستيراد ( تكنوفل ) الهندية لخامات 

وألواح الطباعة و ( ويلمبرج , اإللمانية لمقصات عالية 
الجودة في الطباعة

    - 9شارع النادي الجديد المعادي - القاهرة 

18شارع سالم العجوزة - الجيزة

02/37616212 -  
02/37494784 - 
010/01622525 -
02/25175760 - 

02/25175761

02/37607640www.amyco.egypt.com 

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة إشراقة للإلعالم وفصل األلوان6
والطباعة

جميع أنواع المطبوعات أوفس تصميمات - فصل األلوان - 
ديجيتال

eshraka-design@yahoo.com..................24902/33052006 شارع السودان - المهندسين - الجيزة

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة أنطونیا7

والطباعة

وكيل (تايمر ) األلمانية للمبات شاسية و(فولت أرك ) 
األمريكية للمبات الفاكيور ولمبات يوفي وبانتون ودليل 
األلوان األمريكي لسلك لولبي مستورد وماكينات تكسير 

وسلوفان وأكالشيهات ( نايلوبرنت ) اليابانية

آخر شارع الجامع - مدينة قباء - جسر السويس 

- القاهرة

02/26977615 - 

02/26977217 - 

012/21001722

02/26983343www.antoniagroup.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة أنطونیا للتجارة واإلستیراد8

والطباعة

شارع الجامع - مدينة قباء - آخر جسر السويس إستيراد جميع خدمات الطباعة

- القاهرة

02/26977217 - 
02/26977615 - 
012/71222455

02/26983343www. Antoniagroup.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة إیجیبت للتجارة والتوریدات9
والطباعة

poineer_traeing@yahoo.com.................1502/24510688ش الكريم - سراي القبة - القاهرةموردين للمطبوعات الورقية

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة األمین جروب للطباعة واإلعالم10
والطباعة

010/0152767102/44464570alamingroup.adv@yahoo.comطريق القناطر الخيرية شبرا الخيمة - القليوبيةطباعة أوت دور- إعالنات

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة الصفا للتجارة11

والطباعة

وكيل ( بوهلر ) النساوية للطباعة , و( نمتد ) اإلنجلزية 

لخامات ومستلزمات الطباعة وعموما اإلستيراد

 - 2803/5578010شارع كوخ - العصافرة بحرية - اإلسكندرية
010/68806100 -

010/68806101

03/5484609www.safatrade.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة العال لطباعة اللوحات اإلعالنیة12

والطباعة

طباعة فليكس - بانر - فينيل - ماش - أعالم إعالنات 

الطرق حتي 5 أمتار ومضاعفاتها - إستندات عرض

 - 02/24553011 32شارع ترعة الجندي - األميرية - القاهرة

012/27344672

02/24543706....................................

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة الفنیة للتوكیالت التجاریة13

والطباعة

وكيل ( سن كيميكال ) التركية و ( سوبريما ) الكورية 

لألحبار و( ماكسيما ) لأللواح طباعة أوفست وأستيراد 

مستلزمات الطباعة

 14ش محمد رشدى - القومية العربية - إمبابة 

الجيزة

02/33124666 -
02/37806458-  
02/37806442 -
010/00024825 

02/37806473 

02/33101733

www.elfania.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة جرافیك أرت14

والطباعة

إستيراد خامات ( ديلي كلر ) اإليطالية و(سين فلور ) 
الصينية لألحبار ومستلزمات الطباعة و( فرميكس ) 

التركية للورنيش

 - 2602/23920513أ ش شريف عمارة اإليمويليا - القاهرة
02/23925862 - 
012/23904901

02/23925827www.graphicartegypt.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة جرافیك أرت للطباعة15

والطباعة

وكالء شركة ( أيمفا ) اإليطالية - ( فرم بكس ) التركية - ( 

صن بلور )الصينية لخدمات ومستلزمات الطباعة

www.graphicart.gypet.gypet.com...................................26أ شارع شريف - وسط البلد - القاهرة

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة زیروكس مصر16
والطباعة

الكيلو 22 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي وكيل (زيروكس ) األمريكية لماكينات حلول الطباعة الرقمية
الجيزة -

02/35364000 - 
010/05511551 - 

02/35362055www.xerox.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة سبید سرفیس للتجارة والتوریدات17
والطباعة

www.saeed-services.com..................303/5904503شارع النييل عمر ابراهيم اإلسكندريةمستوردين خدمات الطباعة - األحبار - األدوات المكتبية .

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة سمارت كوبي18
والطباعة

smart2007_copy@yahoo.com..................02/23930894 50شارع مجلس األمة - السيدة زينب - القاهرةطباعة لوحات هندسية

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة فلكس ترید19

والطباعة

الوكيل المعتمد (ماك تاك ) البلجيكية لطباعة إن دور وأوت 

دور وجميع خامات الطباعة

فيال 7 شارع مجدي يوسف - فيالت 23يوليو - 

جسر السويس القاهرة

02/22444615 - 
02/22455391 -
02/22455392 - 

012/74443446 - 
012/87193377 - 
012/87193366 -

..................www.flextradeeg.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة فلكس ساین لمواد الدعایة واإلعالن20

والطباعة

طباعة إن دور وأوت دور ( فليكس - بانر - فنيل - بانر 
عاكس - بالكيت - بي في سي ) - خامات تقطيع (فنيل 

ألوان - فنيل زجاجي مصنفر - إسكوتش اليت - ماسك تيب 
, تربولين - ألواح فوميكس) - إستندات ( رول أب - بوب 

أب - إكس بانر ) - إستيراد ماكينات ( كاتر بلوتر - سلفنة )

-3010/00501006أ شارع أبو بكر الصديق - مصر الجديدة

02/26355935

..................www.flexsign.net

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة كریتیف تكنولوجي21

والطباعة

وكيل ( أودبي ) اإلماراتية لحلول برامج خاصة بالتصميم 

وفصل األلوان والبروفات والطباعة

15شارع عبد هللا دراز أرض الجولف-مصر 

الجديدة-القاهرة

 02/24183636 - 
02/26906160 - 
02/26901496 -

010/06008216 -

02/24184448www.creativetech-eg.net

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة  كالدكس للصناعات22

والطباعة

وكيل ( عبيكان ) السعودية ألعمال الطباعة ومجالت 
التسويق - واستيراد ماكينات صينية للطباعة وخاماتها 

وأحبارها

11عملرات العبور الدور ال13-صالح سالم-

مدينة نصر-القاهرة

02/22618486 - 

012/27397799

02/22610289tarek@cmykme.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة كونتراست23
والطباعة

طباعة إعالنات إن دور- أوت دور - ماش - سي ثرو - 
- فلكس - فنيل بانر - باكليت - جلوسي

 - 102/24196754عمارات السعودية - مصر الجديدة - القاهرة
012/23106937

02/22914865www.contrastadv.com

الدعایة واالعالن والورق تحهيزات ما قبل الطباعةشركة مورنینج ستار24
والطباعة

طباعة أوفست ديجيتال إن دور - أوت دور - جميع 
تصميمات متميزة لكافة المجاالت - اإلستاندات

20شارع حسين شفيق المصري - مصر الجديدة 
القاهرة -

02/26241277 - 
012/74431800

02/26236957morningstar.eg@gmail.com

الدعایة واالعالن والورق تجهيزات ما قبل الطباعةمجموعة شركات نھضة مصر25
والطباعة

 - 2102/33466434شارع أحمد عرابي -المهندسن - الجيزةوكيل ( ديزني ) اإلنجليزية للمجالت
02/33472864

02/33462576www.nahdetmisr.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الشرق األوسط للدعایة واإلعالن1
والطباعة

......................................................53012/23136074شارع المقريزي-مصر الجديدة-القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة االقتصادیة للتسویق والتجارة2

والطباعة

 33 شارع قصر النيل-وسط البلد-القاهرة,  34 توريد مواد دعاية وإعالن

شارع محمد عباس-المهندسين-الجيزة

02/23904904-
02/33255209-
02/23935037

......................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة اإلیطالیة للتند واأللومیتال3
والطباعة

دعاية وإعالن - يفط مضيئة - ألومنيوم - تند إيطالي , باب 
شباك

-377012/27945900طريق الحرية - باب شرق اإلسكندرية
03/4941267

..................itlietend@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة الدولیة للتوریدات واإلعالن 4

والطباعة

 17شارع أبو داوود الظاهري - مدينة نصر - دعايه وإعالن - استيراد وتصدير ماكينات دعاية وإعالن
القاهرة ، 14شارع مصطفى النحاس - مدينة 

القاهرة - نصر

02/22717904-

02/22752180

02/22877516www.interlaserengrave.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة الفاطمیة للدعایة واإلعالن5
والطباعة

....................................2302/2275248802/22739640شارع عزت سالمة - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة الفاطمیة للدعایة واإلعالن6
والطباعة

....................................2302/2275248802/22739640شارع عزت سالمة - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة الفرعونیة جروب للدعایة واإلعالن7
والطباعة

48012/2160308702/46139281osamasadk@yahoo.comشارع السلخانة - شبرا الخيمة - القليوبيةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة المتحدة لتصنیع الفتات اإلعالنات8

والطباعة

دعاية وإعالن - الالفتات اإلرشادية الداخلية والخارجية - 

راواتر للحفر علي جميع أنواع الخامات

 - 11902/33822565شارع الهرم - الجيزة
011/12500085 - 
012/23351129 - 

02/37422437united_sign@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة المتحدة لإلعالن9
والطباعة

 - 1102/25742190شارع ميريت - وسط البلد القاهرةدعاية وإعالن
02/25744630

02/25750419united_adv_co@yahoo.co.uk

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة المصریة لإلعالن10
والطباعة

 -702/24154941عمارات شباب المهندسين- مدينة نصر القاهرةدعاية وإعالن
010/01472755

02/24189987elmasreya@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالشركة المصریة للدعایة والتسویق11
والطباعة

....................................403/497228803/3936572شارع سعيد نصر - الرصافة - اإلسكندريةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالمؤسسة الدولیة لإلعالن12

والطباعة

 - 3202/26856566شارع سكة الوايلي - حدائق القبة القاهرةدعاية وإعالن
02/24830361 - 
012/22136349

..................www.aldawliaadvertising.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالمجموعة العربیة لحفر اللیزر ومواد الدعایة13
والطباعة

arabia_group@yahoo.com..................015/389716العاشرمن رمضان - داخل الدوحة مولدعاية وإعالن - حفر الليزر

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالمجموعة المتكاملة لإلعالن شعاع14
والطباعة

27عمارات رابعة اإلستثماري - مدينة نصر - دعاية وإعالن
القاهرة

02/24181606..................shoaaadv@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالمجموعة المصریة المتكاملة15
والطباعة

www.iegart.com..................5602/33046570شارع أبو المحاسن الشاذلي - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةالمركز الدولي للدعایة واإلعالن16
والطباعة

......................................................2503/4843243شارع شامبليون - األزاريطة - اإلسكندريةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةدار شیماء للدعایة17
والطباعة

saeedelnaily@yahoo.com..................603/5351200شارع 5 - المنتزة - اإلسكندريةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أب تودیت للتجارة18

والطباعة

إستيراد وتجارة ماكينات تصوير زيروكس - دعاية وإعالن 
- إستيراد مواد ترويجية - أكواب - نتائج - أجندات - كروت 

هوية بطاقات مغناطيسية

1شارع محمد متولي الشعراوي - مصر الجديدة -

 القاهرة

02/22675316 - 
012/21103937 - 
012/22143812 - 

02/22665954-

02/22675316

www.uptodatefortrading.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أبن سینا19
والطباعة

......................................................16040/3352480شارع سينا - طنطا - الغربيةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أبو شلوع20
والطباعة

18شارع الشهيد احمد وصفي - مدينة نصر - دعاية وإعالن , عموم إستيراد وتصدير
القاهرة

02/24159947 - 
012/23142700

......................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أتش أم للدعایة واإلعالن والتوریدات21
والطباعة

 -  902/22720948عمارات اول مايو - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن
012/26932080

......................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أحمد حسن لإلعالن22

والطباعة

إستيراد ( لداليت ) الصينية الستندات العرض المختلفة من 

الصلب

21شارع مصر إسكندرية بداية كوبري أحمد 
عرابي أعلي البنك األهلي المصري - شبرا مصر 

- القاهرة ،2ب عمارات الفاروقية - جسر 
القاهرة - السويس

02/26207786-

02/44463338 - 

010/01432866

02/44450165www.ahmedhassan-adv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة احمد حسن للدعایة واإلعالن23

والطباعة

21شارع مصر اإلسكندرية - شبرا الخيمة - خدمات إعالنية متكاملة
القليوبية ،24ب عمارات الفاروقية - جسر 

القاهرة - السويس

02/2620778602/44450165-

02/44463338

a_hassan209@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أد مارك24
والطباعة

....................................2802/3762978702/37629786شارع نادي الصيد - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أدكوم للدعایة واإلعالن25
والطباعة

www.blackandwhite.com..................1902/37612522شارع مكة - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أدم لإلعالن26
والطباعة

......................................................57010/00989397شارع كلية األداب - المنصورة - الدقهليةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أر الین27
والطباعة

......................................................802/26209591شارع بديع خيري - مصر الجديدة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أرب أرت وورلد للدعایة28
والطباعة

9عمارات الشركة السعودية - مدينة نصر - دعاية وإعالن
القاهرة

02/22914695..................arab_art_world@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أربیان میدیا29
والطباعة

 - 4502/37490041شارع دمشق - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن أوت دور
02/33372919

......................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أرت تیم لتورید اللوحات اإلعالنیة30
والطباعة

لوحات اعالنية داخلية وخارجية - تجليد وجهات الشركات 
والبنوك والمباني باأللكومات

-70012/23318444ترعة المريوطية - الهرم - الجيزة
02/37457303

..................a.ragab@artteam-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أرت الین31
والطباعة

info@artlineoutdoor.com..................3502/24034995عمارات العبور - مدينة نصر- القاهرةدعاية وإعالن أوت دور

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أرت للدعایة واإلعالن32
والطباعة

 -402/26338414شارع عدلي كفاني - مصر الجديدة - القاهرةدعاية وإعالنات متكاملة
010/08501042

..................art_adv@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أرت میتال33

والطباعة

دعاية واعالن - هدايا تذكارية - بادجات - دروع - ميداليات 

-أنواط - كؤوس

20شارع سليم األول - حلمية الزيتون - القاهرة 

، شارع10- شبرا الخيمة - القليوبية

02/22578015- 
012/24319836، 

02/46084213

..................wagih_kayser@hotmail.-com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أرتیمكس لإلعالن34
والطباعة

44602/3776032902/37760195artmix@link.netشارع الهرم - الهرم - الجيزةدعاية واعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أرتینا جروب35
والطباعة

-13011/19440455عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةدعاية واعالن
02/24039410

......................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أركیتكت مصر للھندسة والتجارة36
والطباعة

120عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - استيراد وتوريد فواصل
القاهرة - مصر الجديدة

02/22679076..................www.architectmisr.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إسبید الین لإلعالن37

والطباعة

تجليد الواجهات من خام الديبوند , تنفيذ أجنحة المعارض - 
أعمال البروموشن - تغليف البالستيك - جميع أعمال 
الحروف من ( نحاس - صاج - إستالس ) - اللوحات 
الداخلية والخارجية - طباعة أوفست - أعمال الحديد

-502/46121688شارع أوالد الريس - شبرا الخيمة - القليوبية

010/06524157-

011/10125565

02/46129093www.speedline-eg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إسبید الین لإلعالن38
والطباعة

502/4612168802/46129093speed_adv@yahoo.comش أوالد الريس - شبرا الخيمة - القليوبيةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إستیبس للدعایة واإلعالن39

والطباعة

دعاية وإعالن أوت دور من اليت بوكس وأكريليك - الفتات 

إعالنية من اإلستانلس

-6012/81465149شارع  أحمد إبراهيم - الدقي - الجيزة
011/16158159-
011/11770844

02/33377671....................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إعالنات مستر فلكس40
والطباعة

460شارع الملك فيصل - فيصل- الجيزة،77ش إعالنات أوت دور
القاهرة شبرا- - شيبا

011/15525399......................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أفاق للخدمات اإلعالنیة والطباعة41

والطباعة

إستيراد الليدات لالفتات اإلضاءة من الصين وتجهيزات 

الديكور الحديثة الفابير أوتيك واألسالك المضيئة

دمياط أرض أبو هندية - أمام قسم شرطة ثاني - 
دمياط ، الهرم - أسباتس - 20 شارع  عز الدين 

عمر - برج المروة- الدور التاسع شقة 8 - 
الجيزة

010/68809885-

010/07846600-

010/06653091

02/33826920www.afaaqadv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إفكت للطباعة الرقمیة42
والطباعة

effect.print@gmail.com..................1302/35829228شارع  ناصر- الهرم- الجيزةدعاية وإعالن أوت دور - إن دور

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إكس الب للدعایة واإلعالن43
والطباعة

121شارع  جالل الدسوقي - باب شرق دعاية وإعالن أوت دور - إن دور
اإلسكندرية

03/420065003/4200132www.xlab-group.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إكسبرینس تیم44
والطباعة

-6012/24862173أ شارع  حامد رضوان - حدائق القبة - القاهرةدعاية وإعالن أوت دور وإن دور
02/24873383

..................experianceteam@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إكسبرینس لإلعالن45
والطباعة

-02/33032018 54شارع شهاب - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن أوت دور وإن دور
02/33042552

..................www.experianceadv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إن برمو لإلستیراد46

والطباعة

11شارع  حسن أفالطون - أرض الجولف- إستيراد مواد الدعاية والبرموشن والهدايا من الصين

مصر الجديدة - القاهرة

012/21629484-
010/01629484-
012/22223932

02/24170614inpromo@link.net

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إن برومو لإلستیراد47

والطباعة

11شارع حسن أفالطون - أرض الجولف مصر إستيراد مواد الدعاية والبروموشن والهدايا من الصين

الجديدة - القاهرة

012/21629484-
010/01629484-
012/22223932

02/24170614inpromo@link.net

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إنتر الین للدعایة واإلعالن48
والطباعة

www.interline-adv.com..................902/33477757شارع المنتصر - العجوزة - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أنتیجریتد میدیا إنتر ناشیونال لإلعالن49
والطباعة

intmedia@link.net..................02/33354857   14شارع المدينة المنورة - المهندسين- الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إنفینت50
والطباعة

-602/33450503شارع صالح الدين - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن أن دور ، أوت دور
010/06060789

02/33443990www.inventegypt.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إنفینیتي ماركتینج جروب51

والطباعة

-1002/33462290شارع عمر طوسون - المهندسين الجيزةدعاية وإعالن إن دور - نشرات طبية دورية

012/23113827

02/33441608www.infinity-egypt.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أوبشنز للدعایة والتوزیع52
والطباعة

دعاية وإعالن - طباعة عالية الجودة - هدايا ترويجية - 
توريدات مكتبية

13/3010/0073023202/27058795www.options-eg.comالشطر السابع-المعادي-حلوان

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أوت لوك53
والطباعة

-1202/33382700شارع عبد المنعم رياض - إمبابة - الجيزةإعالنات أوت دور
010/06222030

02/33381757www.outlookadv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أوفر برنت54
والطباعة

-6010/91626969ميدان الزهراء- شبرا - القاهرةمتخصصون في تصميم وطباعة أوت دور - إن دور
02/22038782

..................www.overprint.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أون ذا سبوت55

والطباعة

إستيراد مواد الدعاية والهدايا الترويجية من الصين مثل 

هدايا رأس السنة والهدايا الموسمية

4شارع أحمد حسن الزيات - شارع الطيران - 

مدينة نصر -القاهرة

02/22750320-
02/22750321-
02/22750331

02/22736153www.onthespotegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أوولي سیزونز56

والطباعة

3شارع المدينة المنورة النزهه الجديدة القاهرة، دعاية وإعالن ، هدايا ترويجية

27شارع األهرام-مصرالجديدة -القاهرة

02/26213325-

02/26904917

02/26213324....................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أي تي جیت57
والطباعة

www.itgateonline.com..................1102/33387955شارع النهضة - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة أي سبید للدعایة واإلعالن58

والطباعة

-1502/37497269شارع حماد - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن - طباعة أوفست ديجيتال - لوحات إرشادية
010/06300817-
011/46896070

02/37497269www.ispeedadv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إي سي یو برودكشنز59
والطباعة

02/33027606www.ecuproductions.com 902/33027660شارع نابلس - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إي كاتش60

والطباعة

السادس من اكتوبر - 115 طريق المستقبل - دعاية وإعالن إن دور - أوت دور

الحي السابع

02/38355401-
02/38355402-
02/38355411

02/38355290www.eye-catch.org

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إیة بي أس61
والطباعة

2402/2671703702/26717038abs2010@hotmail.comشارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إیة بي سنتر62
والطباعة

mamd1952@yahoo.com..................2202/24993699شارع عبد الرؤوف - عين شمس - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إیة بي سي جرافیكس63
والطباعة

apc@link.net..................302/37618325شارع النخيل - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إیتاك برومو64
والطباعة

-10702/37626056شارع الحسين - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن
02/37627750

..................www.etacgroup.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إیرجنت للدعایة واإلعالن65
والطباعة

-702/22741152شارع رياض شمس - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن
02/22741162

02/22876801www.urgent-adv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إیزي توھاف66
والطباعة

02/35837707www.easy2have.net 200011/17111545شارع الهرم - الهرم - الجيزةإعالنات طرق - طباعة أنشطة ترويجية

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة إیكاتش لإلعالن وتصمیم المواقع67
والطباعة

.....................................................61203/5837685طريق الحرية - زيزينيا - اإلسكندريةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة اسبید الین لإلعالن68

والطباعة

تجليد الواجهات من خام الديبوند , تنفيذ أجنحة المعارض - 
أعمال البروموشن - تغليف البالستيك - جميع أعمال 

الحروف من ( نحاس - صاج - إستانلس ) - اللوحات 
الداخلية والخارجية - طباعة أوفست - أعمال الحديد

-502/46121688شارع أوالد الريس - شبرا الخيمة - القليوبية

010/06524157-

011/10125565

02/46129093www.speedline-eg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة اإلتحاد برنت للدعایة واإلعالن69
والطباعة

.....................................................602/27000508عمارات اإلتحاد - كورنيش النيل - حلواندعاية وإعالن , طباعة - فلكس - بانر - فنيل

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة اإلسكندریة لإلعالن70
والطباعة

4شارع مسجد محمد موسي - العجمي - دعاية وإعالن
االسكندرية

012/23042340.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة اإلمارات لإلعالن71
والطباعة

شارع ولي العهد - حدائق القبة - القاهرة، دعاية وإعالن
القاهرة - وسط البلد - 20شارع الصحافة

02/2576904102/24840925info@emiratsadvertising.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة األھرام72
والطباعة

....................................81010/0265041702/22609067طريق النصر - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

شركة العبد الثالث لخدمات الطباعة المتطورة - 73
أماجینا

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعاية
والطباعة

19010/0275733302/25175670www.imagina.com.egشارع أحمد كامل - المعادي الجديدة - حلواندعاية وإعالن إن دور

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الراشدین للدعایة واإلعالن74
والطباعة

.....................................................1202/35642650ش السالم - العمرانية - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة السھم لإلعالن واإلستیراد75

والطباعة

متخصصين في جميع أعمال الدعاية واإلعالن - إستيراد 
المواد الخام الخاصة بورش الدعاية واإلعالن ومكاتب 

اإلعالن - الطباعة - إستيراد جميع الماكينات المتخصصة 
في تقطيع المعادن من الصين

5عمارات رابعة االستثماري- مدينة نصر - 

القاهرة ،46 شارع 15مايو - شبرا الخيمة - 

القليوبية

010/00630302-

010/00591183-

02/44718282

02/44718383www.alsahmadv-eg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سفنكس لإلعالن76
والطباعة

2902/2414756502/22917256www.egyptianindustry.comعمارات كلية البنات - مدينة نصر - القاهرةإصدار أدلة صناعية وتجارية

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الشریف للدعایة واإلعالن77
والطباعة

elsherifadvertising@yahoo.com.................2902/37481060شارع نوال - العجوزة- الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الشعراوي للدعایة واإلعالن78
والطباعة

-012/23153508العاشرمن رمضان - األردنيةدعاية وإعالن
015/380973

.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الصاوي لإلعالنات الحدیثة79
والطباعة

.....................................................603/5490319ش أحمد العوامري - سيدي بشر- االسكندريةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الصفا لإلستیراد والتصدیر80

والطباعة

استيراد مواد الدعاية والهدايا الترويجية من الصين ألشهر 

الماركات العالمية

129شارع الميرغني - ميدان السبع عمارات- 
مصر الجديدة - القاهرة ،4 إمتداد شارع الدكتور 
.طه حسين - خلف بتروجيت - النزهة الجديدة - 

القاهرة

02/24197018-
02/22908252-
02/26205434-
02/26205433

02/22908255-

02/26205435

www.eatapremiums.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الصقر الذھبي81

والطباعة

إعالنات أوت دور وإن دور - أحرف نحاس- إستانلس- 

صاج - نيون-لوحات خلفية - تجهيزات إحتفاليات - 

مطبوعات إعالنية - أكليرك أعالم - رول أب

-27010/08439378ش المدارس - إمبابة - الجيزة

02/33132444

02/33141282-osama_housny@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة العاصفة لإلعالن82
والطباعة

.....................................................7003/5002256شارع الحوفي - السيوف - اإلسكندريةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة العقیلي جروب83
والطباعة

alaa_a130kaly@yahoo.com.................3402/27644270شارع منصور - حلواندعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الفارس للدعایة واإلعالن84

والطباعة

دعاية وإعالن - مطبوعات تجارجية - ستاندات عرض - 

إعالنات سيارات

-012/22444269شارع لطفي السيد - العباسية - القاهرة
010/03915599-

02/26823397

.................alfares_adv@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الفاروق للخدمات الھندسیة85
والطباعة

-02/38376606السادس من أكتوبر- المحور المركزىطباعة أوت دور - حفر وقطع ليزر - دعاية وإعالن
010/00327878

.................alfarouk_eng@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الفتوح للدعایة واإلعالن86
والطباعة

-1502/23955380شارع علي مبارك - وسط البلد - القاهرةدعاية وإعالن
011/19588422

.................haytham_49@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الكرنك للدعایة واإلعالن87
والطباعة

....................................02/2702861302/27029792المنطقة الصناعية - المعادي - حلواندعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الماسة للدعایة واإلعالن88
والطباعة

199شارع جسر السويس - مصر الجديدة  دعاية وإعالن أوت دور - إم دور
القاهرة

010/99984991-
010/05061278

02/22403243alamasah_adv@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة المروة للدعایة واإلعالن89
والطباعة

....................................4402/2258674602/24149429شارع دمشق - مصر الجديدة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة المشروعات وأنظمة الصیانة - أنظمات90
والطباعة

وكيل ومستورد لشركات عالمية لخدمات مواد الدعاية 
واإلعالنات

75شارع مصطفي النحاس - مدينة نصر - 
القاهرة

02/2272571302/22717903anzemat@idse.net.eg

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة المصري لإلعالن91
والطباعة

....................................6902/2528882302/25253839شارع 161 - المعادي - حلواندعاية وإعالن - توريد أحبار

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة المصطفي للدعایة92
والطباعة

.....................................................19012/24041337شارع مسجد الصحابة - فيصل - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة المیرا للدعایة واإلعالن93
والطباعة

....................................4102/2575899702/25746261أ شارع شبرا - شبرا - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة النبالء للدعایة واالنتاج اإلعالمي94
والطباعة

46شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - دعاية وإعالن
الجيزة

02/33385680.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة النھي جروب للدعایة واإلعالن95
والطباعة

-4502/25777410أ شارع شامبليون - وسط البلد - القاهرةدعاية وإعالن
02/25779500

.................ahmed@alnohagroup.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة النیل لإلعالن96
والطباعة

.....................................................02/33368717شارع النوال - الدقي -الجيزةدعاية وإعالن

شركة الھدیر إلستیراد وتصدیر خدمات الدعایة 97

واإلعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعاية

والطباعة

-6010/02220519شارع هشام لبيب - مدينة نصر - القاهرةإستيراد وتصدير خدمات الدعاية واإلعالن من إيطاليا
010/02262957-

02/22717915

.................elhadirbo@yahoo.com

شركة الولید للدعایة واإلعالن وخدمات 98
الكمبیوتر

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعاية
والطباعة

-19010/01880457شارع حامد عبد العظيم - الهرم - الجيزةدعاية وإعالن
02/35855651

.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة بالب بكتشرز99
والطباعة

7شارع مركز المعلومات - مصر الجديدة - دعاية وإعالن
القاهرة

02/2266013502/22673316www.pulpictures.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة بترا دلتا سیلیوشن100
والطباعة

31شارع أحمد فهيم بيومي - مصر الجديدة إستيراد خامات طباعة رقمية إن دور ، أوت دور
القاهرة

012/23487922-
02/24145719

.................petra_bib@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة بتراند بارتنرز لإلعالن والتسویق101
والطباعة

....................................5502/3303719902/33469469شارع شهاب - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة براند نیو للدعایة واإلعالن102
والطباعة

-20012/87001130شارع مصدق - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن ، حمالت تليفزيون وراديو
02/37600415

.................www.brandnewadv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة برایت للدعایة واإلعالن103

والطباعة

وكيل شركة (نيسكين) الصينية - شركة (نار فليكس) 

الصينية لخامات الطباعة واللوحات اإلعالنية - شركة 

(دونفيك ديسبالي) الصينية إلستاندات المعارض

82شارع عبد المنعم رياض - العجوزة - الجيزة 

، 40إمتداد رمسيس 2- طريق النصر - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22607062.................brightadv@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة برو سایز104

والطباعة

2شارع 26 يوليو - المهندسين - الجيزة دعاية وإعالن

38شارع القدس الشريف - المهندسين - الجيزة

03/33457545.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة برو كومیونیكیشنز105
والطباعة

2202/3335828902/37615144pro@pro.comunication.comشارع التحرير - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة بروفیشنال ساین106
والطباعة

-5010/06687624عمارات الميرالند مصر الجديدة القاهرةدعاية وإعالن
02/24535070

....................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة بینك لتصنیع وسائل اإلعالن107
والطباعة

الفتات إعالنية وارشادية - إعالنات الطرق - عالمات 
إرشادية

5شارع محمد فهمي المحضر - مدينة نصر - 
القاهرة

02/2404679702/24038131www.pinksignmaker.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة تایم للدعایة واإلعالن108
والطباعة

3702/2275744502/22735525tm_adv@yahoo.comشارع د . نجيب محفوظ - مدينة نصر القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة تو أم109
والطباعة

-3502/24017775عمارات العبور - مدينة نصر- القاهرةدعاية وإعالن
02/24017779

.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة تو أم محفوظ110
والطباعة

-2040/2247055شارع المأمور - المحلة الكبري - الغربيةدعاية وإعالن
010/05776968

.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة توب لإلعالن111

والطباعة

21شارع فهمي - باب اللوق - إعالنات أوت دور

القاهرة،205طريق اإلبراهيمية - اإلسكندرية

02/27956501-
02/27941337-
02/27955266

02/27941337-

03/4288508-

www.top-advertise.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة تورنادو للھدایا الدعائیة112
والطباعة

 10شارع عبد الحميد لطفي - المهندسين الجيزة دعاية وإعالن
حلوان - المعادي - 233 ،22شارع

02/37609472-
02/25201284

02/33380190tornedo@tedata.net.eg

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة توشكي للدعایة واإلعالن113
والطباعة

6102/3304329702/33047652toshka_tv@hotmail.comعمارات اإلعالم - العجوزة - الجيزةدعاية وإعالن ونشر

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة جراف إیست114
والطباعة

www.grapheast.com.eg.................9302/27945203شارع القصر العيني الدور الثاني - القاهرةوكيل (أدوبي) اإلماراتية لبرامج الكمبيوتر

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة جرافیك لینك كرییشن115
والطباعة

11شارع فتحي الجزيري - مصر الجديدة - دعاية وإعالن - تصميم - طباعة أوت دور - مواد دعائية
القاهرة

02/26359873-
02/26441589

02/26391985www.graphiclinkcreation.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة جریس تیم للطباعة واإلعالم116
والطباعة

2102/2256416602/4501410info@graceteamegypt.comشارع قنا - مصر الجديدة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة جسر شرق القاھرة للدعایة واإلعالن117
والطباعة

16شارع عثمان بن عفان - جسر السويس - دعاية وإعالن
القاهرة

010/08574374-
02/26974646

.................gsr_egy@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة جالكسي برنت118

والطباعة

دعاية وإعالن - جميع المطبوعات أوفست - سكرين - ورق 
كمبيوتر كارنيهات النوادي والجامعات - بوسترات - 

ستاندات ثالثية أبعاد

-4012/23179290عمارات الشرطة - جسر السويس - القاهرة

02/26383939

.................galaxy_prints@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة جود شبرد جروب119
والطباعة

-17012/22282567شارع بن كثير - مصر الجديدة - القاهرةدعاية وإعالن
02/26245316

.................www.gsg-egypt.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة جود ھاندز لإلعالن120
والطباعة

.....................................................402/27010575ب عمارات إمتداد األخاء - المعادي - حلواندعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة جي إم إن جروب للدعایة واإلعالن121

والطباعة

طباعة سلك سكرين على جميع أنواع الدعاية - عمل 
شريطة المؤتمرات والكارنيهات لشركات األمن والهيئات 
الحكومية ، طباعة الID card - شنط وكابالت الدعاية 

األعالم - عمل الحمالت الدعائية - الهدايا للشركات

-2102/26981473حي الزهور - مدينة السالم- القاهرة

010/06011721

02/26971939www.gmngroupeg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة حورس أوت دور122

والطباعة

-802/26347238شارع أحمد فرح - مصر الجديدة - القاهرةإعالنات أوت دور
02/26330723-
02/26337240-

010/97778250-
010/97778252

02/26447512www.horusoutdoors.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة خطاب للدعایة واإلعالن123
والطباعة

....................................4102/3346732602/33039686شارع اإلسراء - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دار الفنون للدعایة واإلعالن124
والطباعة

darelfonoon@ymail.com.................4202/22401938شارع دار السعادة حلمية الزيتون - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دان لإلعالن125
والطباعة

20شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - دعاية وإعالن
الجيزة

02/33382529.................wahdan@dan.com.eg

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دایمنشن للدعایة والتسویق واإلعالن126

والطباعة

-902/25746525شارع عرابي - وسط البلد - القاهرةدعاية وإعالن
02/25746505-
02/25741375

.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دوت سنس127

والطباعة

-195010/66672185شارع المصانع - جسر السويس - القاهرةدعاية وإعالن
010/03119469-

02/26637654

.................senseadv@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دي دي إیھ لإلعالن128
والطباعة

-2202/37481786شارع ناجي فريد - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن
02/33354531

02/37481792....................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دیجیتال برینتینج ھاوس129
والطباعة

-302/22846040شارع أبو شعير - حلمية الزيتون - القاهرةدعاية وإعالن
02/22846050

.................dph_adv@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دیركت جید130

والطباعة

11عمارات الشطر الخامس - المعادي الجديدة - دعاية وإعالن

حلوان

02/27058643-
02/25171369-
012/27381224

.................www.atmsguide.net

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دیزاین لإلعالن131
والطباعة

33عمارات الشركة الكويتية - المعادي الجديدة - دعاية وإعالن
حلوان

02/25186566.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دیزاین ھاوس132
والطباعة

2402/2271658202/22757218aykamel@desigen-house.mobieشارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دیمو ترافیك133
والطباعة

3602/2671210102/26712102www.demotraffic.netشارع عبد هللا طاهر - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة دیمو جرافیك134
والطباعة

3602/2671210102/26712102www.demotraffic.netشارع عبد هللا طاهر - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ذي لإلعالن135
والطباعة

www.zadvertising.net.................1002/37623458شارع النخيل - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة رونا للدعایة واإلعالن136
والطباعة

roma_1@yahoo.com ، .................602/22369632شارع الزعبالوي - غمرة القاهرةدعاية وإعالن
rona_1@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ریتش للدعایة واإلعالن137
والطباعة

www.reach-advertising.net.................2602/27360396شارع الجزيرة الوسطى - الزمالك - القاهلرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ریكالم للدعایة و اإلعالن138

والطباعة

إعالنات أوت دور - طباعة أوفست - الفتات إعالنية - 

الفتات إرشادية

17شارع عبد القادر رجب - رشدي - 
اإلسكندرية ،260شارع بور سعيد كليوباترا  

اإلسكندرية

03/5421971.................www.reklam.com.eg

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ریو دیزاین139

والطباعة

-1702/33056689شارع عطبرة - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن ، طباعة أوت دور
02/33025885-
010/09999403

02/33025778www.rioagency.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة زاكارس إیجیبت140
والطباعة

3شارع ابن رشدإمتداد شارع إبن كثير من توكيالت خامات طباعة
القاهرة - مصر الجديدة - شارع الحجاز

02/26206919-
02/26240758

02/26240853www.zacares-egypt.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة زد لإلعالن141
والطباعة

9شارع محمد حسن الشجاعي - وسط البلد - دعاية وإعالن أوت دور
القاهرة

02/2395634002/23956430zadv@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة زنكوغراف الشمس142
والطباعة

حفر جميع أنواع المعادن - حفر (الليزر - سيريل بالستيك - 
زنك) - إستانلس نحاس

morsi12@yahoo.com.................403/4803492ميدان أحمد عرابي المنشية - اإلسكندرية

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة زووم لإلعالن143
والطباعة

9002/3347083602/33027580zoom_advert@yahoo.comأشارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سامحكو144
والطباعة

-3202/24543155شارع األندلس - مصر الجديدة - القاهرةخدمات معارض لشركات أجنبية
02/24543131

02/24555911....................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سامي المعداوي لإلعالن145
والطباعة

.....................................................040/2249982ميدان المحجوب - المحلة الكبرى - الغربيةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سایت للدعایة واإلعالن146

والطباعة

 2شارع خالد بن الوليد - جسر السويس  دعاية وإعالن

القاهرة ،طريق القناطر - باسوس - القليوبية

02/42081718-

02/22946839

02/42084539saght2003mm@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ساین تك كومیونیكیشنز147
والطباعة

7702/2261553702/22628156info@signtech-eg.comأ طريق النصر - مدينة نصر القاهرةدعاية وإعالن - عموم إستيراد وتصدير

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سبارك لإلعالن148

والطباعة

مصدر معتمد لمنتجات اإلضاءة باللدات الداخلية والخارجية 

- شاشات إليكترونية - ألواح تجاليد واجهات ألوان 

ومقاسات مختلفة - حفر وتقطيع وتفريغ بالروتر

-02/44448321طريق القناطر الخيرية القليوبية
02/44444348-
02/42086970-
02/42083015-

010/01950266-
010/01950031

.................ledspark@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سبكترا149
والطباعة

....................................2002/2419734302/26908643شارع ألماظة - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سبكترم لإلعالن والتسویق150
والطباعة

602/3305352402/33021605sbectrumadv@gega.netشارع الجهاد - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سبورت الیت للدعایة واإلعالن151
والطباعة

-2102/37607974شارع النور - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن
02/33359792

02/33383834info@spotlight.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ستایل جروب152
والطباعة

-802/24872227شارع يوسف الزيني - العباسية - القاهرةدعاية وإعالن
02/24874646

.................www.stylegroupuniform.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ستروك دیزاینز153
والطباعة

شارع الزهور - منوف - المنوفية ، شارع غرب دعاية وإعالن
المنوفية - شبين الكوم - اإلستاد

048/3662090-
010/03723578

.................stroke_designs@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ستریم الین154
والطباعة

802/3389149302/33830023streamline1280@yahoo.comطريق المنصورة - الهرم - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ستیب لإلعالن155
والطباعة

stepadv@yahoo.com.................2602/26717763شارع أحمد الخشاب - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سلوجان للدعایة واإلعالن156
والطباعة

sloganadv@yahoo.com.................302/33358592شارع الدقي - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سلیكش للدعایة157
والطباعة

....................................7302/2602488102/26025637شارع عرفات - حدائق القبة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سما لإلعالن والدیكور158

والطباعة

عمل جميع الالفتات بكل األنماط والنافورات - الديكورات 

المتحركة - تجاليد الوجهات من الدي بوند وإيتال بوند

-02/35736457شارع مستشفى الصدر - العمرانية - الجيزة

010/06091719

02/35618141....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سولیتیر للتجارة الدولیة والتوكیالت159

والطباعة

وكيل ماكينة (سيتا) الصينية للحفر والتقطيع بالليزر - 

ووكيل روتر للحفر على جميع الخامات ماركة (سي إن 

سي) الصينية لخامات الحفر والتقطيع بالليزر

الطريق الدائري - مدينة المعراج - المعادي 

الجديدة

02/25204572- 

02/25204573- 

010/01615249

02/25204571www.solitaire.com.eg

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سینس للدعایة واإلعالن160

والطباعة

147شارع إسراء المعلمين - المهندسين - دعاية وإعالن

الجيزة

02/33042431- 
02/33472733- 

010/02870509- 
011/18550853

02/33035081sense.adv@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة شاین لإلعالن161
والطباعة

....................................8802/2414111402/24196506شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة شوك لإلعالن162
والطباعة

shock_creative@gmail.com ، m-.................602/27027320شارع حسني شبل - المعادي الجديدة - حلواندعاية وإعالن
info@shock-eg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة صابر فرج للدعایة واإلعالن163
والطباعة

saberfarag2010@yahoo.com.................1802/27646487شارع عمر - حلواندعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة غلیون للدعایة واإلعالن164
والطباعة

ghalyoun_5000@yahoo.com.................057/9804028شارع الصعيدي - الحي الثاني - دمياط الجديدةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة غنام لإلعالن165

والطباعة

جميع انواع االستاندات والمعارض - إستيراد أحدث 

ماكينات الطباعة - الكاتر بلوتر - تقطيع األكليرك بالليزر

- 3012/27940111ش محمد الخطيب - بوالق الدكرور - الجيزة

02/33287515

.................www.ghannam-adv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة فؤاد السمان للدعایة واإلعالن166
والطباعة

.....................................................202/35413199شارع الحاج خليل - الدقي - الجيزةداعية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة فكرة لإلعالن167

والطباعة

إعالنات الطرق - الالفتات - المطبوعات - الماكيتات - 

اإلستندات - حمالت إعالنية

 -1402/37620834شارع الفردوس - العجوزة - الجيزة
02/37620835- 
02/37614220- 
010/01330188

02/37620834www.fikra-eg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة فلكس أوروبا168

والطباعة

دعاية وإعالن - إستيراد ماكينات طباعة رقمية - ماكينات 
طباعة متنوعة - ماكينات طباعة أكريلك - ماكينات تقطيع 

خامات أحبار - أخشاب

....................................02/22601230 -37012/23987303شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة فنون للدعایة واإلعالن169
والطباعة

 -010/07673777الطريق العمومي - شبين القناطردعاية وإعالن
012/92729777

.................elnagdy_art@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة فوتو برینت170
والطباعة

25شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - دعاية وإعالن
القاهرة

02/2620918202/26209183....................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة فوتو روني لخدمات الدعایة واإلعالن171
والطباعة

9شارع إسماعيل إبراهيم - حلمية الزيتون - خدمات دعاية وإعالن
القاهرة

02/24554811- 02/24554810sameh@photrony.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة فوروارد میدیا إنك172
والطباعة

2302/2737140002/27371110www.forward-media.comأ شارع إٍسماعيل محمد الزمالك - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة فیو مارك للدعایة واإلعالن173
والطباعة

دعاية وإعالن إن دور وأوت دور - طباعة رقمية - لوحات 
إعالنية

52شارع عبد الحكيم الرفاعي - مدينة نصر - 
القاهرة

02/22752203- 
011/17577740

02/22878457view_mark@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة كات للدعایة واإلعالن174
والطباعة

2602/2738102202/27372104www.cat.com.egأ شارع المنتزة - الزمالك - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة كاتشي للدعایة واإلعالن175
والطباعة

.....................................................1102/22595127أ شارع ابن سندر - سرايا القبة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة كامبین تكنولوجي176
والطباعة

 -19012/20170424شارع الهاني سالم - عين شمس - القاهرةدعاية وإعالن
02/24922555

.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة كریتیف للدعایة واإلعالن177
والطباعة

توريدات إن دور - أوت دور - هدايا ترويجية - تصميمات - 
طباعة

 -010/07061818شارع محمود حافظ - مصر الجديدة - القاهرة
02/26344168

.................www.creative-adv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة كلیب دیزاین178

والطباعة

حفر وتقطيع جميع أنواع الخامات - حفر على األشكال 
األسطوانية بدوران كامل - يافطات وعالمات إرشادية - 

طباعة ديجيتال - حفر ليزر

 -602/33029644أ شارع فوة - العجوزة - الجيزة

02/33447848

.................info@clipdesign-adv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة كلیك لإلعالن179
والطباعة

127شارع عمر بن الخطاب - مصر الجديدة - دعاية وإعالن
القاهرة

02/24147003- 
02/24171052 

02/22902889www.clickholding.org

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الند مارك180
والطباعة

.....................................................1802/33380742شارع المدينة المنورة - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة الیف أرت181

والطباعة

 -14011/44415479شارع محمود صدقي - العجوزة - الجيزةإعالنات طرق - أوفست - فينيل - بنر - فليكس - تصميمات
011/44415470- 
012/27771587- 
011/14277755-

02/37610121

.................www.life-eg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة لوك لإلعالن182
والطباعة

....................................202/3346407802/33479284شارع اإلسراء - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة لوكیشنز للدعایة واإلعالن183
والطباعة

1102/2260101902/22610289locationsoutdoor@advertising.comعمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةتنفيذ جميع حمالت األوت دور

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة لیبرا للحلول الدعائیة184
والطباعة

102ب شارع الميرغني - مصر الجديدة - دعاية وإعالن ومفروشات
القاهرة

02/2414249402/24146889www.libraegypt.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة لیدرز للدعایة واإلعالن185

والطباعة

 -4202/33368340شارع عبد المنعم رياض - الدقي - الجيزةوكالة ودعاية وإعالن
02/33368342- 

010/00777211- 
010/00777214- 

010/00777217

02/37609822www.alruwadadvr.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة لیزر بایونیرز186

والطباعة

حفر وقطع بالليزر - مواد الدعاية واإلعالن متطلبات 

المؤتمرات والحفالت من دروع وشهادة تقدير وكارنيهات - 

مطبوعات

 -5202/37627601شارع جمال سالم - الدقي - الجيزة
010/05188931- 
010/05170767- 

010/01051232

02/33374980www.laserpioneers.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة لیزر تك187

والطباعة

حفر على جميع انواع األكريليك وتقطيعه، جميع انواع 
المعادن وتقطيعها، األدوات الطبية، جميع انواع الجلود، 
الكريستال، حفر وتقطيع الخشب، حفر الصور الشخصية 

عليها، كروت شخصية، عمل اإلسطمبات الصناعية بالليزر، 
عمل اللوحات اإلرشادية إن دور وأوت دور

 -402/37628624أ شارع رفاعة - الدقي - الجيزة

010/64331234

02/37488219lasertecegypt@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة لیزر لإلعالنات188
والطباعة

.....................................................6010/06439201أكتوبر - مجاورة8دعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة لیزر واي189

والطباعة

دعاية وإعالن - حفر وتقطيع بأشعة الليزر على جميع 

أنواع الخامات - الفتات إرشادية - هدايا ومواد دعائية - 

مطبوعات - جميع اللوحات الداخلية والخارجية

 -4102/37625649شارع الدقي - الدقي - الجيزة
010/08856566- 
012/21552410- 

010/05245528

02/37612768laserway_eg@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ما إن190
والطباعة

 -1802/37621474شارع مصدق - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن
02/37621475

02/37610109....................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ماتریكس للدعایة191

والطباعة

شارع إبراهيم هاشم - كفر الزيات - الغربية ، دعاية وإعالن

59شارع أحمد الصاوي - مدينة نصر - القاهرة

040/2547069- 
011/14558882-
012/71999850

.................matrix_adv@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ماجیك للدعایة واإلعالن192
والطباعة

.....................................................1902/24042811أ عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ماركتولوجي193
والطباعة

 -1102/26383642شارع د أحمد أمين - مصر الجديدة - القاهرةدعاية وإعالن - مواد دعائية
02/26383672

02/26359349www.marketology.us

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة مسلم للدعایة واإلعالن194
والطباعة

6عمارات مجلس الدفاع الوطني - حدائق القبة - دعاية وإعالن
القاهرة

010/01450604.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة موعة أدم لإلعالن195
والطباعة

.....................................................57010/00989397شارع كلية األداب - المنصورة - الدقهليةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة میدیا أند مور196
والطباعة

3ج/4 شارع الشيخ الشعرواي - المعادي - دعاية وإعالن
حلوان - الجديدة

02/25170232- 
02/27550654

02/27549602www.mediaanmore-eg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة میدیا تك197
والطباعة

5شارع األديب محمد زيتون - سموحة - دعاية وإعالن
اإلسكندرية

010/65533193 -
03/4259106

.................info@mediatechegypt.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة میدیا جرافیك198

والطباعة

 -16011/15555889شارع أحمد فخري - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن
011/12052051- 

02/26711461

.................ms.mediagraphic@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة میكرو كویست199

والطباعة

33شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة  دعاية وإعالن

، 148تعاونيات سموحة - اإلسكندرية

02/24036093  ، 

03/4200180

02/22602330microquest_co@yahoo.co

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة میناس جرافیكس200
والطباعة

- 012/23121690شارع سمير عبد الرؤوف - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن - جرافيكس
02/26705890

.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نجمة للدعایة واإلعالن201
والطباعة

02/35835066negma.nabil@gmail.com 1602/35854299شارع أيوب - الهرم - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نو لیمت202
والطباعة

-12010/06037081شارع ذاكر حسين - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن
02/22618696

02/22618696no_limit71@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نوار للدعایة واإلعالن203
والطباعة

6102/3338188202/37624665newar_adv@yahoo.comشارع الحسين - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نور اإلسالم لإلعالن204
والطباعة

- 117010/05323437شارع القلعة - وسط البلد - القاهرةدعاية وإعالن
02/23957363

.................kamalbakr2@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نور للدعایة واإلعالن205
والطباعة

- 17010/01486312أ عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةدعاية وإعالن
02/24048167

.................nour_adv.2008@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نورما لإلستیراد والتصدیر206
والطباعة

.....................................................3013/3257981شارع المعصفا - بنها - القليوبيةإستيراد وتصدير لزوم الدعاية واإلعالن من إيطاليا

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نیو إیدج207
والطباعة

يفط إعالنية - طباعة(إن دور - أوت دور) - توريدات 
عمومية

 -2202/24015169ج عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرة
02/22619198

02/22617173www.newage-eg.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نیو دیجیتال كرییشن208
والطباعة

02/26248278www.newsdigitalcreation.com 302/26248273شارع أحمد مخيمر - النزهة الجديدة - القاهرةتنفيذ كافة اللوحات اإلعالنية - طباعة (إن دور - أوت دور)

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نیو الین لإلعالن209
والطباعة

- 4/5010/05889994شارع الجزائر - المعادي الجديدة - حلواندعاية وإعالن
02/27025650

.................info@newlineadv.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة نیو لوك210
والطباعة

48شارع محمود عبد السالم - العمرانية - دعاية وإعالن
الجيزة - الغربية

02/37775522.....................................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ھارموني ساین211
والطباعة

khawasfi@hotmail.com.................5602/33865000شارع محمد أنور السادات - الهرم - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ھاي بوینت لإلعالن212
والطباعة

33شارع عبد العزيز جاويش - المهندسين - دعاية وإعالن
الجيزة

011/19990977 -
02/33450095

.................hipoint_1@yahoo.com.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ھاي بوینت للدعایة واإلعالن213
والطباعة

9عمارات شباب المهندسين - مدينة نصر - دعاية وإعالن
القاهرة

02/24198204.................hipoint_hp@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ھاي جرافیكس214
والطباعة

 -19202/22049334شارع شبرا - شبرا - القاهرةدعاية وإعالن
011/13123125

.................highgrapics@ymail.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ھاي كوالیتي جرافیكس215
والطباعة

ned20a@yahoo.com.................20012/24176532شارع يعقوب أرتين - مصر الجديدة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة ھولیوود للدعایة واإلعإلن216
والطباعة

1شارع الزيتون - حلمية الزيتون - حلمية دعاية وإعالن
القاهرة - الزيتون

012/89172727 -
02/22548577

.................r_thomas2005@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة یونیلكس للنظم اإلرشادیة217

والطباعة

20شارع النزهة - أرض الجولف - مصر موزع معتمد (هيونداي) الكروية لتجاليد الالفتات اإلرشادية
الجولف - القاهرة ، المنطقة الصناعية - 

القاهرة - الهايكستب

02/24185927-

02/26213415

02/24185891www.unilexsigns.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةشركة سلیكشن للدعایة218
والطباعة

....................................7302/2602488102/26025637شارع عرفات - حدائق القبة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةمؤسسة تاتش للدعایة واإلعالن219
والطباعة

02/27010415admin@egytouch.com 4202/27002715عمارات الشرطة - كورنيش المعادي - حلواندعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة األزھر للدعایة واإلعالن220

والطباعة

16شارع المقريزي - مصر الجديدة -  القاهرة   دعاية وإعالن أوت دور وإن دور

، 15شارع صالح سالم - بورسعيد

02/22577875  ، 

012/24244004

066/3336938ah_3dart@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة اإلسراء لإلعالن221

والطباعة

 -012/23224551 24شارع د.خالد - الهرم - الجيزةدعاية وإعالن أوت دور
011/37798827 -

02/37798827

.................a.alesraa@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة الحداد لإلعالن والطباعة222

والطباعة

إعالنات مضيئة - ليدات مضيئة - إستاندات عرض - يفط 

إستانلس بجميع األحجام

 -6012/21486482أكتوبر - الحي الخامس - المحور المركزي
011/13232330 -

02/39123836

.................elhaddadart@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكاالت الرضا لإلعالن223

والطباعة

5شارع فيكتور - عمانوئيل  سموحة اإلسكندرية لوحات إعالنية - كافة المطبوعات والتصميمات

، 9أ شارع عامر - الدقي - الجيزة

03/5234638-

02/37488684

03/5234637-

02/33374724

....................................

وكالة السالمیة للدعایة واإلعالن والنشر 224
والمقاوالت

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعاية
والطباعة

salmya55@yahoo.com.................902/35846030شارع العمدة - فيصل - الجيزةدعاية وإعالن ونشر ومقاوالت

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة الصفا لإلعالن225

والطباعة

 402شارع فيصل - الجيزة ، مساكن شيراتون - دعاية وإعالن

مصر الجديدة - القاهرة

02/37836418- 
02/39766033-
02/22692010

.................safa4design@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة بریفیو لإلعالن (ثري إم)226
والطباعة

02/27549535www.previewagency.com 802/25169011و شارع270 - المعادي - حلواندعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة دیانا لإلعالن227

والطباعة

الفتات إعالنية أوت دور ، شاسيهات ، تي بوالت ، يوني 

بوالت ، سوسيتات ، فوانيس

 -175010/00056064شارع الهرم - الجيزة
012/27939139-

02/33871365

.................diana_t_zadan@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة شادو لإلعالن228
والطباعة

1902/3338182902/37627198www.shadowadv.comش عدن - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة شادو للدعایة واإلعالن229
والطباعة

 -9002/33046731ب شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزةدعاية وإعالن
02/33050180

.................shadow_adv@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة شھد لإلعالن230
والطباعة

.....................................................4102/24529099شارع طومنباي - سراي القبة - القاهرةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة شورت كت للدعایة واإلعالن231
والطباعة

info@shortcutegypt.com.................3702/37484942شارع عبد الرحيم باشا - الدقي - الجيزةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة طنطا لإلعالن232
والطباعة

taaaser@hotmail.com.................21040/3414208شارع طه الحكيم - طنطا - الغربيةدعاية وإعالن



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة فاین الین للدعایة واإلعالن233
والطباعة

حمالت إعالنية - مطبوعات - هدايا ترويجية - الفتات 
دعائية

 -1102/37494304شارع البصرة - المهندسين - الجيزة
011/1022285 

02/37602731....................................

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة كمبش لإلعالن234
والطباعة

adv@campsh.com.................32040/3342846شارع البحر - طنطا - الغربيةدعاية وإعالن

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة لیجند لإلعالن235

والطباعة

إعالنات طرق - مطبوعات إعالنية - حمالت إعالنية - 

إعالنات تليفزيون

شارع17 - المعادي - القاهرة   ،   برج الهداية -

 طنطا - الغربية

012/3670712- 
012/24094064- 
010/09667411-

040/9115201

.................www.legendeye.com

الدعایة واالعالن والورق وكاالت إعالن ودعايةوكالة نیو ماریا لإلعالن236
والطباعة

 -403/4844138شارع شامبليون - األزاريطة - اإلسكندريةدعاية وإعالن
03/4879244

.....................................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونالشركة الدولیة للتسویق1

والطباعة

8شارع ابن المعز متفرع من عمار بن ياسر  وكالء لشركة نايك للمالبس - مورد وموزع للشرقية للدخان

الكلية الحربية - هليوبوليس - القاهرة

02/26242493......................................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونالشركة العربیة للتجارة والورق2
والطباعة

......................................................203/4801956شارع الكنيسة المارونية - اإلسكندريةإستيراد وتوزيع جميع أنواع الورق

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونالشركة المصریة لتحویل وتجارة الورق3

والطباعة

إستيراد جميع أنواع الورق قص وتحويل وكوشيه 

ودوبلكس وجرنال

أسفل كوبري زفتى - بجوار قاعة نور آمون - 

ميت غمر - الدقهلية

050/6923636-
010/01417114-
012/22419417

050/6901160elmasreyaforpaper@gmail.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونالمكتب المصري للتجارة (أحمد عواد)4

والطباعة

3شارع هيرووديت - اإلسكندرية ،23شارع وكالء ومستوردين جميع المنتجات الورقية

عرابي - وسط البلد - القاهرة

03/5911191-
02/25780935-
02/25780131

03/5911011-

02/25780130

www.eto.com.eg

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة إمیلكو لإلستیراد والتصدیر5
والطباعة

54شارع الثالجة - الكيلو 28طريق مصر إستيراد جميع أنواع الورق من دول مختلفة
القاهرة - اإلسماعيلية

02/26982165-
010/65543125

..................emilcotrading@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة أومیجا - مصر6

والطباعة

4شارع محمود حافظ ميدان سفير - مصر وكيل شركة (كاس) للموازين بجميع أنواعها

الجديدة - القاهرة

02/26395971-
02/26348978-
02/26376671-

010/02116713-
012/22116713

02/26441464www.omegaco-egypt.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة أیوب لتوكیالت الورق (أیھ . بي . أیھ)7
والطباعة

902/3761584202/37615849m.ayoub@apaegypt.comشارع التحرير - الدقي - القاهرةوكالء لشركة (أسطورة أنسو) البولندية للورق

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة اآلقصي للتجارة واإلستیراد8
والطباعة

15شارع سيد زكريا خليل - مساكن شيراتون - إستيراد ورق مقوي وكرافت
القاهرة - مصر الجديدة

02/22686383-
010/05660662

02/22674118....................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة التوفیق للتجارة والصناعة9
والطباعة

-2903/5487301شارع محمد يوسف غالي - اإلسكندريةإستيراد الورق والكرتون وجميع أنواع البالستيك
012/23668279

03/5487325....................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة الصفا للطباعة والتغلیف10

والطباعة

الكيلو 23طريق اإلسكندرية - القاهرة إستيراد جميع خامات الورق
الصحراوي - منطقة ميرغم الصناعية - 

اإلسكندرية

012/23124125-
010/06880400-

03/4700126

www.elsafapress.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة المحمدیة لإلستیراد11
والطباعة

.....................................………………5103/3923998شارع مسجد الخضري - محرم بك اإلسكندريةإستيراد ورق

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة المراد لصناعة وتجارة الورق12

والطباعة

الكيلو 26 أمام شركة أبكس - ميرغم الصناعية -إستيراد جميع أنواع الورق

 قبل أبو سعدة للزيوت - اإلسكندرية

03/4703116-
03/4703117-

010/06665012-
010/05073086-
012/23327311

03/4701111info@almoradpaper.com

شركة المروة لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 13

التجاریة

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتون

والطباعة

133شارع مسجد الرحمن - تعاونيات سموحة - الوكيل الوحيد بالشرق األوسط لمنتجات (رينوفنا) األوروبية

اإلسكندرية

03/4209018-
010/66649106-
010/06076193

03/4265015www.almarwarenova.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة المروة للكرتون المضلع14
والطباعة

37شارع الشهيد محمد شاكر حسين الحضرة - توريد صناديق كرتون مضلع
اإلسكندرية

03/4201095-
010/95441648

03/4208029....................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة المصطفي لتجارة الورق15
والطباعة

.......................................................402/25910427شارع بستان التاج - الدهر - القاهرةبيع وقص ورق

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة الیثرب للتوریدات والتوكیالت التجاریة16

والطباعة

وكالء وتوريدات عمومية وأدوات مكتبية ومدرسية 
وروالت atm وطباعتها روالت التصوير الهندسية وورق 

باركود وبكر

2شارع سيد شاكر - مدينة أبو بكر خلف شركة 

النيل للزيوت - شبرا الخيمة القليوبية

010/01793743-

012/23900947

02/44724407moustafamusa@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة بابیروس لتحویل الورق17
والطباعة

14عمارات العبور - طريق صالح سالم مدينة إستيراد جميع أنواع الورق من فنلندا والبرازيل وأمريكا
القاهرة - نصر

02/2261209102/22612092www.yallam.net

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة باسف لیمتد مصر18
والطباعة

5502/2750988002/23781442www.basf.comشارع 18 - سرايات المعادي - حلوانإستيراد كيماويات من ألمانيا

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة بروموجیت للتوریدات19
والطباعة

hanaei2006@yahoo.com...................1002/37744255شارع حسن إسماعيل العبد - الهرم الجيزةتوريد الكروت البالستيك
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الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة بست جاید وان20
والطباعة

1شارع مكة المكرمة - مدينة قباء - جسر توريد العبوات الورقية
القاهرة - السويس

02/26989376…………….....................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة جاینت جروب لطباعة الكرتون21

والطباعة

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية إستيراد خامات الكرتون كرفت اإللمانية

c4 الثانية قطعة

015/376100-
015/368890-
015/178856-

010/06111835

015/367788www.gaint.com.eg

شركة جالل لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 22
التجاریة (اجكو)

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتون
والطباعة

walaa@algalal.com..................1402/23683049شارع حنفي الترزي - المنيل - القاهرةوكيل ورق من جميع دول العالم

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة جمالكو لصناعة العبوات23

والطباعة

104شارع مسجد الوطنية - منشية السد العالي إستيراد جميع خامات الكرتون من أوربا

المنطقة الصناعية - خلف حديقة بدر آخر جسر 

السويس - القاهرة

02/22965397-
02/22972330-
02/22444084-
010/06692750

02/22979343gamalco_ carton@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة د یجیبتك زیروكس24

والطباعة

-43803/5229060طريق الحرية - رشدي - اإلسكندريةوكالء زيروكس لألحبار والمنتجات الورقية
03/5229070-
03/5229080

...................www.digitesxerox.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة سامور ال (سعد مرسي وشركاه)25

والطباعة

وكيل شركة (إيكا كيميكالز) األسبانية ، شركة (بارامونت 

منيرالز آند كيميكالز) الهندية لكيماويات صناعة الورق 

وكيل مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية

8شارع جمال الدين يس - محطة الرمل 

اإلسكندرية

03/480807903/4878800www.samoral.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة سول إیدیك إیجبت26

والطباعة

15شارع قناة السويس - ميدان سفير مصر إستيراد وتصدير الورق والخشب

الجديدة - القاهرة

02/26396537-
02/26396531-
02/26396569

02/26396577....................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة شن غوي لإلستیراد والتصدیر27
والطباعة

1عمارات التوفيق متفرع من شارع يوسف إستيراد جميع أنواع المنتجات من شركة شن غوي الصينية
القاهرة - مدينة نصر - عباس

02/24031937...................shanghuiegypt@gmail.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة طنطاوي للتجارة والتوریدات28

والطباعة

وكيل شركة (أكسس) البولندية - شركة (إيستي) التركية 

ألجهزة المعامل وإختيارات الجودة والموازين اإللكترونية

23عمارات إمتداد األمل للشرطة - شارع عمر 
هالل - خلف أبراج األمل - أوتوستراد المعادي - 

حلوان

02/27004267-
02/27007428-
02/27004601

02/27004267saameht@link.net

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة فرح لإلستیراد والتصدیر29

والطباعة

إستيراد وتصدير الكرتون والدوبلكس المحلي - إستيراد 

مانيال ألوان رمادي

شارع قنال المحمودية - كفر عشري - القباري - 

اإلسكندرية

012/22183415-
010/05419842-
010/66648062-

03/3624959

.......................................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة ماسترز لتحویل الورق30

والطباعة

إستيراد جميع أنواع الورق والرول وورق الجرنال وكوشيه 

والدوبلكس وورق الطبع والكرافت

الكيلو 23 طريق اإلسكندرية القاهرة الصحراوي 

- مدخل عبد القادر - اإلسكندرية

03/2023987-
010/01027173-
010/66685430-
010/66685431-
010/66685432

03/2024400master200437@hotmail.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة محمود عبد العال وحازم أبوعیسى31

والطباعة

349شارع السودان أمام مساكن العرائس مستوردين جميع المنتجات الورقية والكرتون

المهندسين - الجيزة

010/06104735-
010/06160366-

02/33465052

.......................................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة مصر ھولندا لقص وتحویل الورق32

والطباعة

شارع كافتيريا الكرنك - بجوار مرور ميدان وكالء ومستوردين لجميع أنواع الورق والكرتون

المروة - المنصورة - الدقهلية

050/2261587-
050/2223271-
050/2378760-
010/05639357

050/2230396egypt_holland_co@yahoo.com

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة ھاني ویلل بروسیس سلیوشن33
والطباعة

وكيل لغرف التحكم والتكييفات المركزية وأجهزة اإلطفاء 
الذاتي من أمريكا وتركيبها

1702/2690552602/35365874www.honewell.comب شارع األهرام - مصر الجديدة  القاهرة

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة ھلتركس لألخشاب والورق والكرتون34
والطباعة

26شارع علي شلبي - هليوبوليس - مصر وكالء للورق والكرتون - وإستيراد أخشاب
القاهرة - الجديدة

02/26445119-
02/26422574

02/26322717....................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونشركة ھیبتون لإلستیراد والتوزیع35
والطباعة

9عمارات مليسا بجوار بنزينة الوطنية أحمد إستيراد جميع أنواع الورق
القاهرة - مدينة نصر - فخري

02/2417842102/26903000www.hipton.com

شركة یوناتید مصر لإلستیثمارات الصناعیة 36
والورقیة

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتون
والطباعة

....................................93040/3326776040/3309126شارع حسن رضوان - طنطا - الغربيةوكالء لشركة (كام) المصرية للكيماويات (الراجون)

شركة یونایتد مصر لإلستثمارات التجاریة 37
والصناعیة

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتون
والطباعة

وكيل شركة (كان) المصرية المصنعة للراجون ومعطر 
جاردن

93040/3309126040/3326776www.unitedegyptonline.comشارع حسن رضوان - طنطا - الغربية

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونمؤسسة أمینكو38
والطباعة

5شارع مراخق بن عامر متفرع من شارع مراد -تصدير منتجات ورقية
 الجيزة

02/3572448-
012/22403699

.......................................................

الدعایة واالعالن والورق ورق كرتونمطبعة اإلخالص39
والطباعة

مستوردين ورق الطباعة من ألمانيا وتونس وطباعة جميع 
أنواع الورق

8،9ش مسجد الهدي المحمدي - أحمد عرابي - 
القاهرة - عين شمس

02/22967215-
02/22447574-

02/22967215ekhlas000@yahoo.com

استصالح أراضي والند الشركة العربیة األفریقیة لما وراء البحار1
سكيب

....................................602/2736192702/27355240أ شارع إسماعيل محمد - الزمالك -القاهرةإستصالح أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیة
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الشركة المتحدة الدولیة للمقاوالت واستصالح 2

األراضي

استصالح أراضي والند 

سكيب

-294010/05318755شارع السودان - المهندسين - الجيزةإستصالح أراضي - ثروة سمكيةزراعة ومیكنة زراعیة
0/1144506595-
0/1144506596-

02/33027059

...................amr_khaled_99@hotmail.com

استصالح أراضي والند الشركة المتحدة للخدمات الزراعیة3
سكيب

عمارة 6/3الشطر السابع - عمارات الشركة زراعة نباتات الزينة - أعمال الند سكيبزراعة ومیكنة زراعیة
-المعادي الجديدة السعودية

02/2705646902/25185307....................................

استصالح أراضي والند الشركة المصریة الكویتیة للتنمیة واالستثمار4
سكيب

....................................1302/3346612102/33471321شارع أحمد عرابي - المهندسين - الجيزةإستصالح أراضي - ثروة سمكيةزراعة ومیكنة زراعیة

استصالح أراضي والند الشركة المصریة لألعمال الھندسیة والزراعیة5
سكيب

مقاوالت زراعية وهندسية (إستصالح أراضي - محطات زراعة ومیكنة زراعیة
مياه)

02/3335474702/33363225wael_trav@yahoo.comا ميدان بابل - الدقي - الجيزة

استصالح أراضي والند المكتب العلمي لالستشارات الزراعیة6

سكيب

-012/21184758شارع المجزر - المريوطية - الهرم -إستشارات زراعية - إستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة
010/04828417-
011/10977703-

02/33884418

........................................................

استصالح أراضي والند شركة أجرو إنفیست انترناشیونال7
سكيب

6802/2670365202/26703654agroinvestment@agroinvestment.comشارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةإستصالح أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیة

استصالح أراضي والند شركة أورجنیك إیجیبت8

سكيب

إستصالح أراضي صحراوية - توريد خضراوات وفاكهة زراعة ومیكنة زراعیة

للسوق المحلي والعالمي - أعمال الند سكيب

185شارع العروبة - عمارات هيديكو - امام 

بوابة الكلية الحربية - مصر الجديدة - القاهرة

02/22670372....................www.organic-egypt.com

استصالح أراضي والند شركة إیجیبت فارم9
سكيب

........................................................1302/25744921أشارع محمود بسيوني - وسط البلد - القاهرةأعمال الند سكيب - زراعة نباتات طبيةزراعة ومیكنة زراعیة

شركة األرض الطیبة إلستصالح واستزراع 10
األراضي

استصالح أراضي والند 
سكيب

....................................4402/3338198002/37616306أعمارات مصر للتأمين - الدقي - الجيزةإستصالح أراضي صحراويةزراعة ومیكنة زراعیة

استصالح أراضي والند شركة األندلس الزراعیة11
سكيب

السادس من أكتوبر - الحي المتميز - مركز أعمال الند سكيب - شبكات ريزراعة ومیكنة زراعیة
الهداية التجاريي

02/38360650........................................................

استصالح أراضي والند شركة التیسیر جروب12
سكيب

119عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - أستصالح األراضيزراعة ومیكنة زراعیة
القاهرة - مصر الجديدة

02/2267839902/22661857....................................

شركة الجمیلة مصر للتسویق واستصالح 13

األراضي

استصالح أراضي والند 

سكيب

-102/33030142شارع السودان - مدخل 2 -العجوزة - الجيزةإستصالح أراضي وتسويقهازراعة ومیكنة زراعیة
02/33033944-
02/33033955

02/33025825....................................

استصالح أراضي والند شركة الحسن الند إلستصالح األراضي14
سكيب

-32502/35847770شارع فيصل - الهرم - الجيزةإستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة
010/01126244

....................elhassan2200@hotmail.com

استصالح أراضي والند شركة الحوت العالمیة إلستصالح األراضي15

سكيب

الكيلو 106طريق القاهرة اإلسكندرية إستصالح أراضي - ثروة سمكيةزراعة ومیكنة زراعیة

الصحراوي - البحيرة,103شارع الرهم - برج 

الرياض - أمام مستشفي الهرم - الجيزة

045/3550371-
045/3554435-
02/33843991-
02/33887266

........................................................

شركة الدلتا الدولیة لإلستثمار وإستصالح 16
األراضي

استصالح أراضي والند 
سكيب

........................................................6047/3211027شارع الجيش - كفر الشيخإستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة

استصالح أراضي والند شركة الراجحي الدولیة لإلستثمار الزراعي17
سكيب

13عمارات رامو - شارع عمر بن الخطاب إستثمار وإستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة
القاهرة مدينة نصر-

02/24175367-
02/24175369

02/24146159www.raii.net

استصالح أراضي والند شركة الرحاب للخدمات الزراعیة18
سكيب

-011/15559571الخطاطبة - مدينة السادات - المنوفيةأعمال الند سكيبزراعة ومیكنة زراعیة
012/25652260

....................gravicview@yahoo.com

استصالح أراضي والند شركة الرمال الذھبیة إلستصالح األراضي19
سكيب

-802/37629600أشارع أبو بكر الصديق - الدقي - الجيزةإستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة
02/37629700

02/37613272....................................

استصالح أراضي والند شركة الریاض إلستصالح واستزراع األراضي20
سكيب

....................................03/955007303/5524244شارع ابن شاكر - ميامي  اإلسكندرية  إستصالح واستزراع أراضيزراعة ومیكنة زراعیة

استصالح أراضي والند شركة السراء للتنمیة الزراعیة21

سكيب

برج الحرية - بجوار 151شارع جمال عبد إستصالح وزراعة األراضي الصحراويةزراعة ومیكنة زراعیة

الناصر - أعلى نفق سيدي بشر - اإلسكندرية

012/28286460-

03/5533656

sayed_shafey2001@yahoo.com

استصالح أراضي والند شركة الفردوس22
سكيب

11شارع مدرسة المتفوقين - عين شمس إستثمار أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیة
القاهرة - الشرقية

02/2490434002/24929100fayzzyan@yahoo.com

استصالح أراضي والند شركة الفرسان إلستصالح األراضي الزراعیة23
سكيب

داخل مول سينما دينا - السلطان حسين - إستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة
اإلسماعلية

064/3923848........................................................

استصالح أراضي والند شركة الفیروز الزراعیة24

سكيب

-17010/01670214شارع جدة - المهندسين - الجيزةأعمال الند سكيب - شبكات ريزراعة ومیكنة زراعیة
010/01670213-

02/33374762

....................elfairouz89@yahoo.com

استصالح أراضي والند شركة المدینة المنورة25
سكيب

-4502/33474833شارع الرشيد - الصحفيين - العجوزة- الجيزةإستصالح أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیة
02/33042376

02/33026834....................................
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استصالح أراضي والند شركة المعادي لألعمال الزراعیة ( إیفر جرین)26

سكيب

3ب أبراج المهندسين - كورنيش النيل - المعادي أعمال الند سكيب - إستيراد وتصدير نباتات الزينةزراعة ومیكنة زراعیة

- حلوان

02/25265844-
011/44888834-
012/22228756

02/25248675www.elmaadievergreen.com

استصالح أراضي والند شركة النخیل األخضر اإلستثماریة27
سكيب

شارع 6أرض المالح - أمام الجامعة القديمة - إستصالح وإستزراع أراضي - ثروة سمكيةزراعة ومیكنة زراعیة
اإلسماعيلية

064/3232965-
012/755513223

........................................................

استصالح أراضي والند شركة النیل للخدمات الزراعیة والمالعب28
سكيب

13ب شارع طارق بن زياد من شارع الهرم - مقاوالت عامة وزراعيةزراعة ومیكنة زراعیة
الجيزة

02/35857582.......................................................

استصالح أراضي والند شركة الوئام لتجھیز المزارع29
سكيب

-102/33030142شارع السودان - المهندسين - الجيزةإستصالح أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیة
02/33033944

025/33025825....................................

استصالح أراضي والند شركة برجوال30
سكيب

-4012/85777978شارع إسماعيل زكي - بولكي - اإلسكندريةإستصالح أراضي - تربية مواشيزراعة ومیكنة زراعیة
03/5467792

.......................................................

استصالح أراضي والند شركة تسنیم لإلستثمار والتنمیة الزراعیة31
سكيب

42شارع صالح حمدي - سيدي بشر بحري - إستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة
اإلسكندرية

03/359539503/3593950info@tasniem.net

استصالح أراضي والند شركة جنان لإلستثمار32
سكيب

47ش شمال الشويفات - التجمع الخامس- إستصالح أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیة
حلوان - القاهرة الجديدة

02/2618029802/26180293....................................

استصالح أراضي والند شركة جنوب الوادي للتنمیة33
سكيب

........................................................1702/23917922ش البستان - باب اللوق- القاهرةاستصالح أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیة

استصالح أراضي والند شركة جیوتست34
سكيب

-1702/37608347ش الحسن - الدقي- الجيزةاستشارات وأبحاث تربة واختبارات للعيناتزراعة ومیكنة زراعیة
02/37610196

....................geotest87@yahoo.com

استصالح أراضي والند شركة سیمون للتنمیة الزراعیة35
سكيب

-1502/27367077أ ش المرعشلي - الزمالك- القاهرةاستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة
02/27366426

02/27351505....................................

استصالح أراضي والند شركة شرق العوینات للتنمیة الزراعیة36

سكيب

25ش مكة المكرمة - الدقي- الجيزة    ،   استصالح أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیة

الوادي الجديد - شرق العوينات - قطعة 14

02/37498350-
02/37483553-
067/5200177

02/37609623east.owainat@yahoo.com

استصالح أراضي والند شركة قاسم للزراعة وتنسیق الحدائق37
سكيب

803/582769403/5828264www.kassemlandscaping.comش بن حوقل - زيزينيا- االسكندريةاستيراد وتصدير اكسسوارات حدائق - أعمال الند سكيبزراعة ومیكنة زراعیة

شركة قروین إلستصالح األراضي ( إحدى 38
شركات أمریكانا )

استصالح أراضي والند 
سكيب

5عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - استصالح أراضي صحراويةزراعة ومیكنة زراعیة
القاهرة

02/22601952-
02/22620544

02/24030923....................................

استصالح أراضي والند شركة الند للمشروعات الزراعیة39
سكيب

......................................................2602/33362655ش الطائف- الدقي - الجيزةمشروعات زراعية واستصالح أراضيزراعة ومیكنة زراعیة

استصالح أراضي والند شركة لوتس الند للمشروعات الزراعیة40

سكيب

86مدينة الشروق - خلف النادي األهلي - مدينة استصالح أراضي صحراويةزراعة ومیكنة زراعیة

نصر - القاهرة

02/24719535-
012/23492138-
011/18122205

02/24708510lotus_land2020@yahoo.com

-010/06109105قرية الشعراوي - النوبارية - البحيرةتوريد شتالت فاكهة وزينةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة االسالمیة الدولیة للشتالت1
010/06390631-
011/43600250

........................................................

وكيل شركة (فاي - كور) األمريكية للمستحضرات الحيوية زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة الدولیة للمستحضرات الحیویة (بیوتك)2
وإضافات األعالف للحيوانات

16عمارات مدينة الشروق - خلف النادي األهلي 
القاهرة - مدينة نصر -

012/22820157-
02/24705571

....................wahidbiotech@gmail.com

-2103/4283030ش مصطفى كامل - سموحة - االسكندريةاستيراد وتوريد أسمدة - تقاوي بطاطسزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة العامة للتجارة3
03/4242424

03/4241812www.generalagri.com

544طريق الجيش - رماضة - سيدي بشر - توريد حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة العربیة للمشروعات الزراعیة4
االسكندرية

03/5500911........................................................

-5802/33036052ش جزيرة العرب - المهندسين - الجيزةاستيراد وتصدير حاصالت زراعية (خضراوات - فاكهة)زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة المتحدة المصریة للتنمیة الزراعیة5
02/33036028-
02/33036104-
02/33036105

02/33446930....................................

الشركة المتحدة لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 6
التجاریة

16ش دولتيان - أغاخان- البرج األخضر - مدخل استيراد حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور
القاهرة شبرا- - 2

02/2206403602/22072713www.unitedgolden.com

الشركة المصریة الكندیة لتجارة الھیومات 7
واالستشارات

www.canadahumex.com....................202/26213242ش محمود هريدي - النزهة الجديدة - القاهرةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور

8عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر- تصدير قطن للخارجزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة المصریة لتجارة وتصدیر القطن8
القاهرة

02/24030171........................................................

602/3833322402/38333326hammam-heirs@yahoo.comأكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - قطعة 32استيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة المصریة للحاصالت الزراعیة9

........................................................402/33877669إمتداد شارع المطبعة - فيصل - الجيزةموزع لبذور الخضراوات - تقاوي الحاصالت الزراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة المصریة للمواد الزراعیة10

30عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - تصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالشركة الوطنیة للتسویق الزراعي11
القاهرة

010/03080684....................www.watantrade.com

-11002/27365776ش26يوليو- الزمالك- القاهرةتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالمؤسسة العربیة التجاریة12
02/27365677

02/27362473www.arab-trade@hotmail.com
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مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى قطعة تصدير خضراوات وفاكهةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورالمركز المصري للخضار والفاكھة (سیلف)13
90

02/4610049002/46100846www.cels-eg.net

3502/3760764402/37616793www.hasultan.comش األحرار - الدقي - الجيزةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أتش أیھ سلطان فارم14

-402/27366218ش محمد مظهر - الزمالك - القاهرةتوريد حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أجرو األقصر15
02/27360131

02/27375333www.agroluxor.com

استيراد وتصدير وتوزيع تقاوي - مغذيات - مخصبات زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أجرو سید16
زراعية

شارع عبد السالم الشاذلي - أمام المحافظة - 
البحيرة

045/3371767045/3371660www.agroseedco.com

-1102/3345900002/33479711ميدان سفنكس - المهندسين - الجيزةوكيل شركة إنزا زادن الهولندية لبذور الخضراواتزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أجروالند للتجارة والمشروعات الزراعیة17
02/33459333

masamra@menanet.net

-42602/37762257ش الهرم - الجيزةتوريد وتسويق حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أجریماتكو للزراعة18
02/37762258

02/37762229agrimatco.egypt@agrimatco-af.com

203/480988203/4811752nassar_corporate@yahoo.comش سنان باشا- المنشية - االسكندريةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أحمد نصار19

38ش محمد سرور من ش محب - المحلة تصدير تقاوي برسيمزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أخوان فرغل للتجارة20
الغربية الكبري-

040/2235582....................

شركة إسماعیل سیدس لإلستیراد والتصدیر 21
وتجارة البذور

hamada_kamel@hotmail.com....................064/3250149االسماعيلية - نفيشة - الطريق العاموكيل شركة (تيزير) الفرنسية لجذور الخضراوات المختلفةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور

برج وادي الملوك - ش الهانوفيل- العجمي - استيراد جمبري من السعودية - تصدير خضراوات وفاكهةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أفرست لإلستیراد والتصدیر22
االسكندرية

012/72581525-
011/11006989

....................evereast.eg15@yahoo.com

7عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر تصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة آمون لإلستیراد والتصدیر23
القاهرة

02/2291480302/22914804....................................

3ش أبو مندور - الحسينية الحلوانية - طنطا - استيراد وتوريد حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أوالد أبو داوود للتجارة24
الغربية

040/3410980040/3330890....................................

-5010/02726222ش أبو بكر الصديق - الوراق - أمبابة - الجيزةاستيراد حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أویستر جروب25
02/35417120

........................................................

203السادس من أكتوبر - ش المشير أحمد استيراد وتصدير خضراوات مجمدة - فاكهةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة إیجي فارم26
الحي المتميز إسماعيل-

010/07100555....................egyfarm.com@gmail.com

2702/2393095702/23929987egyptgreenland@gmail.comش طلعت حرب- وسط البلد - القاهرةتوريد نباتات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة إیجیبت جرین الند27

302/2737766302/27377664ش البرازيل - الزمالك - القاهرةوكيل لمنتجات زراعية من ألمانيا - تركيا - أمريكازراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة أجرو تریدنج28

-4302/27358238ش محمد مظهر - الزمالك - القاهرةاستيراد بذور من هولندا - سريالنكا- تصدير خضراواتزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة اجروتك للزراعة الحدیثة29
02/27356663

02/27358239www.agrotech.com.eg

1،2،3الممر التجاري- سور نادي الزمالك - تصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة اجرو فارمز30
الجيزة - المهندسين

02/33041199-
02/33457772

02/33457771....................................

تصدير حاصالت زراعية - استيراد حاصالت زراعية من زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة األخالص أخوان للتصدیر واإلستیراد31
الدول العربية

12 ش كفر عبدة - مكتب 10 - رشدي - 
االسكندرية

03/5453269......................................................

18ش الطيران - ميدان رابعة - مدينة نصر- استيراد حاصالت ومعدات زراعية من أوروبازراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة األقصر للتجارة العامة32
القاهرة

02/2404039602/24040398www.luxorgroup.net

-3202/27383298أ ش يحيى ابراهيم - الزمالك - القاهرةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة األمل للتجارة والتوكیالت33
02/27381088

02/27350157alamalegypt@link.net

-103/4839861ش النصر - المنشة - االسكندريةتصدير حاصالت زراعية لحساب الشركة والغيرزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة البارودي للتصدیر34
03/4839862

03/4839863baroudi_for_export@hotmail.com

أول طريق طناح - عزبة الحلواني - سندوب - استيراد حبوب قمح وصويا من أمريكا وأكرانيازراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة البركة لإلستیراد واإلعالن35
المنصورة

050/221807-
010/09734444

..................www.elparaka-bst.com

تصدير شتالت الفاكهة والزينة وتصميم شبكات الري زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة البستان36

وإنتاج شتالت المانجو المحلية واألجنبية

مدينة أبو رواش - خلف المنطقة الصناعية - بعد 

نقطة مرور الصليبة - بعد ترعة المنصورية

02/39100126-
012/23615773-
012/23753840

02/37984402bostanco@hotmail.com

وكيل شركة ( ساباد) السعودية للحاصالت الزراعية - وكيل زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الجمل للتجارة الدولیة37
شركة ( ديسكيش) الفرنسية لتعبئة الالنشون - استيراد 
ماكينات ومعدات ومواد خاصة إلنتاج اللحوم من فرنسا 

ودول االتحاد األوروبي

1502/3338501202/33350833elgamal@elgamal-int.comش أحمد الخالف - المهندسين - الجيزة

-30011/41343836ش الشهيد أمين شاهين - أبو حماد الشرقيةتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الحبیب للتصدیر38
012/22429901-

055/3413775

..................www.elhabebforexport.com

15عمارات حدائق رامو- طريق النصر - مدينة استيراد منتجات زراعية - دواجنزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الدقھلیة للتنمیة الزراعیة39
نصر

02/22909271-
012/89966417

02/24198371info@dakahlia.com

شركة الدمیاطي للتصدیر واإلستیراد (دمیاتك 40
جروب)

-602/24189165ش أحمد الدرديري - الميرغني - مصر الجديدةاستيراد وتصدير تقاوي بطاطسزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور
02/22915447

02/2291605domiatec@domiatec.com
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303/480702803/4853099elrahmany_m@hotmail.com ش الفلكي - العطارين - االسكندريةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الرحماني لإلستیراد والتصدیر41

استيراد حاصالت ومعدات زراعية من أسبانيا- الهند - زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الریادة للتجارة والتوكیالت التجاریة42
السعودية

3ش عمر حفني من ش عباس العقاد - مدينة 
القاهرة - نصر

02/22746694..................alreyadahtrade@yahoo.com

......................................................055/2565826ش اإلمام علي - ش مركز ههيا- الشرقيةتوريد وتجارة بذور ومبيداتزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة السحلي للبذور والمبیدات43

شركة الصیني لإلستیراد والتصدیر والتوریدات 44
العمومیة

استيراد قطع غيار وجرارات من روسيا- أوكرانيا- رومانيا- زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور
الصين

......................................................602/25778032ش سليمان الحلبي - وسط البلد - القاهرة

1703/542976203/5430379il_duha@yahoo.comش سوريا -رشدي االسكندريةاستيراد وتصدير حاصالت زراعية - معلباتزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الضحي لإلستیراد والتصدیر45

استيراد أجهزة علمية من فرنسا- امريكا- انجلترا- تصدير زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الطارق لإلستیراد والتصدیر46
حاصالت زراعية

www.al-tareq.com..................4902/25200052ش الالسلكي - المعادي - حلوان

80/1ش ياسين راغب - خلف السراج مول - تصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الظبي للتجارة والتصدیر - اتیك47
القاهرة - مدينة نصر - الحي الثامن

02/2671733802/26717339www.al-dhabi.com

-4003/4871057طريق الحرية - العطارين - االسكندريةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الفراعنة للتصدیر واالستیراد48
03/4868313

03/4862511pharaana@gmail.com

-1402/37619995ش إيران - الدقي - الجيزةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الفواكھ الطازجة (مصر)49
02/37619996-
02/33361906-
010/01608895

02/33379623www.ffc-egypt.com

1402/3336610102/33366215alkassoumah@alkassoumah.comش مصدق - الدقي- الجيزةتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة القسومة للصادرات المصریة50

26ش عبد الحميد لطفي - خلف مسجد مصطفة استيراد وتصدير وتجارة الغالل(قمح-ذرة-حبوب)زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة المراغي للمطاحن وتجارة الغالل51
المهندسين - محمود

02/37615511-
02/37615512

02/37615551....................................

شركة المروة لإلستثمار والتنمیة الزراعیة 52
(میدكو)

وكيل كبرى الشركات العالمية لألسمدة والمبيدات زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور
تصدير كافة المنتجات - ومستلزمات الزراعة

302/2275955402/22709557dawood-midco@link.netش حافظ رمضان من مكرم عبيد - مدينة نصر

موزع معتمد لشركة(أجروتب) األلمانية إلنتاج وتجارة زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة المشروعات الزراعیة (أجرو برو)53
شتالت الخضر والفاكهة

-02/24045781 104إمتداد رمسيس 2-مدينة نصر - القاهرة
02/24045783

02/22627833www.agroproegypt.com

موزع معتمد لشركة سينجنتا - وكيل وحيد لشركة تايجر زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة المنار للتجارة54

سول الكندية المتخصصين في البذور والمبيدات

14إمتداد عبد الحميد بدوي - شيراتون - مصر 
الجديدة     ،    أبو صوير ش المعاهدة - 

االسماعيلية

02/22673300-

064/3470250

02/22673444info@almanartrading.com

-2055/2349989برج النيل من طلعت حرب - الشرقيةاستيراد ذرة وفول صويا وبلوتينزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الھاشمیة لإلستیراد والتصدیر55
055/2362671-
055/2362055

..................elhashmea@yahoo.com

12ش محمد حسن الجمل -عباس العقاد - مدينة استيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الھدى لإلستیراد والتصدیر56
نصر

02/2275350002/22752900www.alhoda.com.eg

-2045/3307480ش مصطفى كامل- دمنهور- البحيرةاستيراد حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الوادي األخضر لإلستیراد والتصدیر57
045/3336441

......................................................

-4202/33050505ش وادي النيل-المهندسين - الجيزةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الوادي للتنمیة الزراعیة58
02/33050506-
02/33050507

02/33044424www.daltexcorp.com

-9102/33462334ش أحمد عرابي - المهندسين الجيزةاستيراد محاصيل ومعدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الوصل59
02/33041953

02/33041961....................................

....................................3503/480489503/4875103ش وكالة الميمون - الجمرك- االسكندريةتوريد وتجارة محاصيل زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الوفاء60

3402/3748718502/37487186yosrygroup.cairo@gmail.comش الطائف- الدقي - الجيزةتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة الیسر61

شركة باسمكو الدولیة لالستیراد والتصدیر 62
والتوكیالت

مدخل مدينة الدلنجات - أمام مضرب األرز - تصدير حاصالت زراعية جافة - شحن وتخليصزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور
البحيرة

045/3612400045/3601470sabrina_export@yahoo.com

......................................................202/27003088أبراج الشرطة - المعادي - حلواناستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة بریدج ترید لإلستیراد والتصدیر63

....................................3702/3335970102/37624908ش د/السبكي -الدقي- الجيزةاستشارات زراعية في المشرومزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة بلو شیا مشروم64

44ش محمد مظهر- الزمالك-القاهرة    ،   تصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة بلو نایل65

17ش محمد المرعشلي- الزمالك - القاهرة

02/27356067-
02/27356040-
02/27356041-
02/27366413

02/27356066www.bluenileegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

كورنيش النيل - بنها - القليوبية     ،    29أ توريد وتجارة أقطان ومحاصيل زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة بنھا لتجارة األقطان والمحاصیل الزراعیة66

عبد الرحيم صبري - ميدان زيني - الدقي - 

الجيزة

013/3260693-
013/3257718-
013/3255981-
02/37483238

013/3252362banhacot@link.net

16066/3224242066/3237934ptc.egypt9@gmail.comش عرفات حي شرق- بورسعيدتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة بور سعید الدولیة للتجارة67

50ش المحروسة من ش أحمد عرابي - تصدير فاكهةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة ترید ویفز68
الجيزة - المهندسين

02/3304816502/33453872www.foodwaves.com

....................................1902/2403231402/24032318أ عمارت العبور - صالح سالم - مدينة نصرتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة ثمار لإلستثمار والتنمیة الزراعیة69

-1802/37492824ش عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة جرین أكتوبر للتنمیة70
02/33370910

02/37483065goc@goc.com.eg

شركة جرین بارادیس للمشروعات الزراعیة 71
والتجارة

فيال1/12ش أبو بكر الصديق - مركز بدر - توريد وتجارة وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور
البحيرة

010/05786050-
010/62719345

......................................................

-211040/3328482ش الجيش - طنطا - الغربيةتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة جرین فارم72
040/3328558

..................www.greenfarminteernational.com

-7702/24023956ب طريق النصر- مدينة نصراستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة جرین فالي لتجارة والمشروعات الزراعیة73
02/24023565

..................www.greenvalley-egypt.com

32ش عبد هللا بن طاهر - من ش مكرم عبيد - استيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة جنا للزراعة74
مدينة نصر

02/26715979......................................................

وكيل لبذور الخضر - أحماض الهيوميك- مستلزمات زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة جنا لیمتد75
- مبيدات) أسمدة - بذور ) الزراعة

www.janaltd.com..................514002/25077883ش 17 حي الدبلوماسيين - المقطم

13013/3312388013/3229933jeenaforexport@yahoo.comش نجدي- المنشية - بنها- القليوبيةتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة جینا للتصدیر76

-2102/33353657ش التحرير - الدقي - الجيزةاستيراد وتصدير بذورزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة حمزة للزراعة77
02/33378916

02/33359817....................................

......................................................8902/25767339ش بوالق الجديدة - بوالق أبو العال - القاهرةتوريد وتجارة حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة حنا جرجس78

......................................................29802/33052543ش السودان - المهندسين - الجيزةتصدير أعالفزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة خیرات الوادي79

شركة فاروق الشویكي للتجارة والتصدیر 80
والتوكیالت

6ش د.فاروق الشبكي -المريوطية - الكوم تصدير أعشاب طبيعية مجففة لمختلف الدولزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور
الجيزة - الهرم - الخضر

02/33869898-
02/33841120

..................info@elshobaki.com

7ش عبد السميع من ش الحرية-الجزيرة - ميت استيراد وتوريد فواكه وخضراواتزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة دلتا لإلستیراد والتصدیر81
الدقهلية غمر-

050/6906881-
050/6904944

..................www.deltaartegypto.com

......................................................02/23929087ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرةاستيراد بذور زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة دوس وشركاه82

28 شارع متحف المطرية - ميدان النعام - عين مشروعات زراعية ( عيش غراب)زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة رحمة جروب83
القاهرة - شمس

012/78002735......................................................

-102/3303530 ميدان موسى جالل - المهندسين - الجيزةاستيراد محاصيل ومعدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة رخاء لإلستثمار الزراعي84
02/33032788

02/33033534....................................

السادس من أكتوبر - ميدان ليلة القدر - مجمع توريد وتجارة مستلزمات الزراعة والزهور - شبكات الريزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة زھور تسنیم85

علي الدين

02/38342893-
012/20347762-
010/00174795

......................................................

الكيلو 128 طريق االسكندرية الزراعي - تصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة سقارة لتصدیر الحاصالت البستانیة86
القليوبية

012/22334202-
040/3329112

..................www.algebali.com

www.smatrading.com..................3303579-040شارع سعيد -طنطا - غربيةتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة سما ترینج87

155 شارع مصطفى كامل - الرمل - باكوس - توريد وتجارة بذور ومبيدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة شامة88
اإلسكندرية

03/5740348......................................................

6 شارع محمود حافظ - ميدان سفير - مصر تصدير زهور عصفور الجنة - شتلة - بذرة - زهرةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة شیري فارم89

الجديدة - القاهرة

02/26357026-
010/01116608-
010/02329559

..................dr_mansour_idc@hotmail.com

-3203/4285712 أ شارع الفاكهة - الحضرة - االسكندريةاستيراد حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة فوزي عطیة جاد هللا لإلستیراد والتصدیر90
010/05725974

......................................................

10 شارع اللواء عبد العزيز علي - مصر تصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة لوتس للتجارة الخارجیة91
القاهرة - الجديدة

02/24175557..................lotusft@lotus-egypt.com

شركة مابا لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 92
التجاریة

02/3835552202/38355222www.maba-eg.comمدينة السادس من أكتوبر - الحي السابعوكيل شركة (أجريكول) الهولندية لتقاوي البطاطسزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذور



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

السادس من أكتوبر - المنطقة السابعة - هنيدة استيراد وتصدير منتجات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة مابا للمنتجات الزراعیة93

سنتر - بلوك 1

02/38355522-
02/38355544-
02/38355588

02/38355222www.maba-eg.com

marcotech58@yahoo.com..................2303/4872754 شارع أحمد عرابي - العاطرين - االسكندريةاستيراد وتصدير محاصيل زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة ماركو لإلستیراد والتصدیر- رستم جروب94

الكيلو 58 طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي تصدير علف حيواني - استصالح أراضي زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة مارینا للتنمیة الزراعیة95

- االسكندرية

010/00003635-
012/28042225-
010/06815815-
010/00003634

012/28501560www.marinaagridev.com

وكيل شركة (ساكاتا) اليابانية - شركة (نيكرسون) اليابانية زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة محمد فرید عبد الھادي جعارة وشركاه96
- شركة (زوان) البولندية المتخصصين في بذور 

الخضراوات والزهور

71 ، 72 ، 74 شارع أحمد ماهر - باب الخلق -

 القاهرة

02/25113643-
010/06666124-
012/23183967

02/25121151www.gaaraseeds.com

13013/3312388013/3229933misr.2011@yahoo.com شارع نجدي - المنشية - بنها - القليوبيةتصدير محاصيل زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة مصر 2001 لإلستیراد والتصدیر97

مدينة العبور - المنطقة الصناعبة ب ج - قطعة وكيل كريم (نيفيا) من ألمانيا - تصديرزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة مصر بیرامیدز جروب98

4 - بلوك 22008

02/44800371-
02/44800372-
02/44800373-
02/44800374-
02/44800375

02/44800216www.misrpyramidsgroup.com

-202/25125602 شارع أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرةتوريد بذور نباتاتزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة مصر للتنمیة الزراعیة99
02/25109038

......................................................

3 برج العروبة - شارع حسن صادق - مصر استيراد محاصيل زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة مصر للتنمیة الزراعیة100
القاهرة - الجديدة

02/2415009902/24180601....................................

وكيل شركة (نامدهاري سيدز) الهندية النتاج تقاوي زراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة مكة للتجارة101

الخضر الهجين

-502/25143443 شارع أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرة
02/25129324-

010/05120699-
010/01009424

02/25121717-

02/25060340

mecca_trade100@hotmail.com

شارع 52 - الحي االول - المنطقة السابع -استيراد وتصدير حبوب غذائيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة مید تیرانیو (مصر)102
حلوان - القاهرة الجديدة - التجمع الخامس

-02/26182064-
02/26182065

02/26182066www.meditrraneo-egypt.com

-903/4868859 شارع النصر - المنشية - االسكندريةاستيراد وتصدير بطاطس وبصلزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة نانا للتصدیر واإلستیراد103
03/48960139

03/4802304www.nana-rall.com

1603/487461003/4873433talaatkhdr48@yahoo.com شارع طلعت حرب - العطارين - االسكندريةاستيراد وتصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورشركة ھبكو لإلستیرادوالتصیدر104

902/3761301202/37613011www.al-shams-group.com.eg شارع التحرير - الدقي - الجيزةتخزين وتصدير موالحزراعة ومیكنة زراعیةحاصالت زراعية وبذورمجموعة الشمس للزراعات المتطورة105

-045/3627101مديرية التحرير - مركز بدر - البحيرةاستيراد مستلزمات الري الحديثزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريالشركة األھلیة الفرعونیة للري الحدیث1
010/00653356

..................elyoser2008@hotmail.com

وكيل شركة (هنتر) - شركة (أزود) - شركة (ايروتيرول) - زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريالشركة الدولیة للتجارة والتنمیة الزراعیة2

شركة (راين بيرد) - شركة (الواصل) - شركة (مياس) 

المتخصصين في معدات الري - توريد معدات ري ورش

10 شارع د/حمودة من شارع زغلول - مشعل - 

الهرم - الجيزة    ،     عمارة الشبراوي - 

السبتية - وسط البلد - القاهرة

02/33820087-
012/22152605-
012/23274268-
02/25755137-
02/25799297

02/33820088itc.elharam@gmail.com

توريد مهمات الري الحديث - أسمدة - مخصبات زراعية - زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريالشركة العربیة لتكنولوجیا الري والتنقیط3
توريد مشروعات الري

-33879311-10302 شارع الهرم - برج الرياض - الجيزة
02/33879411

02/33879130www.adritec.com

الشركة المصریة السویدیة للتجارة والھندسة 4

والمقاوالت

وكيل لشركة (إيريتك) االيطالية لخراطيم الري بالتنقيط زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ري

وشركة (باير) النمساوية ألجهزة الرش المحوري

3 شارع حسن العشماوي - متفرع من شارع 

عبد العزيز فهمي - هليوبلس - القاهرة

02/22407395-

02/22416663

02/22407396www.estecegypt.com

-4102/25776319 شارع المنصوري - السبتية - القاهرةتصميم وتنفيذ وصيانة شبكات الري والمياهزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريالشركة المصریة لتجارة شبكات الري والمیاه5
012/21012077-
010/04008411

02/25754958alaalotfi@gmail.com

الشركة المصریة للتوریدات واالستیراد 6

والتصدیر

وكيل لشركة (أزود) األسبانية لفلترة المياه الخاصة زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ري
بشبكات الري - توريد شبكات الري للمزارع والقرى 

السياحية وتنسيق الحدائق والفيالت

tameratta@hotmail.com..................4402/25783926 شارع السبتية - مول جنيدي - القاهرة

www.ecmico.com..................502/26833401 شارع صالح ذو الفقار - العباسية - القاهرةتصميم وتوريد شبكات ري - إستشارات هندسيةزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريالشركة المصریة للمقاوالت والري الحدیث7

......................................................5602/26982795 شارع جسر السويس - القاهرةتوريد وتجارة أدوات ريزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريالمركز العصري للري الحدیث8
......................................................602/25745799 شارع الصايغ - وسط البلد - القاهرةتوريد قطع غيار ماكينات ريزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريالمركز الھندسي لألالت الزراعیة9



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

استيراد شبكات الري الحديث وستلزماتها كشبكات الري زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة إس . إیھ . دبلیو للتجارة10
بالرش أو بالتنقيط كاملة - محطات الفالتر األوتوماتيكية 
(أركال سبين كلين) لمياه الترع واألبار - محطات الفالتر 

(ياميت) الرملية

27 شارع الزهراء متفرع من شارع عمان - 

المهندسين - الجيزة

02/37480418-

02/37604995

..................saw@soficom.com.eg

وكيل شركة (كوين جيل انترناشيونال) السويسرية لخراطيم زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة إینا بالست11
الري ذاتية التنقيط - شركة (سابكو) السعودية لصناعة 

المواسير الــ بي في سي - شركة (جورج فيشر) 
السويسرية للوصالت الــ بي في سي ضغط عالي - شركة 
(أس تي بي) األسبانية لمواسير الــ بي إي واي - شركة 
(أر كيه دي) األسبانية لصناعة أجهزة الري المحوري - 

شركة (فالسير) اإليطالية لمواسير بولي بروبلين - شركة 
(ابالكو) السعودية لوصالت الــ سي بي في سي والــ بي 

في سي ضغط عالي

6 شارع معهد الصحاري - بجوار فندق البارون -

 مصر الجديدة - القاهرة

02/26903457-

02/26903458

..................enaplast@link.net

......................................................30012/23272906 الطريق العام - االسماعيليةتوريد شبكات ري بالتنقيط للشركات واالفرادزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة اإلتحاد للتنمیة الزراعیة12
-045/3620361مديرية التحرير - مركز بدر - البحيرةتوريد مستلزمات الري بالتنقيطزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة الجمل لنظم الري الحدیث13

010/08552605
......................................................

توريد رشاشات المياه نوع (أر سي) ومدافع الرش الخاصة زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة الریادة للتجارة والتوكیالت التجاریة14
بشبكات الري بالرش ومالعب الكرة

3 شارع عمر حفني - أمام مسجد بالل - أخر 
القاهرة - مدينة نصر - عباس العقاد

010/65528230-
02/22746694

..................m_bournou@yahoo.com

-092/7733008المعصرة - الوادي الجديدتوريد شتالت وتقاوي - شبكات ريزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة السرایا لخدمات التنمیة الزراعیة15
011/12075558

..................gomma_1952@yahoo.com

......................................................56/8502/25760423 برج الشبراوي - السبتية - القاهرةتوريد شبكات الري الحديثزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة الشروق لشبكات الري الحدیث والتوریدات16

توريد أجهزة الري المحوري - وكالء لشركة فالمونت زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة الفتح ألنظمة الري المتطورة17
األمريكية لألجهزة

6802/2670365202/26703654www.valmont.com شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

وكيل شركة (فالمونت) ألجهزة جيوفود ألجهزة الري زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة الفتح ألنظمة الري المتطورة18
المحوري

....................................6802/2670365202/26703654 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

وكيل شركة (هانتر) - شركة (راين بيرد) - شركة (إيبكو) - زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة الفتح للتجارة والتوریدات19

شركة (كومير) - شركة (نان) - شركة (مياس ) 

PVC المتخصصين في مستلزمات الري والــ

50 شارع السبتية - مجمع المصريين بجوار بنك 

CIB - وسط البلد - القاهرة

012/28659665-

02/25760001

..................el-fath-trade@hotmail.com

الموزع الوحيد ألجهزة الري المحورهيدروليكية ماركة (تي زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة الواحة ألنظمة الري المتطور20

إل) األمريكية

93 شارع رمسيس - أمام نقابة المهندسين - 

القاهرة

02/25783706-
012/23127540-
011/14002602

02/25751094www.tlirr.com

4 شارع الجمعية المصرية لطب المجتمع - تصميم وتنفيذ وتوريد شبكات ري حديث - قطع UPVCزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة بروج21
القاهرة - مصر الجديدة - مساكن شيراتون

02/22665590-
011/12462424

02/22679994www.brouge.com.eg

شركة بروج ألعمال تنسیق المواقع وشبكات 22
الري

4 شارع الجمعية المصرية لطب المجتمع - توريد شبكات الري الحديثزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ري
القاهرة - مصر الجديدة - مساكن شيراتون

02/22679994-
02/22665590

..................www.brouge.com.eg

-2503/4264970 شارع الفاروق عمر - سموحة - االسكندريةتوريد وتجارة قطع غيار شبكات الري - إنشاء شبكات الريزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة تكنو ألكس23
03/4200638

03/4264977www.technoalex.com

وكيل وحيد لشركة (بيرماد) لمحابس الهيدروليك ومنظمات زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة تكنو جرین للمشروعات الزراعیة24
الضغط - (أمياه) لفالتر وسمادات حقن - (دوروت) لعدادات 

المياة ومحابس سكينة وفراشة - (هاكوهاف) لمحابس 
الفراشة وعدم الرجوع - (أري) لمكابس الهواء - (جون 

دير) لنقاطات الخراطيم - مينى سبرينكلر - (أوديس) للفالتر

51 شارع عثمان بن عفان - ميدان االسماعيلية 

- مصر الجديدة - القاهرة

02/22912629-

02/22912622

02/26904928www.technogreen.com

شركة تیكنو دریب للتجارة والمشروعات 25
الزراعیة

-29064/3252254 الشارع العام - نفيشة القبلية - االسماعيليةتوريد مستلزمات ريزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ري
012/27786585

......................................................

متخصصة في أنظمة الري الحديث - توريد مستلزمات زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة جرین للزراعة الحدیثة26

الزراعةمن أسمدة - مبيدات - طلمبات - فالتر

السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثانية - 

14 ب المحور المركزي - بجوار جامع الحصري

02/3836932002/38356441....................................

استيراد وتصدير حاصالت زراعية - أعمال الند سكيب - زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة تكنو للمشروعات الزراعیة27
شبكات ري

greengreen0005@hotmail.com..................802/26674963 مساكن النيل - المقطم - حلوان

وكيل عام لشركة (MTD) االمريكية األلمانية لماكينات زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة دوماتكو28

قص النجيل - الجرارات - عزاقات

47 أ شارع أحمد تيسير - مبنى رامو سنتر - 

كلية البنات - مصر الجديدة - القاهرة

02/26615767-
02/22636118-

012/22189760-
02/22615767

02/22630861www.domatco.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الوكيل الوحيد لشركة (نتافيم) الفرنسية - (أيفافيت) زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة سیف الزراعیة29

االيطالية - (ريفاهو) الهولندية - شركة (فيرسا) االسبانية 

لنظم الري الحديثة ووصالت الـ بي في سي والبولي إيثيلين 

لنظم الري في مجال الزراعة الحديثة والحدائق

48 شارع ابراهيم نصير - لوران - االسكندرية   

 ،     19 شارع الجهاد - ميدان لبنان - 

المهندسين - الجيزة

03/5821650-
03/5841429-

010/05454501-
02/33452841-
02/33046391-
010/01200295

03/5836028-

02/33046391

www.netafim.com

-4803/5821650 شارع ابراهيم نصير - لوران - االسكندريةاستيراد شبكات ري من هولندا - اسبانيا - ايطاليازراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة سیف الزراعیة لنظم الري30
03/5836028

..................www.seifagrico.com

شركة متخصصة في مجال نظم الري المتطورة وشبكات زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة شبرا للتجارة والتوكیالت31
مياه الشرب والصرف الصحي

عمارة 2و - مربع 1159 - مساكن شيراتون - 
القاهرة

02/2266184402/22661845www.shira-eg.com

استيراد كل ما يخص الري الحديث - توريد جميع زراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة فابیوجروب لإلستیراد32
الرشاشات المحوري ومدافع الرش الخاصة بشبكات الري 

بالرش وجميع المحابس وجميع أنواع النقاطات

-5302/22053443 شارع راتب باشا - شبرا - القاهرة

010/03391315

02/22053058sami_fipo_iesus@hotmail.com

6أ عمارات أول مايو طريق النصر - مدينة نصر توريد وتركيب شبكات ري حديثزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة نیوستارز للري الحدیث33
القاهرة -

02/22708110......................................................

30 عمارات العبور - صالح سالم - مصر توريد وتركيب شبكات الري الزراعي والمسطحات الخضراءزراعة ومیكنة زراعیةشبكات ريشركة ھیدروتك لنظم الري الحدیث34
القاهرة - الجديدة

02/2402615702/22635997www.hydro-tech.com.eg

....................................4502/2576739802/25762328شارع القللي - وسط البلد - القاهرةإستيراد معدات وجنيرتور خاصة بالزراعة من الصينزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعية الشركة الدولیة للمعدات1

19شارع مرسي بدر - العطارين - اإلسكندرية إستيراد وتصدير معدات زراعية من أمريكازراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالشركة الرفاعیة لإلستیراد والتصدیر2

,45شارع اإلسماعيلية رشدي - اإلسكندرية

03/5423392 

03/3914026

03/3913054elrefaeyaco@yahoo.com

....................................1702/2574322802/25780844أ شارع عرابي - وسط البلد - القاهرةإستيراد قطع غيار معدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالشركة العالمیة لإلستیراد والتصدیر3
....................................903/480733403/4877171شارع أحمد محرم - العطارين - اإلسكندريةإستيراد ماكينات وآالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالشركة المتحدة للدیزل4

الشركة المتطورة للجرارات والمعدات الزراعیة 5
(أتام)

-302/24176275شارع البيروني - مصر الجديدة -القاهرةإستيراد معدات زراعية من إيطاليا - فرنسازراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعية
02/24175427

02/24175428www.multitradegrp.com

الشركة المصریة الفرنسیة لإلستیراد والتصدیر 6
والتوكیالت

....................................045/3342858045/3343014شارع عبد السالم الشاذلي - دمنهور - البحيرةإستيراد قطع غيار جرارات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعية

الشركة المصریة للبذور والزیوت والكیماویات 7

(القرمة)

إستيراد بذور - معدات وآالت زراعية - رشاشات ماركة زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعية

(سيرا) التركية

45شارع الجمهورية - ميدان األوبرا - وسط 

البلد - القاهرة

02/23915276-
02/23918714-
010/01620389

02/23935661www.elkorma.net

105شارع عبد العزيز آل سعود - المنيل - إستيراد معدات زراعية من البرازيل - إيطاليا - اليابانزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالشركة المصریة للتنمیة واآللیات8
القاهرة

02/23653118-
02/23622516

02/23624575ecad@link.net

شارع طلعت حرب - شبين الكوم - البر الشرقي -توريد وتوزيع معدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالشركة الھندسیة المتحدة9
 المنوفية

048/2230454048/2314816....................................

..........................................................2902/2398874شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةإستيراد معدات زراعية من ألمانيا - هولندا - الصينزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالمؤسسة الزراعیة الحدیثة10
20شارع الشيشيني - طريق فلفلة - المريوطية -إستصالح أراضي ومشروعات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالمجموعة المصریة للمشروعات الزراعیة11

الجيزة - الهرم -  فيصل
010/0777736402/37431110egygroup.agri@hotmail.com

إستيراد قطع غيار محركات ديزل (أدوات حقل الوقود) من زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالمكتب العربي للتجارة والتوریدات12
إيطااليا مواد كهربائية

-4302/25751562شارع القللي - وسط البلد - القاهرة
012/23108951

......................mohdahmdaocs@yahoo.com

وكيل ومستورد لألسمدة المركبة - البذور - رشاشات زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةالمكتب الفني للمواد الزراعیة - أمتو13

مبيدات - معدات وأدوات ري - بيتموس من كندا -

-2602/33358101شارع الدقي - الجيزة

02/37497127

02/37607217amto_shimy@yahoo.com

..........................................................5802/25917691شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةإستيراد اآلالت الزراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة أبناء إسماعیل أبو شادي لآلالت الزراعیة14

tsmarco@link.net......................1802/22402012شارع أسوان - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد معدات زراعية من الصين - كوريا - تركيازراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة أبو النجا التجاریة15
....................................4302/2575477602/25740416شارع القللي - وسط البلد - القاهرةإستيراد معدات وقطع غيار معدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة أبو الھول للھندسة والتجارة16
16عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - إستيراد وتصدير اآلالت الزراعية من الهندزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة أجیكو انترناشیونال سنتر17

مصر الجديدة - القاهرة

02/22661439-
02/22661463-
02/22665473

02/22666506agico@yahoo.com

....................................2702/3748041802/37604995شارع الزهراء - الدقي - الجيزةإستيراد معدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة أس أیھ دبلیو للتجارة18
....................................602/2259836502/24517357شارع سليم األول - حلمية الزيتون - القاهرةإستيراد معدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة ألفا نایل19

استيراد كافة معدات الحليب وأنواعها وطاقاتها وتوفير قطع زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة ألفا نایل اجرى20
الغيار الالزمة لجميع أنواع المحالب

6ش سليم األول - بجوار قصر القاهرة الزيتون - 
القاهرة

02/2259836502/24517357alfanileagri@hotmail.com

استيراد - وبيع مواسير (سيملس) - جرارات زراعية زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة أم أم جروب21

(تجميعها) - وكيل لماركة (جاكور - الندروفر) سيارات

18عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24015636-

02/24010040

02/24024465www.mci-mmgroup.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-050/6684551شارع المستشفى العام - السنبالوين - الدقهليةتوريد وتجارة آالت زراعية وقطع غيارزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة أوالد السعید22
012/22791732

..........................................................

23شارع عبد السالم عارف - المنصورة - توريد وتجارة آالت زراعية وقطع غيارزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة أوالد السید متولي للتجارة والھندسة23

الدقهلية

050/2247299-
010/05327861-
012/85303031

..........................................................

13شارع حسن صادق - الميرغني - مصر إستيراد معدات زراعية ومعدات حفرزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة إیجیبكو للتجارة24
القاهرة - الجديدة

02/22903618-
02/22907426

02/22697486www.egypco.net

5شارع الكبارة من شارع نجيب الريحاني - إستيراد وتجارة الطلمبات واآلالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة اإلخالص للتنمیة والمشروعات الزراعیة25
القاهرة

02/2591992102/27868759....................................

95برج السلسة - طريق 26يوليو - األزاريطة - إستيراد معدات زراعية من دول األتحاد األوربيزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة اإلسكندریة للمشروعات والتجارة - أباكو26
اإلسكندرية

03/485907203/4863127www.apaco.com

وكيل وحيد وحصري لشركة (أتومز) الكندية إلنتاج زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة االتحاد لمستلزمات اإلنتاج الزراعي27
المبيدات األمنة كأتوسيد لعالج الفطريات وأعفان التربة - 

بيوكسي أ لعالج ومقاومة النيماتودا - إستيراد وتصدير 
مبيدات اآلفات الزراعية - األسمدة , المخصبات - منظمات 
النمو - محسنات التربة - الميكنة كالجرارات - المحاريث - 
األدوات الزراعية - مستلزمات الري - مستلزمات المزارع

-402/26214689شارع النصر - النزهة الجديدة - القاهرة

010/01222003

02/26214688www.unagrosupplies.com

boggroup@hotmail.com......................3602/23937211شارع شريف باشا - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة معدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة التجارة لالستیراد والمحاجر28

21شارع عثمان من شارع محي الدين أبو العز -إستيراد وتصدير معدات زراعية - جرارات - حصاداتزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة التنمیة األفریقیة للتجارة (أدكو)29
 الدقي - الجيزة ,شارع الجامعة المصرية - 

المنطقة الصناعية - مؤسسة الزكاة - المرج - 
القاهرة

02/33382070-

02/33382010-

02/26634330-

02/33382088-

010/01431931

info@adco-eg.com

صناعة مهمات المباني والطرق ووسائل النقل والمعدات زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة التوریدات العمومیة العالمیة (جیسكو)30
وورش متكاملة الصالح المعدات ومنشآت معدنية 

وتوكيالت تجارية ومحركات وخالطات خرسانة وأوناش 
دكاكات وطلمبات مياه ومجاري وطلمبات طاردة مركزية 
وطلمبات غاطسة وطلمبات رفع للمنازل وعربات رافعة 

هيدروليكية حمولة 2طن وم إستيراد معدات زراعية 
وصناعية من أمريكا

-4702/25751200شارع رمسيس - وسط البلد - القاهرة

02/25751412

02/25751371www.gisco-eg.com

..........................................................1502/25745759شارع القللي - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة اآلالت الزراعية المستعملةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة الجرجاوي31
1مكرر شارع الشهيد سيد زكريا - مساكن إستيراد جرارات زراعية من إيطاليا - ألمانيازراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة الدیاب للتنمیة الزراعیة والبیئیة32

القاهرة - مصر الجديدة - شيراتون
02/2267100302/22671004www.eldeyab.net

إستيراد جرارات زراعية روماني وروسي - قطع غيار زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة الشافعي33
مولدات بيركنز

-602/25752853شارع عرابي - وسط البلد - القاهرة
02/25755063

..........................................................

-010/64211800قرية ديو الوسطى - السنبالوين - الدقهليةإستيراد معدات زراعية من أمريكا - كندازراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة الشبراوي لإلستیراد34
010/61314101

......................alshabrawee@yahoo.com

وكيل لشركة لولمان األلمانية لمعامل التفريخ وأعالف زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة الفا ترید35
دواجن

-5002/37496337شارع مصدق تحت البوار الدقي - الجيزة
02/37496338

02/37604343....................................

شركة الكرنك لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 36
التجاریة

-4302/25752434شارع القللي - وسط البلد - القاهرةإستيراد معدات وآالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعية
02/25752436

02/25766256....................................

إستيراد معدات وآالت زراعية من إنجلترا - فرنسا - ألمانيا زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة المروة للھندسة والتجارة37
تركيا - الصين - الهند -

..........................................................602/25762552شارع الصائغ - رمسيس - وسط البلد - القاهرة

..........................................................21050/2238553شارع حسين بك - المنصورة - الدقهليةتوريد وتجارة اآلالت الزراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة المنصورة لآلالت الزراعیة38
hanyelnakeeb@yahoo.com......................04/3400266شارع المديرية البحري - طنطا - الغربيةإستيراد معدات وماكينات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة النقیب للتجارة والمیكنة الزراعیة39
شركة الوادي األخضر للتنمیة العقاریة 40

والزراعیة
إستيراد اآلالت ومعدات ومستلزمات زراعية - إستصالح زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعية

أراضي صحراوية
www.6octoberagri.net......................1402/33369547شارع أبو بكر الصديق - الدقي - الجيزة

وكيل وموزع لكبرى شركات بذور الهجين - معدات الري زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة تكنو جرین للمشروعات الزراعیة41
العالمية - شركات األسمدة المركبة - تصدير خضروات 

وفاكهة

47شارع عثمان بن عفان - ميدان اإلسماعيلية 

مصر الجديدة - القاهرة

02/24155133-

02/24178646

02/24183147www.technogreen.com

8شارع حسن منصور ميدان المحكمة - مصر إستيراد معدات زراعية من الصينزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة تیكمان للتجارة واألعمال الزراعیة42
الجديدة ,العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية 

B3

02/26399267-

015/355930

02/22418333-

015/355931

techman@link.net

إستيراد وتصدير معدات زراعية من ألمانيا - إيطاليا - زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة جاردنیا43
أمريكا

....................................2602/3761575702/37616230شارع عبد الحميد لطفي - المهندسين - الجيزة

إستيراد معدات زراعية -ثالجة تجميد - إستثمار أراضي زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة جرین الیف للتنمیة واإلستثمار الزراعي44
زراعية

53أبراج الفاروقية - تقسيم عمر بن الخطاب - 
القاهرة - جسر السويس

20/2621141602/2610526....................................
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

شارع محمد عبيد جنيدي - الوكيل - كفر الدوار - توزيع اآلالت واألدوات الزراعية ومواتير الرشزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة جنیدي للتجارة45

البحيرة

045/2216774-
045/2213597-

010/01607362-
012/21771186-
011/10017373-

045/2213597genadi_jeeran@yahoo.com

....................................77/7502/2753705402/27537107 شارع 199- المعادي - حلوانإستيراد معدات حلب ألبانزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة دیالفال46
5شارع عطية جاد - مدينة قباء - جسر السويس إستيراد وتوريد معدات ومحاصيل زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة دینامیك لألعمال الھندسیة والتوریدات47

القاهرة -
02/2697950902/26635429dynama.tec@hotmail.com

30702/3584272702/35842828sharkotrading@hotmail.com شارع الهرم - الجيزةإستيراد معدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة شاركو للتجارة والھندسة48
◌ٍ 8 شارع محمد حنفي - القللي - وسط البلد - إستيراد وتجارة اآلالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة دیانا تریدنج إیجینسیز49

القاهرة
02/25770344..........................................................

-5202/25778705 شارع القللي - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة آالت ومعدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة شندي عطا هلل إبراھیم50
02/25798091

..........................................................

-04/3751310طريق النجاح - مركز بدر - البحيرةإستيراد وتوزيع طلمبات - اآلت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة طنطا للمیكنة الزراعیة51
010/0168111

..........................................................

-04/3751310طريق النجاح - مركز بدر - البحيرةإستيراد - توزيع طلمبات - اآلالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة طنطا للمیكنة الزراعیة52
010/01608111

..........................................................

www.tibaexpo.com......................066/3231771شارع النهضة - بورسعيدإستيراد معدات زراعية - تصدير حاصالت زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة طیبة للتصدیر والتجارة الخارجیة53
-8803/3914521 شارع إسماعيل فهمي - اللبان - اإلسكندريةإستيراد معدات زراعية - مولدات كهربائيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة عیاد للھندسة والتجارة54

03/3925950
03/4942933ayedco@msn.com

..........................................................2202/33468996 أ شارع فريد شوقي - العجوزة - الجيزةإستيراد وتجارة اآلالت الزراعية وقطع غيارهازراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة فؤاد یوسف لآلالت الزراعیة55

-1102/33446056 شارع منتصر - العجوزة - الجيزةإستيراد وتوريد معدات زراعية (المولد - الدرام)زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة فت فراج للتجارة الدولیة56
02/33032455

......................fitegypt@yahoo.com

-10012/78779885 أرض المروحة - القطامية - حلوانتوريد معدات زراعية - إنشاء حمامات سباحةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة فلودرا مصر57
012/78779887

......................www.fluidra.com

....................................02/3835687102/38356313السادس من أكتوبر - أبراج األمريكيةإستيراد معدات زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة لوتس جروب58
1238 زهراء مدينة نصر - الحي العاشر - إستيراد وتصدير اآلت وميكنة زراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة ماستر تك للمستلزمات الزراعیة59

القاهرة - مدينة نصر
02/24110361-
012/21004666

......................mastertec@mail12egypt.com

شركة مجموعة األنشطة الھندسیة للتصمیم 60

اآلالت والمعدات

تصميم وتنفيذ مشروعات معالجة المخلفات البلدية الصلبة زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعية

البلدية والزراعية

مدينة العبور - المنطقة الصناعية الثانية - بلوك 

رقم 12013 المتفرع من شارع 116

02/46650961-
02/46650962-
02/46650964-
012/29600068

02/46650965www.entag.net

البحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال اإلنتاج زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة مجموعة الدمیاطي لإلستیراد والتصدیر61
الزراعي

6 شارع أحمد الدرديري متفرع من شارع 
القاهرة - مصر الجديدة - الميرغني

02/24189165-
012/84382147

02/22911305www.domaitec.com

066/3720600066/3725557www.abouelezz.comشارع محمد علي - 2 أبراج الشرطة - بور سعيدإستيراد معدات زراعية من روسيا - الدفيازراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة محمود أبو العز62

إستيراد مواتير رفع - معدات ميكنة زراعية - حصادات - زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة مصر للتجارة والتوكیالت63
مولدات كهربائية

شارع عبد الباقي - الحسينية - المنصورة - 
الدقهلية

050/2244773-
012/22848763

050/2249801....................................

....................................1903/392132803/3921327 ش مرسي بدر - محطة مصر - اإلسكندريةتجارة اآلالت الزراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة مید الند الھندسیة64

شركة مینا لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 65

التجاریة

وكيل لشركة (بوالن بروفي) إلنتاج الجرارات وماكينات زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعية

قص النجيل -(إيماك) لإلنتاج جرارات وماكينات قص النخيل 

- (برلتوني) لإلنتاج حصادات البرسيم المتخصصة

69 شارع عثمان بن عفان - ميدان سفير - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/2290553302/24181225www.minltd.com

-012/22471174العامرية - أمام المركز الدولي - اإلسكندريةتوريد وتجارة اآلت زراعية ومستلزمات مزارع الدواجنزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةشركة نیو أوسكار66
03/4482816

..........................................................

40مساكن الضباط - إمتداد شارع الثورة - إستيراد وتوريد معدات زراعية وهندسيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةمؤسسة عالم المحفزات للتجارة67

إمتداد طريق السويس - مصر الجديدة - القاهرة

02/22692683-
010/65116644-
010/66094000

02/25075787www.promrtors-world.com

1 شارع الرملي - بجوار الكوبري األخضر قسم توريد وتجارة اآلالت والمعدات الزراعيةزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةمؤسسة كمال الھندسیة68
الزقازيق الشرقية - نظام

050/2356934..........................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

وكيل شركة (ديكلوس) الفرنسية لألسمدة - شركة زراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةمجموعة شركات تكنو جرین69
(بالسترو) للخراطيم - شركة (بيرماد) للمحابس والمنظمات 
- شركة (أوديس) للفالتر - شركة (أمياد) لسمادات الحقن , 
شركة (نان) للرشاشات , شركة (بالسيم) لقطع االتصال ال 

pe - شركة (تافلت) لقطع اتصال الخراطيم - شركة 
(هاكوهاف) لمحابس الفراشة - شركة (الدارشاني) للتحكم 

اآللي - شركة (تالحال) للوحات التحكم - شركة (أي تي) 
للوحات تحكم المحابس , شركة (فيتو) األسبانية لبذور 

الخضر الهجين

47 شارع عثمان بن عفان - ميدان اإلسماعيلية 

- مصر الجديدة - القاهرة

02/24178646-

010/01601859

02/24183147www.technogreen.com

9 ص عمارات شركة المعادي من الجزائر وكيل لكل من شركة تافان - دوساتران لمعدات الدواجنزراعة ومیكنة زراعیةمعدات وآالت زراعيةمزارع الدواجن الحدیثة70
المعادي الجديدة

02/2704355002/27047300mpfezzeldin_co@yahoo.com

الشركة األھلیة التجاریة لألعمال الزراعیة 1

والكیماویة

وكيل وموزع ومستورد (نانكنج) التايوانية لإلطارات - السیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطاريات
و(سونار)التايوانية و(كوبر)األمريكية و(آفون)التركية و(إم 

آر إف)الهندية و(اورورا)التايوانية 
لإلطارات،(كلورايد)المصرية للبطاريات,(أدفانتي)التايوانية 

للجنوط

15 أ شارع 26يوليو - وسط البلد - القاهرة , 

158 شارع جسر البحر - روض الفرج - شبرا - 

القاهرة

02/25787500-

02/25760500-

02/22069606-

02/22069607

02/25779377-

02/22064455

nacitanacita.com

الشركة العربیة للتسویق والتجارة (ماھر كامل 2

وشركاه)

موزع لكل من (سمبريت) النمساوية وجنرال) األمريكية السیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطاريات
و(يونيرويال) األلمانية لإلطارات , وموزع لكل من 

(برجونيان) البلجيكية و(أوتاني) التايلندية لإلطارات الصب -
 وموزع (رودا) اليونانية للعجل الثابت والمتحرك

10شارع زكريا أحمد التوفيقية - القاهرة ,68 

شارع النبي دانيال - اإلسكندرية

02/25751358-

02/25746236-

03/4873509

02/25759297ashrafimaherkm@yahoo.com

78 شارع عمار بن ياسر - مصر الجديدة - مستورد للبطاريات - الكاوتشوكالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتالشركة المصریة لإلطارات - جود ییر3
القاهرة

02/2620685102/26206850www.egyptire.com

13011/1391299202/24833413www.watanya/.com شارع الفردوس - العباسية - القاهرةمستورد لإلطاراتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتالشركة الوطنیة الھندسیة لإلستیراد والتصدیر4

8 شارع كامل الشناوي - جاردن سيتس - وكيل (بريللي) اإليطالية لإلطارات بمختلف المقاساتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة إسماعیل دحروج للتجارة والتسویق5
القاهرة , مجمع نعمة - المحور المركزي - 

السادس من أكتوبر

02/27926428-
02/27963584-
02/27963572

02/27931155-

02/38372127

www.tiresegypt.com

57 شارع جميلة أبو حر يد - السيوف - الوكيل الوحيد بمصر وليبيا لإلطاراتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطاريات شركة إنترناشیونال تایرز6
اإلسكندرية

010/94402893-
03/5010091

......................www.international-tyres.net

-66010/06160241أبي الدرداء - المجمع التجاري - اإلسكندريةموزع لإلطارات - الكاوتشوك - البطارياتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة الدلتا للتسویق والتجارة7
03/4843655

..........................................................

شركة السید شحاتھ وأوالد أخیھ إسماعیل 8

لإلطارات

-902/24829480 شارع الشيخ قمر - العباسية القاهرةمستورد لإلطاراتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطاريات
02/24825889-
02/24829402

02/26859963www.shehatatires.com

17 شارع  صبري أبو علم - شبين الكوم - مستورد لإلطارات والبطاريات - الجنوطالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة الصفا لإلطارات والبطاریات9

المنوفية ,  شارع سيرسنا - الشعلة - المنوفية

048/2322435-

048/2742958

..........................................................

موزع بطاريات من كوريا - موزع إيطارات من ألمانيا السیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة المنیاوي للبطاریات واإلطارات10

وكوريا

101 شارع هارون الرشيد - خلف مستشفى 
هيليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة ,  بجوار 
سنتر عنابه وجامع الشربتلي - التجمع الخامس -

 القاهرة الجديدة

02/26331066-

012/88600107-

011/11223171-

010/62066786

02/26396266iminiawy1@yahoo.com

موزع (بريد جيستون) اليابانية لإلطارات - موزع (فيديرال) السیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة الھدى أوتو سیرفس11
التايوانية لإلطارات - موزع (بريللي) اإلتحاد األوربي - 

موزع (دونلوب) األندونيسية لإلطارات - موزع (جي تي) 
األندونيسية لإلطارات - موزع (كومهو) الكورية لإلطارات - 

موزع (هانكوك) الكورية لإلطارات - موزع (ميشالن) 
االتحاد األوروبي لإلطارات - موزع (كونتينانتل) اإلتحاد 

األوربي لإلطارات - موزع (كلورايد) المصرية للبطاريات - 
موزع (نسر) المصرية للبطاريات - موزع (سوبريم) 

الكورية للبطاريات

35 شارع جامع اإلسماعيلي - ميدان الظوغلي - 

السيدة زينب-القاهرة 25شارع المبتديان ناصية 

منصور - القصر العيني - القاهرة

02/27952270-

010/01751599-

02/279209440

02/27955579ashraf2266@hotmail.com

badran_n@hotmail.com......................1902/27007302 مدية األخاء - المعادي - حلوانتوريد اإليطارات - البطاريات , الجنوطالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة بدران12

12 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة ,  إستيراد إطارات - بطارياتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة تایر ترید سنتر13
 تقاطع شارع 154 مع شارع 155 - المعادي - 

حلوان

02/24186301-
02/26902897-
02/25255289

02/24142012....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

موزع ووكيل ومستورد (بريللي) األلمانية لإلطارات السیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة تایر ترید سنتر لإلطارات والبطاریات14
(كونتينانتال) األلمانية لإلطارات - (جوديير) األندونيسية 
لإلطارات - (باناسونيك) التايالندية للبطاريات - (فارتا) 

اإلتحاد األوربي للبطاريات

129 شارع الميرغني - السبع عمارات - مصر 

الجديدة - القاهرة  تقاطع شارع 154 مع شارع 

155 بجوار عمر أفندي - مصر الجديدة - القاهرة

02/24186301-
02/24142012-
02/26902897-
02/25255289

..........................................................

....................................101302/2364563102/23635556 كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرةمستورد لإلطاراتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة تمكو للتجارة والتوزیع15

23 شارع اللواء محمود سامي البارودي من وكيل لبطاريات شركة شبخت األلمانيةالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة شبحت میدل أیست16

محمد حسنين هيكل - مدينة نصر القاهرة

02/22710589-

02/26710882

......................specht.m.e@tedata.net.eg

الوكيل الوحيد لشركة (لينسل) اإلنجليزية لسائل اإلطارات السیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة قصر المونالیزا17
الذي يمنع إنفجار اإلطار

26 أ ميدان أحمد حلمي - برج نقابة المهندسين -
القاهرة -  شبرا

012/23402470-
02/22341570

......................monaliza_oko@hotmail.com

015/380313015/380282aramdan@nileprojects.comالعاشر من رمضان - داخل مركز المدينةمستورد لإلطاراتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة مصر لإلطارات18

21 شارع عباد الرحمن - مساكن شيراتون - الوكيل الوحيد لشركة (ماكسس) التايلندية لإلطاراتالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة ناسكو للسیارات19
القاهرة - مصر الجديدة

02/2266506102/22665073....................................

....................................050/2232314050/2269886شارع الجالء - المنصورة - الدقهليةمستورد لإلطارات - الجنوطالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتشركة یاسر لتجارة اإلطارات والجنوط20

9,1402/2482859802/26843914www.el.fardos.eg.com شارع الفردوس - العباسية - القاهرةمستورد لإلطارات - البطاريات , الجنوطالسیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتمركز الفردوس21

موزع (ميشالن) الفرنسية لإلطارات - موزع (بريد السیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتمركز الفردوس لإلطارات والبطاریات22
جيستون) اليابانية لإلطارات - موزع (هانكوك)الكورية 

لإلطارات - موزع (كومهو) الفيتنامية لإلطارات - موزع 
(فارتا) األلمانية لإلطارات - موزع (إي سي ديلكو) 

السعودية للبطاريات

www.el.fardos.eg.com......................02/26843914محمد حسين

موزع (بريللي) اإلتحاد األوربي لإلطارات - موزع السیارات والمركباتجنوط وإطارات وبطارياتمعرض عمرو الجمیل23
(ميشالن) اإلتحاد األوربي لإلطارات - موزع (هانكوك) 

الكورية لإلطارات - موزع (ماكسس) التايالندية لإلطارات - 
لإلطارات (دنلوب) موزع

......................010/08088180..........................................................

إستيراد زجاج سيكوريت وزجاج سيارات من الصين السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالشركة الدولیة لزجاج السیارات1

وألمانيا

شارع السادات - أمام حي السالم - مدينة السالم 

- القاهرة

02/26260774-
010/1618030-
010/65226611

02/33453361ashraffathy57@hotmail.com

وكيل شركة (بالوبونكت) األلمانية - شركة (كالريون) السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالشركة العالمیة للتوكیالت والتوریدات التجاریة2
اليابانية - شركة (ألبين) اليابانية شركة (سيمفوني 

التايوانية - شركة (كينوود) اليابانية شركة (إنفنيتي) 
األمريكية - شركة (بيكر) األلمانية - شركة (جيمني) 

اإليطالية - شركة (جيه بي ال) األمريكية المتخصصين في 
مجال استريو وأوديو السيارات

3 شارع منشأة الكتيبة - قصر النيل - وسط البلد 

- القاهرة ,   155 شارع النزهة - ميدان سانت 

فاتيما - مصر الجديدة - القاهرة

02/23909611-

02/23914658-

02/23950541-

02/26379392-

02/26379396

02/23907181www.edegypt.com

....................................11010/0538804202/22557974 شارع الكابالت - المطرية - القاهرةتوريد جميع أنواع فالتر المعدات والسيارات ماركة (مان)السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالشركة العالمیة للفالتر3

وكيل شركة (تي ار دبليو لوكاس) األلمانية - شركة السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالشركة الفرنسیة للسیارات4
(إيفكويم) الفرنسية - شركة (لوك) األلمانية - شركة (جي 
كيه أن) األلمانية شركة (روفيلي) األلمانية - شركة (جي 

اإليطالية أس تي نووفا)

-2102/24174003 شارع ألماظة - مصر الجديدة - القاهرة

02/24179610-

02/24180309

02/22919976sfv@tedata.net.eg

إستيراد معدات خدمة سيارات - معدات نظافة من إيطاليا السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالشركة المتحدة للمعدات5
وألمانيا والصين

-1202/24530710 شارع بني طي - سراي القبة - القاهرة
012/23217762

02/24519542united_equipment@yahoo.com

وكيل كبرى شركات تصنيع وتوريد كبائن الدهان - جميع  السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالشركة المصریة األلمانیة للتصنیع والتجارة6
أنواع فالتر الكبائن

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية األولى - 
شارع البنزينة

02/3830439102/38304392....................................

وكيل شركة (كيمنز) - شركة (كوماتسو) لقطع  غيار السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالشركة المصریة العالمیة للسیارات7

الجرارات - حفارات - مولدات - سيارات

أول طريق األوتوستراد - المقطم - حلوان , 
مدينة أبو رواش المنطقة الصناعية - الكيلو 28 

طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي - قطعة 
977

02/3539198402/35391983sales.irr@eim-eg.com

وكيل قطع غيار أصلية لسيارات (سكودا - فولكس) - تجارة السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالشركة الھاشمیة للتوكیالت والتجارة8
وإستبدال سيارات

16 شارع عمار بن ياسر - مصر الجديدة - 
القاهرة

02/26204466-
02/26204646

02/26204477alhashemya@alhashemya.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

وكيل شركة (ايه في ال) النمساوية المتخصصة في إنتاج السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتالمجموعة المصریة للھندسة والتجارة إیجیبت9
أجهزة الكشف عن أعطال المحرك وتحليل غازات العادم 

وخدمة البيئة - شركة (أوت توب) األلمانية المتخصصة في 
ماكينة غسيل أجزاء قطع غيار السيارات - شركة (فيليت) 

الفرنسية المتخصصة في استعدال شاسيه السيارة - شركة 
(فوج) الفرنسية المتخصصة في رواقع السيارات وضبط 

زوايا وإتزان السيارات

-902/22403383عمارات أبو غزالة -  جسر السويس - القاهرة

012/22161837

02/26327266www.egat-equipmants.com

12 شارع عرابي - التوفيقية - وسط البلد - إستيراد قطع غيار سياراتالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة أحمد البلطي للتجارة10
القاهرة

02/2578267202/25782573info@ahmedelbolty.com

إستيراد إكسسوارات وكماليات وجنوط سيارات من المانيا السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة أرابكوم11

وإيطاليا - الصين - كوريا - تايوان - تركيا

4عمارات رامو - تقاطع طريق النصر مع شارع 

عمر بن الخطاب - مدينة نصر - القاهرة

02/24183371-
02/24183372-
02/24183373

02/22917613www.arabcom.com.eg

إستيراد مستلزمات صناعة هياكل السيارات من دول اإلتحاد السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة إسكندریة للتجارة12
تصدير هياكل سيارات - األوروبي واليابان

-7803/4298720 شارع الفردوس - سموحة - اإلسكندرية
03/4264734

03/4291101alex_mahdy@yahoo.com

17 برج عثمان - كورنيش النيل - المعادي - إستيراد قطع غيار وتكييف السياراتالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة أم إیمبكس لإلستیراد والتصدیر13
حلوان

02/2528555302/25285554www.mgimpexegypt.com

2 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - إستيراد قطع غيار سيارات ألمانيالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة أن أتش أر14
القاهرة

02/2262246402/24020378....................................

شركة األخوة لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 15

التجاریة

إستراد منظفات لمحركات السيارات والستائر والجلود السیارات والمركباتقطع غيار وكماليات

وفرش السيارات من الصين

60 شارع عبد السالم عارف - المنصورة - 

الدقهلية

050/2375914-
010/00577154-
010/00577156

050/2375913cobrothers@yahoo.com

وكيل شركة (أن جي كيه) اليابانية - شركة (جين) اليابانية السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة التوفیق للتجارة واإلستیراد16

المتخصصين في قطع غيار السيارات

6 ميدان الجمهورية - وسط البلد - القاهرة , 

220 شارع شبرا - الخلفاوي - القاهرة

02/23918781-
02/23934102-
02/22016684

02/23917679www.eltawfikatm.com

وكيل شركة (smc) اليابانية لقطع غيار بلوف الهواء السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة السعدني للتجارة والخدمات الصناعیة17

والسلندرات

94 شارع إسماعيل الفنجري - مدينة نصر 

القاهرة , 15 شارع السباعي ميامي - اإلسكندرية

02/22623527-
02/24029662-

03/5530480

02/24025669-

03/5485034

www.saadanigroup.com

48 شارع جسر السويس - مصر الجديدة - إستيراد وتوريد جميع أنواع فالتر المعدات والسياراتالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة العربان18
القاهرة

02/22981315-
010/08531700

......................................................

شركة  المستقبل لالستیراد والتصدیر 19

والتوكیالت التجاریة

وكيل للشركات التركية شركة (استون) - مصنع (سوني) - السیارات والمركباتقطع غيار وكماليات

مصنع (أس.بي أيه) - شركة (ميردر) - شركة (أوتوبرك) - 

شركة (أيه. كيه. أر) المتخصصة في قطع غيار السيارات 

والجرارات الزراعية

-045/3316060دمنهور -  شارع أحمد الوكيل - أبو الريش
045/3327070-
045/3367700-
045/3305000-

012/23405906-
010/00052688

045/3366600www.futurespareparts.com

-33102/33466666 شارع السودان - المهندسين - الجيزةوكيل شركة (بيندكس) الفرنسية لزيوت لسياراتالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة المنار لإلستیراد والتصدیر20
02/33469999-
02/33450000

02/33467505www.almanargroup.com

17 شارع جالل الدين الحمامصي من شارع موزع معتمد لقطع غيار تويوتا األصليةالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة اوتراكو لیمتد21
الجيزة - المهندسين - أحمد عرابي

02/33453756-
010/01042126

02/33445010www.otraco.com.eg

توريد ساثل تبريد الردياتير والفرامل - ماء مقطر وحامي السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة بدر جروب22
(رادوكس) للبطاريات ماركة

-1003/5858386 شارع الهدى - لوران - اإلسكندرية
010/01987764

03/8545587www.badr-group-eg.com

......................................................7502/25759094 شارع رمسيس - وسط البلد - القاهرة إستراد قطع غيار السيارات من ايطاليا - البرازيل - تايوانالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة حسن حمدي محمود لالستیراد والتصدیر23

8 شارع عمر بن عبد العزيز متفرع من شهاب إستيراد وتوريد طلمبات - معدات خدمة صيانة السياراتالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة راضي الدولیة24

المهندسين - الجيزة

02/37489533-
02/37489544-
010/06021260

02/37489522www.radi.com.eg

-1302/22062967 شارع الدولتيان - الخلفاوي - شبرا - القاهرةإستيراد وتصدير قطع غيار السياراتالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة زكي أتوموتیف جروب25
1/19325

02/22069447www.zaki-co.com

وكيل قطع غيار سيارات ماركات (فيدرال مورجل - باين - السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة زكي أوتوموتیف جروب26
نيرال - جليكو - جوتينير) - وكيل سيارات نقل ثقيل صيني 

(باي بن) ماركة

1302/2206296702/22069447www.zaki-co.com شارع دولتين - الخلفاوي - شبرا - القاهرة

-1202/25780079 شارع  زكي - وسط البلد - القاهرةإستيراد قطع غيار السيارات - جرارات زراعيةالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة عماد بنیامین بشاي لإلستیراد والتصدیر27
012/22116033

02/25760238....................................

وكيل لماركات (كالريون) - (جيميني) - (بيكر) - (إنفينتي) -السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة كالریون وبیكر ألستریو السیارات28
 (ألبين) - (سيمفوني) - (كينوود) - (جي بي ال) 

المنتخصصين في كاسيت السيارة والكار أوديو (صوت 
وضوء)

3 شارع منشأة الكتبة - قصر النيل - وسط البلد -

 القاهرة ,  155 شارع النزهة - ميدان سانت 

فاتيما - مصر الجديدة  - القاهرة

02/23909611-
02/23914658-
02/23950541-
02/26379392-
02/26379396-

02/23907181www.edegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

3 شارع محمد البوصيري - طريق القاهرة إستيراد قطع غيار وتكييف السيارات من الصينالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة كوول آیر29
اإلسماعيلية - خلف سوق القنال الدولي - جسر 

القاهرة - السويس

02/2620245502/26440462....................................

....................................3802/2454728702/22587988 شارع  العزيز باهلل - حلمية الزيتون - القاهرةإستيراد تكييف سياراتالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة ماجیك ورلد30

وكيل وحيد لماركة (ايه سي جي) لسيارات الجولف السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة متجر للھندسة والتجارة (بیسكو)31

الكهربائية - إستيراد السيارات وقطع غيارها

8 شارع عماد الدين كامل - خلف طيبة مول - 

مدينة نصر - القاهرة

010/01010836-
011/19006660-
011/19066800-

02/24012285

02/24012075info@biso-egypt.com

وكيل شركة ( بوش ركسروت) األلمانية لقطع غيار السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتشركة یاسر فھمي للھندسة الھیدرولیكیة32
الهيدروليك - الفالتر - الطلمبات

65 ، 66 عمارات الشركة السعودية - السواح - 
القاهرة

02/24520192-
02/24530922

02/24530638....................................

-802/22037617ش السالم - أغاخان - شبرااستيراد قطع غيار النقل الثقيلالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتمؤسسة كیدكو للنقل الثقیل33
02/38335046-
02/22037617

02/38335046-

02/22037617

gudeco@link.com

وكيل قطع غيار السيارات المالكي والنقل ماركات ( السیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتمكتب التوكیالت المصري34
ساكس) ألجزاء الدبرياج ومساعدين السوستة - (وابكو) 

ألجزاء الفرامل لألتوبيس والسيارات والمقطورات - (مان 
فيللتر) لفالتر الزيت والفالتر الصناعية - (ايرليرنج) 

للجوانات واألويل سيالت - (ستابيلوس)لمساعدين الغاز - 
(أوبتل بيلت) لسيور المحركات والكاتينة وسيور ناقلة - 

(جي أتش إي ) للكماليات الداخلية والخارجية لألتوبيسات - 
وكيل مكونات المقطورات (بي بي ) الكسات المقطورات - 

(ميللير) أجهزة القالبات للمقطورات وسيارات النقل - 
(جوست) ألدوات التعشيق المقطورة واللوري وأرجل 

التحميل

-3702/33021712ش شهاب - المهندسين - الجيزة

02/33021713-

02/33021714

02/33021711-

02/33057012

....................................

3702/3302171302/33021711omar-taha@eao-online.comش شهاب - المهندسين - الجيزةتوكيل قطع غيار سيارات من ألمانياالسیارات والمركباتقطع غيار وكمالياتمكتب التوكیالت المصري صالح رسالن وشركاه35

الموتوسيكالت وقطع الشركة اإلیطالیة لإلستیراد1
غيارها

-1403/3914789تنظيم أبيدوس - محرم بك- االسكندريةاستيراد فيسباالسیارات والمركبات
03/4961058

03/4960046vmoussa2003@yahoo.com

الموتوسيكالت وقطع الشركة المصریة العالمیة للسیارات (یاماھا)2

غيارها

وكالء للسيارات (كيا- رينو) وكالء معدات كوماتسو السیارات والمركبات

(tsm) وموتوسيكالت ياماها اليابانية وأوناش شركة

طريق األوتوستراد - المقطم - القاهرة   - االدارة 

2: الكيلو24 طريق االسكندرية القاهرة 

الصحراوي - اإلسكندرية

02/25061601-
02/25061602-
02/25124653-
03/4700073-
03/4700165-
03/4700166

03/4701616 

03/25061603

eim@eim-eg.com

الموتوسيكالت وقطع شركة البر للتجارة واإلستیراد3
غيارها

aelbar@yahoo.com..................22050/2316186ش المديرية القديمة - المنصورة - الدقهليةمستوردين قطع غيار الموتوسيكالتالسیارات والمركبات

الموتوسيكالت وقطع شركة الصاوي للموتوسیكالت وقطع الغیار4
غيارها

وكالء للموتوسيكالت والفيسبا - إستيراد قطع الغيار السیارات والمركبات
للموتوسيكالت والفيسبا

 2502/25917588ش نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة
02/25911463

......................................................

الموتوسيكالت وقطع شركة العفریت مصر للموتوسیكالت5
غيارها

....................................6202/2483530802/24832872ش مصر والسودان - دير المالك - القاهرةوكالء لهوندا وياماها للموتوسيكالتالسیارات والمركبات

الموتوسيكالت وقطع شركة بكر الغریب للموتوسیكالت6
غيارها

......................................................050/6681888ش مصطفى كامل - المنصورة - الدقهليةاستيراد قطع غيار للموتوسكالتالسیارات والمركبات

الموتوسيكالت وقطع شركة تامركو للتجارة واإلستیراد7
غيارها

10ش الجد - متفرع من ش 77جسر السويس - استيراد موتوسيكالتالسیارات والمركبات
القاهرة - مصر الجديدة

02/24512627-
012/22118611

02/2251415tamer@tamerco.com

الموتوسيكالت وقطع شركة جنرال بایك8
غيارها

....................................4202/3302934302/330249393ش وادي النيل- المهندسين - الجيزةاستيراد موتوسيكالت ياماها وهوندا وسوزوكيالسیارات والمركبات

الموتوسيكالت وقطع شركة حالوة التجاریة9
غيارها

-1802/24589962ش بن رشيد - شبرا مصر - القاهرةمستوردين قطع غيار موتوسيكالت صينيةالسیارات والمركبات
02/24589963

02/24609273....................................

الموتوسيكالت وقطع شركة رجب للھندسة10
غيارها

-4903/4865556طريق الحرية - وسط البلد - اإلسكندريةوكالء ومستوريدن للموتوسيكالت ماركة (فشتود) األمريكيةالسیارات والمركبات
03/3937784

......................................................

الموتوسيكالت وقطع شركة زجمار للموتوسیكالت11

غيارها

74ش 26يوليو- وسط البلد- القاهرة - وكالء ومستوردين لشركة (زجمار)الصينية للموتوسيكالتالسیارات والمركبات

اإلدارة2:95ش 26يوليو - وسط البلد - القاهرة

02/25756871-

02/25764763

......................................................

الموتوسيكالت وقطع شركة سمیر شاھین12
غيارها

160 ش مصر والسودان - حدائق القبة - مستوردين قطع غيار الموتوسيكالتالسیارات والمركبات
القاهرة

02/2682320502/26850423....................................

الموتوسيكالت وقطع شركة كوازاكي إیجیبت13
غيارها

1حارة محجوب بجوار دار مناسبات بوالق- استيراد قطع غيار الموتوسيكالتالسیارات والمركبات
القاهرة - السبتية

02/25771166-
02/25768571

02/25797802....................................
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الموتوسيكالت وقطع مؤسسة الموتوسیكالت المصریة14
غيارها

agpetrou@hotmail.com..................302/23926442شارع  رشدي - وسط البلد - القاهرةمستوردين فيسبا وقطع غيار الفيسباالسیارات والمركبات

....................................040/3357802040/3357803شارع  الفاتح - طنطا - الغربيةموزع لسيارات (مازدا) اليابانيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتاإلتحاد الوطني لإلستثمار والتجارة (طنطا)1

توريد حاويات جميع المقاسات ( مستخدم جديد) - كرفانات السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشرة المصریة لتورید المعدات2

سكنية وإدارية - سيارات نقل إستعمال الخارج

17ش إبراهيم عبد السيد ( البطالسة) - 

األزاريطة- اإلسكندرية

03/3901459-
03/3930657-
03/3907588-
03/3930656-

010/66644306

03/3938743www.icmegypt.com

241طريق الحرية -سبورتنج- اإلسكندرية ,  وكيل لسيارات (بي.إم.دابليو)األلمانيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة البافاریة للسیارات3
القطامية - إتجاه المعادي-بجوار كارفور 

القاهرة القطامية-

03/4202020-
03/4204442-
02/27272241

03/4242426www.bmw-eg.com

استيراد جرارات زراعية - لوادر - موازين الكترونية- السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة الدولیة لإلستیراد والتصدیر4
عوزال كهربائية

elghotmybroth@hotmail.com..................40048/2220706شارع الجالء البحري - شبين الكوم - المنوفية

الشركة الدولیة للتجارة والتسویق والتوكیالت 5

التجاریة (إیتامكو)

وكيل لسيارات (هوندا) الكورية والمصرية السیارات والمركباتوكالء وموزعين السيارات

(ميتسوبيشي)المصرية - (مازدا) اليابانية

أبورواش - الكيلو28طريق القاهرة ,      

االسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية 

الثانية

02/35390760- 
02/22633615-
02/22633616-
02/22633619-
02/22633622-
02/22633624

02/35390748-

02/22633606

www.ghabbourauto.com

الشركة العالمیة للتجارة والتوكیالت (الحاج 6
أحمد مرعي)

37103/545161003/5430122ahmed_maray2010@hotmail.comطريق الحرية- سيدي جابر- اإلسكندريةموزع معتمد لسيارات سوزوكي اليابانية ونيسان اليابانيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السيارات

الشركة العالمیة للتجارة والتوكیالت (الحاج 7
أحمد مرعي)

37103/545161003/5430122ahmed_maray2010@hotmail.com طريق الحرية - سيدي جابر- اإلسكندريةموزع معتمد لسيارات سوزوكي اليابانية ونيسان اليابانيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السيارات

موزع لسيارات (مازدا) اليابانية - (تويوتا)اليابانية - السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة المتحدة لتجارة السیارات8

(شيفرولية) الكورية - (كيا) الكورية - (بيجو) الفرنسية

-02/35820111أبو رواش - خلف القرية الذكية

02/35830333

......................................................

الوكيل الوحيد في مصر لسيارات (فورد) األمريكية السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة المصریة األمریكیة لتجارة السیارات9

واألوروبية

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى   ،  

4ش ويصا واصف - بجوار كوبري الجامعة - 

الجيزة

02/46100002-
02/46100003-
02/46100004-
02/35719994-
02/35719995

..................www.fordegypt.com

استيراد جرارات - لوادر - رافعات شوكية - معدات زراعية السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة المصریة الدولیة لإلستیراد والتصدیر10
طلمبات مياه -

-37012/27476728ش ترعة الناصرين - بندر بنها - القليوبية
012/86425586

013/3260702www.hmtegypt.com

مدينة أبو رواش - الكيلو28 طريق القاهرة - وكيل سيارات كيا الكوريةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة المصریة العالمیة للتجارة والتوكیالت11

االسكندرية الصحراوي   ،    اإلدارة2 : 3ميدان 

روكسي -مصر الجديدة - القاهرة

02/35391480-
02/35391481-
02/35391482-
02/35391484-

1/19542-
02/24500292

02/35391486www.kia.eg

الكيلو24طريق اإلسكندرية - القاهرة الصحراوي توكيالت تجارية (رينو-كيا-هيونداي)السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة المصریة العالمیة للسیارات12

- اإلسكندرية ،   أول الطريق الصاعد - المقطم - 

طريق األوتوستراد - حلوان

03/4700075-
03/4700166-
03/4700077-
03/4701600-
02/25090027

03/4702053mmohy.sit@eim-eg.com

الشركة المصریة لعموم اإلستیراد والتصدیر 13
والتوكیالت

-503/5910990  ، 3  ش بورسعيد الشاطبي- اإلسكندريةوكيل معتمد لسيارة اسبرانزا الصينيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السيارات
03/5918130

03/5910604....................................

الشركة المصریة للتجارة والتوكیالت (أبو حتة 14
مصر)

116 ش مصر والسودان - حدائق القبة - وكيل معتمد لسيارة شيفروليه الكوريةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السيارات
القاهرة

02/2485017402/24850175....................................

....................................11/302/2703595002/23597386 قسم7 - المعادي الجديدة - حلوانوكيل سيارات لجميع الماركاتالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة المصریة للتوزیع والتجارة والتوكیالت15

الشركة المصریة للتوكیالت ومحطات الخدمة 16

(أبو غالي)

وكيل سيارات شيفروليه الكورية - سيارات جي أم سي السیارات والمركباتوكالء وموزعين السيارات

الصينية - سيارات هيونداي الكورية - سيارات مابيل 

الصينية

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى- قطعة 

21-19-2-1  بلوك 13001،     68شارع 

الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة

02/46100085-
02/46100087-
02/46100088-
02/24182137

02/46100084-

02/46100086-

02/24182503

www.aboughali.com

الطريق الصاعد للمقطم - أمام القلعة - المقطم -وكيل سيارات رينوالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة المصریة العالمیة للسیارات - رینو17
حلوان

02/2506160002/25126526www.renoult.com.eg

وادي حوف - أمام محطة المترو - بجوار شركة استيراد وتجميع السياراتالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة الھندسیة لصناعة السیارات18

النصر للصناعة السيارات

02/23712273-
010/06030904-

02/23701467

02/23701467www.eamco-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-8902/37094900ش ترعة الزمر- المهندسين - الجيزةوكيل سيارات بورش - سياتالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة الھندسیة للسیارات19
02/37095363-

1/19862

02/37064800....................................

12عمارة مصر للتعمير - ش سوريا - وكيل عام لسيارات مرسيدس المالكيالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة الوطنیة للسیارات (ناتكو)20
الجيزة - المهندسين

02/37601427-
02/37601453

02/37616863....................................

-402/26211167ش القدس الشريف - النزهة الجديدة - القاهرةاستيراد سيارات النقل والنصف نقل الصينيالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتالشركة الوطنیة للنقل21
010/07777331

..................elwataina-eg.com

14برج عثمان - كورنيش النيل- المعادي - وكيل سيارات سبرانزاالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة أبو الفتوح للسیارات22

حلوان

02/25260661-
02/25260662-
02/25260663-

1/19227

02/25262727www.speranzaegypt.com

وكيل سيارات سكودا - بتروليوم- لایر ستايت - اندسدتمنت-السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة أرتوك أوتو23

 سبورت

-702/25056111ش حسن األكبر من ش 9 - المقطم - القاهرة
02/25077444-
02/26670863-

1/16616

02/25053222www.artoc.com

الحي السادس - ش المخيم الدائم - مدينة نصر - وكيل معتمد لسيارة أوبل وشيفرولية الكوريةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة أوتو ماستر24

القاهرة

02/22627129-
02/24037191-
02/24037344

02/24029969amaster@tedata.net.eg

1902/3337406102/33374078www.omatraegypt.comشارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزةوكيل سيارات سيات مالكي ونقلالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة أوماترا مصر25

وكيل (إم دابليو إم) البرازيلية لتجهيز شاسيهات سيارات السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة إیجیبت باور للتجارة والتوكیالت26
النقل بصناديق وخزانات - إنتاجمقطورات وحدات توليد 

كهرباء - شركة راندون البرازيلية المتخصصة في 
المقطورات

37ش محمد طلعت سالم متفرع من ش عباس 

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22631671-

02/22638317-

02/24010602

02/22631534egyptpower@tedata.net.eg

33 شارع مصطفي النحاس - مدينة نصر - وكيل سيارات فورد األمريكيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة إیجیبشان أمریكان أوتوموتیف27
القاهرة

02/22757610-1959002/22757132www.fordegypt.com

وكيل سيارات الدا - يوان وسابيا الصينية - وسيارات السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة األمل للتجارة الخارجیة28

BYD الصينية

36 شارع نزية خليفة الكوربة - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22581653-
02/24520901-
02/22581847

02/22580573www.alamal-group.com

63903/577818803/5740120moody_bm@live.com طريق الحرية - جناكليس - اإلسكندريةموزع معتمد لشيفورليه - أوبلالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة البالل لتجارة السیارات29

الكيلو 23 طريق اإلسكندرية القاهرة الصحراوي إستيراد سيارات - وكيل مرسيدس مركز خدمهالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة الرضوان للسیارات التجاریة30

- ميرغم - اإلسكندرية

03/4706532-
03/4706533-
03/4706534-
012/2141307

03/4706531www.radwan-eg.com

وكيل معتمد لشركة (جنرال موتورز مصر) اليابانية السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة السعودي أویل31

للسيارات

12 شارع صالح سالم - بجوار حديقة الفسطاط -

 عين الصيرة - اإلسكندرية , 15شارع يوسف 

الجندي - باب اللوق - القاهرة

02/23651307-
02/23651308-
02/23923091-
02/23933092

02/23639855....................................

إستيراد وتصدير المعدات الثقلة (السيارات - المعدات السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة الصقر تریدنج32

الثقيلة)

63 شارع أبو داود الظاهري - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22705539-
02/22720228-
02/22720233

02/22754504www.sakrtrading.com

عربات نقل - أجهزة مشخص أعطال السيارات - تعداد السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة العدل لإلستیراد والتصدیر33

اآلالت - وتجهيز مراكز الصيانة

حي الجماعة بجوار مستشفي الغزالي  - برج 

التقوي - الدور الثاني - المنصورة - الدقهلية

050/2224347-
010/66656777-
010/99926926

050/2224347www.jbtegypt.com

وكيل سيارات وموتسيكالت العادية وموتسيكالت ذات السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة الفطیم مصر للتجارة34

األربع عجالت (هوندا) اليابانية

التجمع الخامس - القاهرة الجديدة , المجمع 
التجاري - شارع عمر الجيزاوي - المهندسين - 

الجيزة

02/26188500-
02/33448301-
02/33448302

02/33448340www.honda.com

وكيل شركة (تويوتا) اليابانية - شركة (هيونداي) الكورية -السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة القاضي35

 شركة (شيفورليه) الكورية - شركة (كيا موتورز) الكورية 

للسيارات

   ، B1العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية

ش247 شارع الحجاز مصر الجديدة - القاهرة

015/355300-
015/355400-

02/26222276-
012/23155660

015/368847www.elkady.com

شركة الكموني لآلالت الزراعیة والسیارات 36

(المحلة

وكيل لسيارات (سكودا) األلمانية - (هونداي) الكورية - السیارات والمركباتوكالء وموزعين السيارات

(شيفورلية) الكورية - (غبور أوتو) الكورية

-040/2235799شارع الجيش - المحلة الكبرى

040/2236100

040/2236503....................................

وكيل سيارات شيفورليه الكورية - المصرية - السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة المنصور للسیارات37
(النوس)المصرية - (أفيو) المصرية - الكورية (أوبترا) 

الكورية

الكيلو 4.5 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي -

 القاهرة

02/38387294-
02/3838795-
02/38387296

02/38387304www.almansourauto.com

....................................1642402/33470301-5402/33460087 سور نادي الزمالك - المهندسين - الجيزةوكيل سيارات شيفورليه المالكي والنقلالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة المنصور للسیارات38



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-12802/26234700 جوزيف تيتو - النزهة الجديدة - القاهرةموزع لسيارات (رينو) الفرنسيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة المیكانیكیون العرب39
011/18500011

......................................................

المجمع المتكامل - الطريق الدائري - التجمع وكيل لسيارات (هوندا) اليابانيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة النیل للتجارة والھندسة40

الخامس

02/26188500-
02/26188510-
02/26188511-

010/06364958-
010/69975070

..................www.hondaegypt.com.eg

شركة الھیثم للتجارة والتوزیع والتوكیالت 41

التجاریة

وكيل معتمد لسيارات سبرانزا الصينية - سيارات هيونداي السیارات والمركباتوكالء وموزعين السيارات

الكورية

90 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 
القاهرة ,   مدينة السادس من أكتوبر - المحور 

فراج سنتر - المركزي

02/22733396-

02/38369991

02/22733397-

02/38369992

....................................

وكيل شركة ( بيجو) الفرنسية - شركة (جيب) الصينية - السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة بسكلتھ 42
شركة (جاجوار) الصينية - شركة (جيتان) الفرنسية - 

اإليطالية للعجل (بيانكي) شركة

20 أ شارع الخليفة المأمون - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24536664-

02/24536689

02/24536709www.bescletta.com

توكيل باسات لألجهزة الكهربائية - إستيراد لسيارات النقل السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة تریدكو للصناعات الھندسیة43

الثقيل

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الثالثة - 

أ - منطقة 6 أ ,  109 شارع عمر بن الخطاب - 

ألماظة - مصرالجديدة - القاهرة

015/412181-
015/412185-

010/65521465-
02/22904772

015/412183www.tredcoei.com

10 شارع المستشفي اليوناني - العباسية - توكيل سيارات تويوتاالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة تویوتا إیجیبت44
القاهرة

02/24880400-1655002/24858286....................................

10 شارع مستشفي اليوناني - العباسية , أبو وكيل تويوتا مصر مالكي ميكروباصات - نصف نقلالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة تویوتا مصر45

رواش - المنطقة الصناعية - القاهرة

02/24880400-
02/24881400-
02/35314800

02/24858286-

02/35391791

www.toyotaegypt.com.eg

9 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - وكيل سيارات جاجوار -الند روفرالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة جاجوار إیجیبت (أم تي آي)46
القاهرة

02/24017329-
02/24017451-

02/22634614samar.haggag@mmgroup-eg.com

إستيراد وتصدير كل المنتجات (تروسيكالت سيارات - توك السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة جراند موتورز47
توك)

....................................012/6662040064/333366ا ميدان المنصورة - اإلسماعيلية

-015/410031العاشر من رمضان - منطقة الصناعات الثقيلةالوكيل الوحيد لشركة (مان) األلمانية لألتوبيساتالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة جوریكا مصر جروب لصناعة48
015/410033-

012/22903109-
012/27456111

015/410034www.man-kastour.com.eg

25 شارع أسماء فهمي - مدينة نصر - القاهرة وكيل سيارات دايهاتسوالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة دایھاتسو مصر49

, 40 عمارات رابعة اإلستثماري - شارع النزهة 

- مدينة نصر - القاهرة

02/24151600-

02/24140157-

02/24180313-16168

......................................................

مدينة أبو رواش - الكيلو 28 طريق القاهرة وكيل سيارات سوزوكي - نيسانالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة سوزوكي - مودرن موتورز50

اإلسكندرية الصحراوي

02/35390996-
02/35392468-
02/35390055-
02/35390085-

......................................................

48شارع ذاكر حسين - الحي السابع مدينة نصر إستيراد سيارات الكهرباءالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة فیرست إنترناشیونال إیجیبت51
القاهرة -

02/22627530..................firstegyet3@yahoo.co

موزع معتمد لسيارات مالكي ( سبرانزا ) الكورية - ( السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة كاسكو للتوكیالت52
الكورية ( شيفورليه

....................................5802/3749995302/37499954 شارع التحرير - الدقي -الجيزة

وكيل ( هوا سونج ثيرمو ) الكورية لوحدات تبريد السيارات السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة كایرو فوم53
- واستيراد إكسسوارات غرف من إيطاليا والصين - 

وخامات الفوم من أسبانيا

شارع رقم 6 - بلوك رقم 213 - المنطقة 

الصناعية الثالثة - السادس من أكتوبر

02/3831301802/38310225-

02/38322350-

www.cairo-foam.net

وكيل لشركة ( غبور أوتو ) لسيارات (الهيونداي ) الكورية السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة ماسترز أوتو موتیف كومباني54
اليابانية ( مازدا ) -

3شارع هاني األندلسي من شارع الطيران - 
القاهرة - مدينة نصر

02/24051626-
02/24038589-

......................................................

www.mitsubishi-masria.com..................302/25794496 أ عمارة معروف - شارع رمسيس - القاهرةوكيل سيارات ميتسوبيشي اليابانيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة مصریة55

-33503/4250773 طريق الحرية - سيدي جابر - اإلسكندريةوكيل سيارات نيسان اليابانية وسوزوكي اليابانيةالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتشركة مودرن موتورز56
03/4250774-

03/4203307....................................

موزع لشركة حلوان لمحركات الديزل وقطع غيار محركات السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتمؤسسة جمال للدیزل57
الديزل

-1702/25754192 شارع القللي - وسط البلد - القاهرة
010/08469945

..................gamalkhd@yahoo.com
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وكيل سيارات ( فولفو ) السويدية - (ستروين ) الفرنسية - السیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتمجموعة عز العرب للسیارات58

( بروتون ) الماليزية -  ( جريتول ) الصينية - (شيروكي - 

جيب دودج )

-02/35390601الكيلو 28 طريق القاهرة اإلسكندرية الصجراوي
02/35390602-
02/35390603-
02/35390604-
02/35390605-
02/35390606-
02/35390607-
02/35392316-
02/35392326

02/35390610www.ezz_elarab.com

-2202/24501434 شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرةوكيل سيارات بيجوالسیارات والمركباتوكالء وموزعين السياراتمركز التنمیة والتجارة - وجیھ أباظة59

02/24501440-

02/24501442-19207

02/24501458www.peugeot.com.eg

أدوية بشرية شركة إبھار للعطور ومستحضرات التجمیل1
ومستحضرات تجميل

إستيراد وتوزيع عطور ومستحضرات تجميل - وكيل شركة كیماویات وأدویة ومستحضرات
للعطور ( فيرمينشن )

السادس من أكتوبر- المحور المركزي - سيتي 
ستارز

011/45434851-
02/38337131

02/38337132www.firmenich.com

أدوية بشرية شركة إخناتون للتجارة والتوكیالت2
ومستحضرات تجميل

9 شارع الشركات من شارع الفوالة - وسط البلد شارع الشركات من شارع الفوالة - وسط البلد - القاهرة 9كیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة -

02/2399270002/23992777....................................

أدوية بشرية شركة أم بي أیھ لمستحضرات التحجمیل3
ومستحضرات تجميل

3 شارع حسن محمود - جسر السويس - مصر إستيراد وتوريد مستلزمات مستحضرات التجميلكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - الجديدة

012/86888985-
02/26397770

......................................................

أدوية بشرية شركة أورفلیم إیجیبت4
ومستحضرات تجميل

63 شارع أبو بكر الصديق - ميدان سفير - إستيراد وتوريد مستحضرات تجميلكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة

02/26385568-1966202/26393005-
02/26387416

www.oriflame.com.eg

أدوية بشرية شركة إیفون كوزمتكس إیجیبت5
ومستحضرات تجميل

 - شارع محمد متولي الشعراوي - مساكن شيراتون 7كیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة

7 شارع محمد متولي الشعراوي - مساكن 
القاهرة - مصر الجديدة - شيراتون

02/22674386-
02/22668883

02/22668884www.avon.eg

أدوية بشرية شركة اإلبتسام لإلستیراد والتوكیالت التجاریة6

ومستحضرات تجميل

إستيراد زجاج عطور - أغطية عبوات ألومنيوم - بامبات كیماویات وأدویة ومستحضرات
العطور والجيل - تريجي ملمع  الزجاج - فالف 
لإليروسوالت زجاج مانيكير -مستلزمات عطور 

ومستحضرات تجميل

5 شارع طارق بن زياد من شارع عمار بن 

ياسر - مصر الجديدة - القاهرة

012/24766900-

02/26242619

..................www.sharasgroup.com

أدوية بشرية شركة الرجاء لإلستیراد والتصدیر7
ومستحضرات تجميل

-1102/24315155 شارع ابن مطروح  شبرا مصر - القاهرةإستيراد جميع أنواع المقصات وأدوات الحالقةكیماویات وأدویة ومستحضرات
02/22046383

02/22033735elragaa@elragaa.com

أدوية بشرية شركة السالم لألدویة8
ومستحضرات تجميل

......................................................088/2260802أسيوط - درنكة - طريق الغنايم الغربيإستيراد وتصدير أدويةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بشرية شركة الشرق األوسط للكیماویات9
ومستحضرات تجميل

-1002/27944202 شارع سمير سيد أحمد - المنيل - القاهرةموزع معتمد لألدوية ومستحضرات التجميلكیماویات وأدویة ومستحضرات
02/23644052

02/23632263....................................

أدوية بشرية شركة المن والسلوى لإلستیراد والتصدیر10

ومستحضرات تجميل

وكيل ( أرما فلور - أراب برفيوم ) الفرنسية للزيوت كیماویات وأدویة ومستحضرات
العطرية - إستيراد جميع فالفات األيروسوالت - مستلزمات 

وعبوات صناعة مستحضرات التجميل - زجاج عطور - 
عبوات ألومنيوم لمزيالت العرق - بامبات العطور والجيل - 

تريجر منظف الزجاج

6 شارع بالل بن رباح - تقسيم الشرطة - النزهة 

الجديدة - القاهرة

02/2620141502/26216977www.almann-alsalwa.com

أدوية بشرية شركة جلوبال ماركت كریشنز11
ومستحضرات تجميل

16 شارع حسن لطفي من الخليفة المأمون - إستيراد وتصدير عطور ومستحضرات تجميلكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة

02/2451715002/24516821info@globalmarkeations.com

أدوية بشرية شركة جلوبال ماركت كریشنز12
ومستحضرات تجميل

16 شارع لطفي - الخليفة المأمون - منشية مستوردين ومصدرين للعطوركیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة - البكري

02/24510584-
02/24517150

02/24516821....................................

أدوية بشرية شركة جوردي كیم13

ومستحضرات تجميل

إستيراد جميع أنواع الكيماويات الصناعية لصناعة األحبار كیماویات وأدویة ومستحضرات

والبويات والمنظفات ومستحضرات التجميل

شارع أفريقيا - إمتداد مصطفى النحاس - مدينة 

نصر - القاهرة

02/24730640-
02/24733641-
02/24733642

02/24734134-

02/24734139

www.jordichem.com

أدوية بشرية شركة جولدن إیجل14

ومستحضرات تجميل

إستيراد المواد الكيماوية الخاصة بمجاالت الصناعات كیماویات وأدویة ومستحضرات

الغذائية ومستحضرات التجميل

16 شارع جمعية الشباب عين شمس الشرقية - 

القاهرة

02/24983200-
012/27733005-

019/001358

02/2493355goldeneagleco1@yahoo.com

أدوية بشرية شركة جولدن روز15
ومستحضرات تجميل

www.goldenrose.com.tr..................902/29223588 شارع سعد بن يوسف - العباسية - القاهرةإستيراد مستحضرات تجميلكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بشرية شركة جي جي كوین16

ومستحضرات تجميل

17 ميدان سعد زغلول - محطة الرمل - إستراد مستحضرات تجميل وعطوركیماویات وأدویة ومستحضرات

اإلسكندرية

03/4854433-
03/4873370-

010/05496549

03/4862683www.gigiqueen.com.eg

شركة جیدكو لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 17
المالحیة

أدوية بشرية 
ومستحضرات تجميل

إستيراد مستحضرات تجميل - وكيل شركة ( أنوار ) كیماویات وأدویة ومستحضرات
البرازيلية لكرياتين الشعر

 4 عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة - 
القاهرة - مدينة نصر

02/22911480-
010/15064447-

02/22911485www.inoaregypt.com

أدوية بشرية شركة جیم لإلستیراد18

ومستحضرات تجميل

وكيل ومستورد لمنتجات العناية الشخصية - وكيل ( داكس -كیماویات وأدویة ومستحضرات

 بنانا بووت - زيرو فريز- صن رايز - ديال - ديت وانس - 

انرجي - رايت جارد - ميدي ميكس ) لمستحضرات تجميل

4 ي تقسيم أسماء فهمي - عمارة فارما بالزا - 

أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/24151530-

02/24191243

02/24187955www.gemegypt.com
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أدوية بشرية شركة سكوب لإلستیراد والتصدیر19
ومستحضرات تجميل

6 عمارات هبئة تدريس جامعة عين شمس - إستيراد مستلزمات أدويةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة

02/26823397..................scope.sc@gmail.com

أدوية بشرية شركة سیف بیوتي20

ومستحضرات تجميل

مدينة الفسطاط - مصر القديمة - القاهرة,  14 إستيراد مستحضرات تجميل وعطوركیماویات وأدویة ومستحضرات
شارع أمين أنيس - الميرغني - مصر الجديدة - 

القاهرة

 02/24195125 02/2290510-

02/23633110

....................................

أدوية بشرية شركة عطور المدینة المنورة21
ومستحضرات تجميل

26 شارع علي أمين - إمتداد مصطفي النحاس - وكالء لشركة زيوت عطرية ألمانيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مدينة نصر

02/24055963-
02/24055964

02/24055968www.elmdinagroup.com

أدوية بشرية شركة كونكورد فارما22

ومستحضرات تجميل

أبراج النصر - برج 4 شارع محمد النبوي إستيراد مستلزمات طبيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

المهندس - حي السفارات - مدينة نصر - القاهرة

02/2272026302/22720238....................................

أدوية بشرية شركة مصر الدولیة لمستحضرات التجمیل23
ومستحضرات تجميل

إستيراد معطر جسم ( لندي - إسبالشن ) - شاور جيل من كیماویات وأدویة ومستحضرات
فرنسا

....................................602/2735316202/27380794 شارع بهجت علي - الزمالك - القاهرة

أدوية بشرية شركة مكة میدیكال24

ومستحضرات تجميل

شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم - موزع للمستلزمات الطبيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

المنوفية,  55 شارع الجيش البحري - المنوفية

048/2327731-

048/3676285

..................meccamegical@yahoo.com

أدوية بشرية شركة وایت آند رید للتجارة والتوكیالت25

ومستحضرات تجميل

وكيل شركة ( وايت أند ريد ) اإليطالية لمستحضرات كیماویات وأدویة ومستحضرات

التجميل - شركة ( يورو كوزموسي ) اإليطالية - شركة ( 

مارينا دي بوربون ) الفرنسية للعطور

70 شارع عبد العزيز فهمي - سانت فاتيما - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/26356405-

010/01435853

02/26445395white_red_company@hotmail.com

أدوية بشرية فارما سیوتیكا للكیماویات واألدویة26

ومستحضرات تجميل

إستيراد وتصدير الدواء ( أدوية بشرية - أدوية بيطرية - كیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية زراعية ) - وكيل شركة ( جيسا ) األسبانية - ( 

األنفال ) األردنية - ( ليدرا ) اليونانية - ( مارول ) األلمانية

9 ميدان الذهبي - روكسي - القاهرة, شارع 

األزهر - طنطا - الغربية

02/26214688-

010/07777030-

010/00057431

02/26214689www.pharma-ceutica.com

أدوية بشرية متجر التوكیالت المصري - شاعر وشركاه27

ومستحضرات تجميل

18 شارع دمياط والجمهورية - حي الشرق - وكالء لشركة برفانات عالمية من دول مختلفةكیماویات وأدویة ومستحضرات

بورسعيد ,  سان ستيفانو - اإلسكندرية

03/5826380-
03/5857314-

066/3245740-
066/3323671-

..................nabilrashad@interlink.com.eg

أدوية بيطرية - أعالف شركة أجرون للتنمیة الزراعیة1

وأسمدة - مبيدات

الوكيل والموزع الوحيد للعديد من المبيدات الحشرية - كیماویات وأدویة ومستحضرات
الفطرية - منظمات النمو النباتية الطبيعية - األسمدة الغنية 
بالعناصر الكبرى والصغرى ويشمل نشاط الشركة منتجات 

شركة (كيلب)

8 شارع أفالطون - العروبة - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/2290303002/22904040www.agronegypt.com

أدوية بيطرية - أعالف الشركة الدولیة لألسمدة والكیماویات2
مبيدات - وأسمدة

....................................050/6444048050/6456669طريق المنصورة السريع - أجا - الدقهليةإستيراد أسمدةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف الشركة الدولیة للتبادل التجاري3

وأسمدة - مبيدات

إستيراد أدوية ولقاحات لكل من شركات (أتيش - أنيتوكس -كیماویات وأدویة ومستحضرات

 فايزر - هيزر -إنترفيزت جيمسواي -فيزور)

9 شارع بلوك رقم 6103 أمام نادي المقطم 

وبنزينة موبيل - القاهرة

02/25052004-
02/25052006-
02/25052008

02/25052016-

02/25052018

www.ift-online.com

الشركة الرحمانیة للتجارة والمشروعات 4
الزراعیة

أدوية بيطرية - أعالف 
مبيدات - وأسمدة

......................................................064/3339587شارع شبين الكوم - الحي الثاني - اإلسماعيليةإستيراد أسمدة زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف الشركة العالمیة لإلسمدة والمستلزمات الزراعیة5
مبيدات - وأسمدة

-1603/3584919 شارع اإلقبال - لوران - اإلسكندريةإستيراد األسمدةكیماویات وأدویة ومستحضرات
03/3586775

......................................................

الشركة العالمیة للتوكیالت والصناعات الطبیة 6
(ماجیكو)

أدوية بيطرية - أعالف 
مبيدات - وأسمدة

وكيل تجاري لشركات هندية وصينية منتجة للمبيدات كیماویات وأدویة ومستحضرات
الزراعية والصحة العامة

26 شارع الجالء - عمارة األوقاف - أمام عمر 
الشرقية - الزقازيق - أفندي

055/2377060-
055/2323961

050/2360580www.magicogroup.com

أدوية بيطرية - أعالف الشركة العالمیة للكیماویات والتوكیالت التجاریة7
مبيدات - وأسمدة

41 شارع فيصل - الجيزة ,  ميدان الشيخ وكالء لشركة مبيدات زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
الدقهلية - حسنين

02/3385924-
050/2384060

02/33855021....................................

أدوية بيطرية - أعالف الشركة العالمیة لمستلزمات االنتاج الزراعي8
مبيدات - وأسمدة

الكيلو 80 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي توريد أسمدة ومبيدات زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
البحيرة -

045/2633082......................................................

أدوية بيطرية - أعالف الشركة المتحدة لألسمدة9
مبيدات - وأسمدة

-76010/00926767 شارع سعد زغلول شبين الكوم - المنوفيةإستيراد وتصدير األسمدة من الصين واألردنكیماویات وأدویة ومستحضرات
048/2323265

......................................................

أدوية بيطرية - أعالف الشركة المتحدة للبیطریین10
مبيدات - وأسمدة

5 عمارات النصر الجديدة ميدان المفارق - وكيل لشركة سييفاتينمالكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - المقطم

02/25055996..................www.aleffattrading.com

أدوية بيطرية - أعالف الشركة المتحدة للخدمات الزراعیة (یوكا)11

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة ( دميان بالسكو ) األسبانية - شركة ( سيفو ) كیماویات وأدویة ومستحضرات
األسبانية - شركة ( تراست كيم ) الصينية - شركة ( برابو 

بولوس ) اليونانية المتخصصين في األحماض األمينية 
والعضوية واألسمدة المركبة

2402/2402304602/24052066moussa_uca@hotmail.com شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة

الشركة المصریة لإلستیراد والتصدیر 12
والتوكیالت (ایتیمكس)

أدوية بيطرية - أعالف 
مبيدات - وأسمدة

64 شارع نخلة المطيعي - ميدان تريومف - وكيل شركة ( سانوفي باستير ) الفرنسية لمصل التطعيمكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة

02/2417005602/24170058sp_egypt@internetegypt.com

أدوية بيطرية - أعالف الشركة المصریة للتجارة والكیماویات13
مبيدات - وأسمدة

e.t.c.@link.net..................2602/37403397 شارع فيصل - الجيزةإستيراد وتصدير األسمدة الزراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الشركة الوطنیة للتسمید والزراعة الحدیثة 14

(نافكو)

أدوية بيطرية - أعالف 

وأسمدة - مبيدات

الوكيل الوحيد ( جروجرين ) البلجيكية لألسمدة المركبة كیماویات وأدویة ومستحضرات
والمخلبية - جروجرين 19/19/19 - جروجرين 

0/61/12 جروجرين 34/52/0 جروجرين سي أي دي - 
كيه 43/6/7 - عناصر صغرى ( حديد - زنك منجنيز)

-1302/35725626 شارع بهي الدين بركات - الجيزة

010/65545437-

02/37746205-

02/37746205www.nafco.com.eg

المجموعة المتحدة للخامات الدوائیة (یوجي 15
فارما)

أدوية بيطرية - أعالف 
مبيدات - وأسمدة

603 شارع الميثاق - زهراء مدينة نصر - توريد خامات دوائيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة

02/24489737..................info@ugpharma.net

أدوية بيطرية - أعالف المركز الدولي للتسویق16
مبيدات - وأسمدة

34 شارع محمود خيري - متفرع من شارع وكالء ومستوردين للمبيدات واألسمدة الزراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مدينة نصر - عباس العقاد

02/24054744-
02/24054740

......................................................

المركز العالمي للتسویق (د. أحمد الوكیل 17

وشركاه)

أدوية بيطرية - أعالف 

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة ( فيكام ) األمريكية للكشف عن السموم - كیماویات وأدویة ومستحضرات

شركة ( بيو شيك ) الهولندية للكشف عن األجسام المناعية 

, شركة ( نوركيم ) األمريكية للخمائر ومضادات السموم

1302/2454545802/24558797imcwaket@link.net شارع دار السالم - حمامات القبة - القاهرة

أدوية بيطرية - أعالف شركة أبو النجا للتجارة18

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة ( كاليا ) األسبانية - شركة (كيرل ) البلجيكية كیماویات وأدویة ومستحضرات
لألدوية البيطرية - إستيراد أدوية بيطرية من دول االتحاد 

األوروبي

14 شارع كفر عصام - طنطا - الغربية , 35 
عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

040/3332717-

02/22632613

02/24016709atcophama@yahoo.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة أجرو ترید للتنمیة الزراعیة19

وأسمدة - مبيدات

إستيراد وتوزيع الكيماويات الزراعية الحيوية - مبيدات كیماویات وأدویة ومستحضرات
حشرية - مبيدات فطرية - مبيدات عشبية - أسمدة 

ومنظمات محفزة نباتية - التقاوي - الرشاشات - األدوات 
الزراعية

-3502/33375754 شارع الطائف - المهندسين - الجيزة

012/22159042

02/33375590....................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة أجرو جروب20
مبيدات - وأسمدة

وكيل للمكتب الدولي الزراعي لألسمدة - موزع لشركة ( كیماویات وأدویة ومستحضرات
نيو فارم ) ) - ( داو ) - ( سينجنتا

346 أبراج الشرطة - شارع السودان - 
الجيزة - المهندسين

02/37146930-
012/27341696

02/37105324komar_15@hotmail.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة أجرو كومب للتجارة والمشروعات21
مبيدات - وأسمدة

www.agrocomp-eg.com..................6802/22725950 ج  أبراج  العمار بالزا - مدينة نصر- القاهرةوكيل لألسمدة الزراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة أجرو الند للمشروعات22
مبيدات - وأسمدة

02/3345900002/33479711masamra@menanet.net 11 ميدان سفنكس - المهندسين - الجيزةإستيراد أسمدة وبذور من سيرالنكا - اإلماراتكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة أجروتك للزراعة الحدیثة23

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة ( مونسنتو - بيجو ) الهولندية للبذور - ( كیماویات وأدویة ومستحضرات
فيتوثر بتيكي ) اليونانية لألسمدة المركبة - ( كوكو جرين ) 
السري النكية للبيتموس - ( اكسنتشنج ) الصينية لصواني 

الشتالت - ( بوليتيف ) لبالستيك الصوب

-4302/27358238 شارع محمد مظهر - الزمالك - القاهرة

02/27356663-

02/27355342-

02/27358239www.agrotech.com.eg

أدوية بيطرية - أعالف شركة  إن أم أنیمال نیو تریشن24
مبيدات - وأسمدة

17 عمارات الجبل األخضرأمام نادي السكة - وكيل لشركات أجنبية ومصرية لألدوية البيطريةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة طريق النصر-

02/2342552......................................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة أوبال للتجارة والخدمات25

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة ( إيرفر جرو ) المصرية لألسمدة المتخصصة -كیماویات وأدویة ومستحضرات
 ( بريما سول ) األسبانية للمخصبات الزراعية - (بينتا ) 

المصرية لإلستثمار الزراعي

مكتب 3 برج أ دايموند مول المحور المركزي - 

6 أكتوبر

02/39122496-

02/39122497-

02/39122498....................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة أومیجا  للمستلزمات الزراعیة26
مبيدات - وأسمدة

www.omega-agri.com..................6402/37628042 شارع التحرير - الدقي - الجيزةإستيراد وتصدير أسمدة زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة اجروكومب للتجارة والمشروعات27

وأسمدة - مبيدات

وكيل لمجموعة شركات من ( أسبانيا - كندا - أمريكا - كیماویات وأدویة ومستحضرات

فرنسا - الهند - الصين ) في مجال األسمدة والمخصبات

68 ج أبراج العمار بالزا - خلف سيتي سنتر - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2272595002/22725950www.agrocomp-eg.com

أدوية بيطرية - أعالف  شركة اإلتحاد لمستلزمات اإلنتاج الزراعي28

وأسمدة - مبيدات

استيراد وتصدير مبيدات اآلفات الزراعية - الصحة العامة - كیماویات وأدویة ومستحضرات
األسمدة - منظمات النمو - محسنات التربة - الميكنة 

كالجرار - المحاريث - األدوات الزراعية - مستلزمات الري 
الصوب - مستلزمات المزارع

....................................402/2621468802/26214689 شارع النصر - النزهة الجديدة - القاهرة

أدوية بيطرية - أعالف شركة اإلخالص للتجارة والمقاوالت العمومیة29
مبيدات - وأسمدة

178 ش جمال عبد الناصر - سيدي بشر - وكيل لشركة ( أبو قير ) لألسمدةكیماویات وأدویة ومستحضرات
اإلسكندرية

03/5531616......................................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة البراق للتجارة واإلستیراد30

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة ( كايوتيك أجيل ) اإلنجليزية - شركة ( بايو كیماویات وأدویة ومستحضرات

بروتون ) اإلسترالية إلضافات األعالف واألدوية البيطرية

125 ب شارع قناة السويس - المنصورة - 

الدقهلية

050/2300603-
050/2302585-

012/22273041-

050/7922944www.aIboraqmisr.com

شركة التنمیة الزراعیة لإلستیراد والتصدیر ( 31

أجرو الند)

أدوية بيطرية - أعالف 

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة ( ابندانس ) الفرنسية لألسمدة - شركة ( جي كیماویات وأدویة ومستحضرات

أس ام ) الفرنسية - شركة (يانوجي ) اليابانية لحبوب 

الجزر - شركة(بالنتين ) الفرنسية لألسمدة الورقية

1 شارع الشهيد حمدي أبو السعود - مدينة 

الفنون - الهرم - الجيزة

02/35861271-

012/23162477

02/35823582ezzatagroland25@gmail.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة التیسیر لإلستیراد والتصدیر32

وأسمدة - مبيدات

إستيراد األسمدة والمخصبات الزراعية - إستيراد التقاوي كیماویات وأدویة ومستحضرات
الزراعية وخصوصا تقاوي األعالف - إستيراد الرشاشات 
الظهرية واليدوية إستيراد الكيماويات الصناعية - وكالء 

للعديد من الشركات العالمية

-10802/22735523 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22735524-

02/22728708-

02/22728044-

02/22735528taiseerco@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أدوية بيطرية - أعالف شركة الحمد33
مبيدات - وأسمدة

-045/2237904شارع الصاروخ - كفر الدوار - البحيرةتوريد وتجارة مبيدات زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
012/27404935

......................................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة الدلتا للتوكیالت والتجارة34
مبيدات - وأسمدة

-1502/23787797 أ شارع 6 - المعادي - حلوانوكالء لمبيدات زراعية من أمريكاكیماویات وأدویة ومستحضرات
02/23809702

02/23787796delchem@intouch.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة الدولیة لألسمدة والكیماویات35

وأسمدة - مبيدات

شركة رائدة في مجال األسمدة سواء محلية أو مستوردة كیماویات وأدویة ومستحضرات

وكذلك المبيدات الزراعية والتقاوى

مدينة أجا - الطريق السريع - المنصورة - 

الدقهلية

050/6456668-
02/35711835-
02/35710837-
040/3336370-
040/3407449-
093/325866-
093/322209-

050/6456669drsayed_3@yahoo.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة السعید للتجارة والتوزیع36

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة النصر لألسمدة - الصناعات الكيماوية - شركة كیماویات وأدویة ومستحضرات
السويس لتصنيع األسمدة - شركة أبو زغبل لألسمدة 

والموارد الكيماوية - مستور للكبريت الخام - الباستيويوم 
من أسبانيا إيطاليا - روسيا - السويد - فيرالندا

1شارع سوزان مبارك - القبة الجديدة - القاهرة 

,    طليا - أشمون - المنوفية

02/22597638-

048/3302171

02/22596843-

048/3300375

....................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة الصفا لإلسمدة والكیماویات37
مبيدات - وأسمدة

من أكبر الموردين لألسمدة المحلية والمستوردين الالزمة كیماویات وأدویة ومستحضرات
للزراعة

برج 4 متوسط أبراج عثمان - كورنيش النيل 
القاهرة - الدور األول - المعادي

02/2524447002/25244472www.elsafa-eg.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة العز لإلستیراد والتصدیر38

وأسمدة - مبيدات

السادس من أكتوبر - الحي السابع - دايموند إستيراد وتصدير أسمدة ومبيداتكیماویات وأدویة ومستحضرات

مول - مبنى أ - الطابق اإلداري الول - مكتب 4

02/3835934102/38359342www.alezzgroup.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة العفت للتجارة39

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركات سمويتومو اليابانية وإيه بي فودز التركية كیماویات وأدویة ومستحضرات
والفارما البلجيكية وجوني الند الهندية وفيمزالتركية 

لألدوية البيطرية

25شارع القبة عمارة العبودي - روكسي - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22580681-

02/24523765

..................info@aleffattrading.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة المركز الفني للتصنیع (سنتك)40

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة (إس كيو إم) البلجيكية لألسمدة - (أكزونبيل) كیماویات وأدویة ومستحضرات
لألسمدة - (نيو فارم) األمريكية لمنظمات النمو - شركة 

(أجرو لوجيستيك) األمريكية - (دوبونت) األمريكية, 
(أجريكس أرار إيكسبورت) لألسمدة

602/2737037102/27370376centech@internetegypt.comشارع زكريا رزق - الزمالك - القاهرة

أدوية بيطرية - أعالف شركة المصطفى ترید لإلستیراد والتصدیر41
مبيدات - وأسمدة

تجارة األدوية البيطرية والزراعية والمخصبات الزراعية كیماویات وأدویة ومستحضرات
واألسمدة والكيماويات الدوائية

20شارع القدس الشريف - متفرع من شارع 
الجيزة - المهندسين - شهاب

02/33027132-
02/33468977

02/33042990aghanem@hotmail.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة المنوفیة لألسمدة والكیماویات42

وأسمدة - مبيدات

148 شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم - وكيل شركة (كودا) األسبانية للمركباتكیماویات وأدویة ومستحضرات

المنوفية,  15شارع لبنان - المهندسين - الجيزة

048/2223360-
048/2239976-
048/2235140-
02/33471440-

048/2233600-

02/33471445

almenofia@yahoo.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة المنوفیة لألسمدة والكیماویات43

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة (إيفرجرو) المصرية لألسمدة - (كودا) كیماویات وأدویة ومستحضرات

األسبانية إلنتاج محسنات التربة - (بينتا) إلنتاج الكومبوست

15 شارع لبنان - المهندسين - الجيزة,   148 

شارع جمال عبد الناصر - شبين الكوم - المنوفية

02/33471440-
012/23962495-
048/2233360-
012/23988577

02/33471445-

048/2233600

www.almenofia.com

شركة المیري لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 44
التجاریة

أدوية بيطرية - أعالف 
مبيدات - وأسمدة

وكيل شركة (أسكور) اإليطالية - شركة (أفيميكس) كیماویات وأدویة ومستحضرات
المكسيكية لألدوية البيطرية

-1102/26214848مكرر ش سعد الدين عمر - النزهة - القاهرة
02/26214045

02/26214848atefelmeery@yahoo.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة الوادي للتنمیة45
مبيدات - وأسمدة

20 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - إستيراد وتصدير وتوريد أسمدةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة

02/22660710..................alwady4dev@yahoo.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة انتركوفا للمستحضرات البیطریة 

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة (داد فيت) األردنية - شركة (سوجيفال) كیماویات وأدویة ومستحضرات
الفرنسية - شركة (جيفو) الكندية -شركة (نيو بورن) 

الفرنسية - شركة (فيتو كينول) الفرنسية - شركة (كاندا) 
اليونانية المتخصصين في مستحضرات وأدوية بيطرية

-5802/33024377 شارع جزيرة العرب - المهندسين - الجيزة

02/33024378-

02/33024379-

02/33046922intercova@intercova.com

شركة بایو جرین إلستیراد وتصدیر المبیدات 47
واألسمدة الزراعیة

أدوية بيطرية - أعالف 
وأسمدة - مبيدات

-045/3626616مركز بدر - شارع جمال عبد الناصر - البحيرةإستيراد وتوريد مبيدات وأسمدة زراعية - بذور تقاويكیماویات وأدویة ومستحضرات
010/01687004

..................bio_green1980@yahoo.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة بایوتك للزراعة الحیویة48
مبيدات - وأسمدة

12202/3761005902/37610058www.bio-egypt.com شارع التحرير - الدقي - الجيزةمستورد أسمدة من أمريكاكیماویات وأدویة ومستحضرات

شركة بساتین الدبلوماسیین للتوكیالت التجاریة 49

دوترا

أدوية بيطرية - أعالف 

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة (سيتوزيم) األمريكية لألسمدة والمخصبات كیماویات وأدویة ومستحضرات
الزراعية - (كودي أجرو) األسبانية للمجال الزراعي - 
(ديزرت كينج) الشيلية إلنتاج مبيدات الديدان الخيطية 

والنيماتودا

-36502/39765882 شارع الهرم - الهرم الجيزة

02/39765881

02/39765883www.dotra.com.eg

أدوية بيطرية - أعالف شركة بوستر للتجارة50
مبيدات - وأسمدة

......................................................4602/37425871 أ  حدائق األهرام - الجيزةإستيراد األسمدة الزراعية من المكسيككیماویات وأدویة ومستحضرات



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أدوية بيطرية - أعالف شركة  بولي سیرف لإلستیراد والتصدیر51
مبيدات - وأسمدة

2202/333607100/33351308www.polyservegroup.com شارع سوريا - المهندسين - الجيزةإستيراد وتصدير األسمدةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة ترید لینك للتجارة الدولیة52
مبيدات - وأسمدة

102/2261666402/22616664tradelink@tradelink.com.egعمارات العبور - مدينة نصر القاهرةإستيراد وتصدير أسمدة زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة جروتك للتنمیة الزراعیة53

وأسمدة - مبيدات

الوكيل لشركة (فيتو) األسبانية إلنتاج البذور الهجين كیماویات وأدویة ومستحضرات
للخضر والزهور - (هيو منتك) األلمانية إلنتاج حمض 

الهيوميك - (بيوبيركا) األسبانية إلنتاج األحماض األمينية 
للزراعة واإلنتاج الحيواني ومصائد عضوية للذباب - 
(مالتي جراس) الصينية إلنتاج المخصبات والمبيدات 

العضوية

-1202/24145308عمارات العبور - صالح سالم - القاهرة

02/24145830-

010/06021600

02/24021878www.growtechegypt.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة جرین فالي للزراعة والتجارة54
مبيدات - وأسمدة

....................................9102/3781184202/35866109 ب شارع زكريا الحجاوي - الهرم - الجيزةإستيراد مبيدات زراعية - أسمدة زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

شركة جنا للتنمیة واإلستیراد والتصدیر 55
والتوكیالت التجاریة

أدوية بيطرية - أعالف 
مبيدات - وأسمدة

استيراد وتصدير وتوكيالت تجارية لالسمدة والبذور كیماویات وأدویة ومستحضرات
والمبيدات

5140 شارع 17 حي الدبلوماسيين - المقطم 
القاهرة

02/25077883..................www.janaltd.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة جنرال فارما56

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة (الشركة الشرقية للتنمية الزراعية كیماویات وأدویة ومستحضرات
والصناعية) - (إيسترنا) لألحماض األمينية واألسمدة 

العضوية

-32802/37825658 شارع الملك فيصل -الجيزة
010/01608169-
010/01608168

02/37812336....................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة حورس للتنمیة الزراعیة57
مبيدات - وأسمدة

28شارع محمد سعيد الحلواني - مصر الجديدة - استيراد أسمدة زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة

02/2268843002/22688431....................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة حیاتكو58
مبيدات - وأسمدة

58شارع عبد هللا أبو السعود - مصر الجديدة - استيراد أسمدة زراعية مستلزمات طبيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة

02/26326299-
02/26444421

..................www.hayatco.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة خیرات النیل للتوریدات59
مبيدات - وأسمدة

27عمارات الفردوس خلف النادي األهلي - استيراد ادوية بيطرية من بلجيكاكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مدينة نصر

02/24711763..................www.knvet.net

أدوية بيطرية - أعالف شركة دالتا إسماعیل الحلبي وشركاه60
مبيدات - وأسمدة

....................................1702/3346052102/33461930أ شارع الحجاز المهندسين - الجيزةاستيراد وتوريد مبيدات حشريةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة  دالتكس روك61
مبيدات - وأسمدة

50شارع مصدق - الدقي - الجيزة,   96شارع استيراد اسمدة زراعية من ألمانياكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - نفق السبتية

02/37624040-
02/25767038

02/37602535....................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة دلتا للتجارة والتنمیة62

وأسمدة - مبيدات

25 شارع الجيش - المنصورة - الدقهلية,  88 أ استيراد أسمدة زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

شارع الجمهورية - المنصورة - الدقهلية

050/2309571-

050/2359961

050/2309572www.deltafert.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة راتكو63
مبيدات - وأسمدة

وكيل شركة(أجروفارم ليمتد) اإلنجليزية المتخصصة في كیماویات وأدویة ومستحضرات
مبيدات وأدوية وكيماويات

4شارع الجممهورية - أمام بوابة كلية العلوم - 
الدقهلية - المنصور

010/01553794-
050/2264712

..................ratco_egypt@hotmail.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة سامترید64

وأسمدة - مبيدات

وكيل وموزع لعدد أكثر من عشرون شركة عالمية تعمل في كیماویات وأدویة ومستحضرات

مجال الكيماويات الزراعية والبذور وآالت رش األسمدة

-5002/25253725شارع 105حدائق المعادي - القاهرة
02/25253747-

02/252553730-
02/25253733

02/52537282-

02/25253745

www.samtrade.net

أدوية بيطرية - أعالف شركة سامي وشركاه للتصدیر والستیراد65

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة(دي أم في) الهولندية للكيماويات الدوائية - كیماویات وأدویة ومستحضرات
شركة(ألكيم) الهندية للكيماويات - شركة(نيوترشيا) 

الهولندية أللبان األطفال - شركة (بومفاينة) التايالندية 
لألسمدة - شركة (نيوتس) اليونانية لألغذية - إستيراد 

ألبان وأغذية أطفال وأسمدة ومبيدات من اليونان - تايالند - 
هولندا - الهند

402/2574009802/25752449samico@soficom.com.egميدان عرابي - التوفيقية - وسط البلد - القاهرة

أدوية بيطرية - أعالف شركة سفنكس للتجارة الدولیة66
مبيدات - وأسمدة

6ش حافظ رمضان - مكرم عبيد - مدينة نصر - استيراد وتصدير األسمدة والكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة

02/2670246602/22709412sphegypt@yahoo.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة سنتك67
مبيدات - وأسمدة

602/2737037102/27370376centec@brainy1.ie-eg.comشارع زكريا رزق - الزمالك - القاهرةوكيل لألسمدة من هولندا - أمريكاكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة سیرل ترید68

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة (سي هافي) الهولندية - شركة (فيتاالك) كیماویات وأدویة ومستحضرات
الفرنسية - شركة (سي سي أيه) الفرنيسية المتخصصين 
في األدوية البيطرية- استيراد االدوية البيطرية واضافات 

االعالف من فرنسا

38شارع سعد زغلول مقبل - بني سويف, 

97مساكن الشروق - ألماظة - مدينة نصر - 

القاهرة

082/2327590-

012/22170652

082/2310824cyril_trade@masrawy.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة سیفتي ایجیبت69
مبيدات - وأسمدة

استيراد الكيماويات الزراعية (مبيدات - أسمدة - منظمات كیماویات وأدویة ومستحضرات
مبيدات الصحة العامة - البذور نمو)

-602/35847866شارع أحمد عبد المحسن - الهرم - الجيزة
011/17002534

02/35847868www.safetyegypt.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة شامة لمستلزمات اإلنتاج الزراعي70
مبيدات - وأسمدة

......................................................802/25119542شارع أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرةاستيراد وتوريد مبيدات حشرية وأسمدةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف  شركة شمس للكیماویات71

وأسمدة - مبيدات

الوكيل الوحيد لشركة (اكزونوبل) الهولندية- السويدية - كیماویات وأدویة ومستحضرات
(إس كيو إم) الفنلندية - (ميستريم) األسبانية - (بليماج) 

األسبانية - (أومينا) ألسترالية , (سابا) النمساوية 
للكيماويات واألسمدة الزراعية

15عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر - 

الدور التاسع - القاهرة

02/22909271-

02/24198371

..................maher.abougabal@dakahila.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أدوية بيطرية - أعالف شركة  شوري للكیماویات72

وأسمدة - مبيدات

استيراد وتوزيع المبيدات الحشرية - المبيدات الفطرية - كیماویات وأدویة ومستحضرات

مبيدات الحشائش - منظمات النمو - معقمات التربة 

كيماويات الصحة العامة - كيماويات

الكيلو 28 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي 

بجانب محطة بنزينة شل مصر - القاهرة

02/35391515-
02/35391811-
02/35391812-
02/35391813

02/35391814www.shoragroup.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة طابا میدیكال فارما73

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة (كيمي فارما) اإليطالية - شركة(سيظا) كیماویات وأدویة ومستحضرات

السبانية المتخصصين في األدوية البطرية ومستلزمات 

األعالف - إستيراد األدوية البيطرية من الصين

21شارع نادي مرفق المياه من شارع أحمد 
سعيد - أبراج تبارك ب - العباسية - القاهرة ,  

شارع قناة السويس - بجوارالمنصور سيتي مول 
- المنصورة - الدقهلية

02/24873926-

02/29222796

02/24826218-

050/2321676

www.tabavet.com

شركة طیبة الخضراء للتجارة والمشروعات 74

الزراعیة

أدوية بيطرية - أعالف 

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة(الفضاء األخضر) للصناعات الكيماوية - كیماویات وأدویة ومستحضرات

(ترست سيدز) للتطوير الزراعي - (التقنية) لألسمدة 

المركبة - (هيفى) - (أناضول تركيا) - (أناماس سيدز)

3عمارات العبور - صالح سالم - الدور التاسع - 

القاهرة

02/2262733902/24051600www.agrotiba.com

شركة طیبة للتجارة والتوكیالت والتنمیة 75

الزراعیة

أدوية بيطرية - أعالف 

وأسمدة - مبيدات

وكيل وموزع لألسمدة الزراعية - المخصبات األسمدة كیماویات وأدویة ومستحضرات

الورقية - المبيدات الزراعية - البذور - التقاوي

الشرقية - الصالحية الجديدة - بجوار كوبري 

الكسارة ,  1شارع طلعت حرب - امام مبنى 

المحافظة - أعلى بنك فيصل اإلسالمي

050/6712333-
050/2309650-

010/06409941-
010/01637383

050/6712555-

050/2309651

www.tiba-egypt.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة  عالمیة للتجارة والزراعة76
مبيدات - وأسمدة

2702/2451620002/22592728www.alameia.comشارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد أسمدة ومبيدات زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة فارما سیوتیكا77

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة (جيثا)األسبانية - (ليدرا) اليونانية - (األنفال) كیماویات وأدویة ومستحضرات
األردنية - (أجلي كون) األلمانية - (كوميكاكي) األسبانية 

لألسمدة

402/2621468802/26214689pharmaceutica@gmail.comشارع النصر - النزهة الجديدة - القاهرة

أدوية بيطرية - أعالف شركة فجر للتنمیة وإدارة المشروعات78

وأسمدة - مبيدات

الموزع الحصري في مصر لمجموعة شركات (كانزي كیماویات وأدویة ومستحضرات
ميدي فارم) الكندية - ووكيل وموزع ألكبر شركات األسمدة 

والمبيدات العالمية

7شارع اإلنشراح - عمارات البترول - بجوار 

نادي التوفيقية للتنس - المهندسين- الجيزة

02/33035684..................www.fair-dev.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة فارما فیت79

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة (بيو أرمور) الفرنسية - شركة (أطلس) كیماویات وأدویة ومستحضرات
اإلنجليزية - شركة (أوبتيفيت) اإلنجليزية - شركة (آي سي 

األردنية لألدوية البيطرية أم)

الشطر السابع - شارع العروبة - عمارة 

14/13المعادي الجديدة - حلوان

02/27043664-

012/82132916

02/27038751pharma_ahmedyounis@hotmail.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة فري ترید إیجیبت80
مبيدات - وأسمدة

استيراد جميع أنواع األسمدة والكيماويات المختلفة - وكيل كیماویات وأدویة ومستحضرات
للعديد من الشركات العالمية

أول شارع الحدائق - برج الجوهرة - الدور 
البحيرة - كفر الدوار - الثالث

045/2240787-
045/2222268

045/2226187youssefegypt@egychem.net

أدوية بيطرية - أعالف شركة فیتري كیر لصحة الحیوان81
مبيدات - وأسمدة

26شارع سمير عبد الرؤف إمتداد مكرم عبيد - وكيل لشركة دايناتك إلضافات األعالف واألدوية البيطريةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مدينة نصر

02/2287618902/22757837....................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة فیجین انترناشیونال82

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة (بايوفيل تك) الكندية - شركة بي آند أيه كیماویات وأدویة ومستحضرات

ماركيتنج) السويسرية - شركة (أيه بي تي مايكروبيوتك) 

األمريكية المتخصصين في األدوية البيطرية

12عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2404153102/24041530www.vision_int.net

أدوية بيطرية - أعالف شركة فیركیم مصر لألسمدة والكیماویات83

وأسمدة - مبيدات

تصدير األسمدة المخلوطة - إستيراد األسمدة الذوابة وغير كیماویات وأدویة ومستحضرات

الذوابة

مصنع السادات - مدينة السادات - المنطقة 

الصناعية الرابعة قطعة رقم 120 - المنوفية

048/2607383048/2607786www.ferchem-egypt.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة قناة السویس للتنمیة التجاریة والزراعیة84

وأسمدة - مبيدات

استيراد وتسويق المبيدات بجميع أنواعها واألسمدة كیماویات وأدویة ومستحضرات
المركبة والمخصبات الزراعية والتقاوي الخاصة بزراعة 

الخضر

-1502/35729108شارع الجيزة - الجيزة

02/35729136

02/35727475suezecanal@hotmail.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة قویسنا للتنمیة الزراعیة85

وأسمدة - مبيدات

استيراد وتوزيع األسمدة األحادية , وكيل لشركة (األبيض) كیماویات وأدویة ومستحضرات
األردنية - (أبو ظبي لألسمدة أدفيرت) اإلماراتية لألسمدة - 

إستيراد األحماض الكيماوية - المركبات وأسمدة العناصر 
الصغرى

58 شارع جزيرة العرب - المهندسين - الجيزة , 

  الدور الرابع - برج الفالح - قويسنا - المنوفية -

 مصر

048/2576899-

048/2572729

048/2578195queisna@link.net

أدوية بيطرية - أعالف شركة كانزا جروب86

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة (سوميتوموكيميكال اليابانية - شركة (بادكور) كیماویات وأدویة ومستحضرات
البولندية - شركة ( فازر) البولندية - شركة (زابي) 

اإليطالية - شركة (تاجوك) الكورية المتخصصين في 
المبيدات الزراعية واألسمدة

16شارع الفالح من شارع شهاب - المهندسين -

 الجيزة

02/33053601-

02/33053602-

012/22136653

02/33053605www.kanzagroup.com.eg

أدوية بيطرية - أعالف شركة كوزموسیل مصر87

وأسمدة - مبيدات

استيراد وتوزيع أسمدة متخصصة تناسب أنواع الزراعات كیماویات وأدویة ومستحضرات

المختلفة من الخضر والفاكهة و أشجار الزينة

-46012/75599908أ حدائق األهرام - ش5 - الهرم - الجيزة

02/37425871

..................www.cosmocel.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة كیمت88
مبيدات - وأسمدة

info@kemit.net..................02/25270889برج القانونين كورنيش النيل - المعادي القاهرةوكيل لشركة بودارو ونوفرست لألدوية البيطريةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة مجدي عبد اللطیف أحمد شامة89
مبيدات - وأسمدة

......................................................2003/4285071شارع الجواهر - الحضرة - اإلسكندريةتوريد وتجارة مبيدات زراعيةكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة مجموعة األنشطة الدولیة90
مبيدات - وأسمدة

مبنى المركز التجاري - الدور الرابع مكتب استيراد وتوزيع األسمدة - المركبات المتخصصةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - 13شيراتون هليوبوليس

02/22685054-
02/22685056

02/22685390www.deltagroupegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أدوية بيطرية - أعالف شركة محمد فرج العراقي لألسمدة والمبیدات91
مبيدات - وأسمدة

-048/3477001شارع عمر بن الخطاب - أشمون - المنوفيةموزع لألسمدة الزراعية - المبيدات الزراعية- التقاويكیماویات وأدویة ومستحضرات
011/13503711

048/3478076....................................

أدوية بيطرية - أعالف شركة مصر الدولیة للتنمیة الزراعیة92

وأسمدة - مبيدات

83شارع البحر - الجمالية - الدقهلية ,  8شارع استيراد أسمدة من إيطاليا وأسبانياكیماویات وأدویة ومستحضرات

عمر بن أبي ربيع - الهرم - القاهرة

02/35844681-
050/7736511-

010/01191970-
012/22409995-
011/15488843-

..................bondok@gmail.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة مكة للتنمیة الزراعیة93
مبيدات - وأسمدة

-048/2268432شارع مصطفى كامل - شبين الكوم - المنوفيةاستيراد مبيدات وبذور وأسمدة من الصين - اسبانيا - الهندكیماویات وأدویة ومستحضرات
048/2264314

..................www.maccaagri.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة مھر لإلستیراد والتصدیر94
مبيدات - وأسمدة

2702/227568302/26717098www.ocene.frشارع مكرم عبيد مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتصدير سماد عضوي طبيعيكیماویات وأدویة ومستحضرات

أدوية بيطرية - أعالف شركة وادي النیل للتنمیة الزراعیة95

وأسمدة - مبيدات

وكيل العديد من الشركات العالمية لألسمدة والمركبات كیماویات وأدویة ومستحضرات

الطبيعية والتقاوى ومنشطات النمو ومبيدات الصحة

-3702/37609091شارع الطائف - المهندسين - الجيزة
02/37609092-
02/37605251-
02/33378213-

010/03420500-
010/05398903

02/37605962www.wadielnil.net

أدوية بيطرية - أعالف شركة یارا أجري ترید - مصر96

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة (يارا إنترناشيونال) النرويجية إلنتاج نترات كیماویات وأدویة ومستحضرات
الكالسيوم واألسمدة المركبة - (إن يو3) إلنتاج سماد 

التنسو كوكتيل -(إس أو إم) إلنتاج سماد سلفات البوتاسيوم 
- (كالي) األلمانية إلنتاج سلفات البوتاسيوم - (يارا يو كيه) 

اإلنجليزية إلنتاج العناصر الصغرى ومر

عمارات طيبة - عمارة ب3 - زهراء المعادي - 

القاهرة

02/25199447-

02/25199457-

02/25199470

02/25193775www.yara.com

أدوية بيطرية - أعالف شركة یورو دریب إیجیبت97
مبيدات - وأسمدة

-16402/37800766شارع الهرم - الجيزةاستيراد أسمدة - خراطيم ريكیماویات وأدویة ومستحضرات
02/37800755

02/37800774www.eurodrip.gr

أدوية بيطرية - أعالف مؤسسة نیوستار فور سیدز98

وأسمدة - مبيدات

وكيل لشركة (بياجرو) األسبانية - (برشلونة) األسبانية - كیماویات وأدویة ومستحضرات

(ننيون سيد) التايوانية , (الشركة العربية) لألسمدة والبذور

12شارع الفريق محمود شكري - كوبري القبة - 

القاهرة

010/01635575-

02/24834879

..................newstar_forseeds@hotmail.com

مجموعة شركات الدقھلیة للدواجن ( محمود 99

العناني وشركاه)

أدوية بيطرية - أعالف 

وأسمدة - مبيدات

وكيل شركة (في تي ان) القبرصية - شركة (ستار البس) كیماویات وأدویة ومستحضرات
األمريكية - شركة (بيومين) األسترالية - شركة (كور تايم) 
األمريكية - شركة (فارما فيت) الفرنسية - شركة (سي أي 

دي) السويسرية - شركة (الينز) البلجيكية - شركة 
(ميردين) اإلنجليزية - شركة (الفارم) الفرنسية - شركة 

(البروفيت) الفرنسية المتخصصون في المستحضرات 
البيطرية للدواجن

15عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر - 

القاهرة ,   دماص - المنصورة - الدقهلية

02/22909271-

050/2682000

02/24198371-

050/2682010

www.dakahliapoultry.com

أدوية بيطرية - أعالف مصر لإلستشارات (میكون)100
مبيدات - وأسمدة

وكيل تجاري - مستورد - مصدر لألسمدة النيتروجية - كیماویات وأدویة ومستحضرات
أسمدة مركبة - األسمدة الفوسفاتية

7402/2636808602/26342310micon8@hotmail.comش عبد العزيز فهمي - مصرالجديدة - القاهرة

وكيل لماركة (إني ماركو) - (روكوب باركو) اإليطالية كیماویات وأدویة ومستحضراتبصريات وعدساتشركة تیري للبصریات1

للنظارات - (وفي إيسز) الفرنسية للعدسات

-402/23961800شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة
02/23933626-
02/23928422

..................www.terryoptics.com

18شارع الجاحظ - الحي السابع - بجوار استيراد نظارات من الصينكیماویات وأدویة ومستحضراتبصريات وعدساتشركة زھرة مكة لالستیراد والتصدیر والتوكیالت2
القاهرة - مدينة نصر - الحديقة الدولية

02/24037760..................magdyelshany@yahoo.com

وكيل (لوك سوتيكا) اإليطالية للنظارات - (إيسلور) كیماویات وأدویة ومستحضراتبصريات وعدساتشركة سدراك للبصریات3
الفرنسية للعدسات

شارع الجيتيه - اإلسكندرية ,  شارع خلوصي - 
القاهرة - داخل األمير مول

02/22050099..................www.sedrakoptics.com

تصنيع العدسات الطبية للنظارات من الزجاج والبالستيك كیماویات وأدویة ومستحضراتبصريات وعدساتشركة سكوب للبصریات4

والتصدير للسعودية وليبيا واليمن وإيطاليا وفرنسا

www.scope.com.eg..................902/27959994ش عبد العزيز جاويش - باب اللوق - القاهرة

-402/33353677شارع جهينة - ميدان المساحة - الدقي - الجيزةاستيراد عدسات وشنابر ونظارات طبية من إيطاليا - الصينكیماویات وأدویة ومستحضراتبصريات وعدساتشركة كونتاكتا للتوكیالت5
010/01663111

02/37499888contacta@link.ne

30شارع العريش - الهرم - الجيزة ,  21شارع وكيل لماركة (لوك) اإليطالية للنظاراتكیماویات وأدویة ومستحضراتبصريات وعدساتشركة لوك للبصریات6
الجيزة - الهرم - العمدة

02/33833119-
02/33843844

..................lookforobtics@yahoo.com

وكالة(لوكس أوبتيكال) اإليطالية للنظارات (إيسلور) كیماویات وأدویة ومستحضراتبصريات وعدساتشركة مغربي للبصریات7

الفرنسية للعدسات

كورنيش النيل - المعادي - القاهرة ,  66شارع 

محيي الدين أبو العز - الدقي - الجيزة

02/27725700-

02/37619741

02/27725795www.magrabioptical.com

8702/3338134602/33367709nardine95@h0tmail.comشارع مصدق - الدقي - الجيزةاستيراد نظارات من إيطالياكیماویات وأدویة ومستحضراتبصريات وعدساتشركة ناردین إلستیراد النظارات8

            
1 

17أبراج الفردوس - شارع الفردوس - أحمد إستيراد وتصدير الكيماويات والطالء الكيماويكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة اإلتحادیة لإلستیراد والتصدیر
القاهرة - العباسية - سعيد

02/2683383002/24863420etehadia@ie-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-1202/27954393شارع د حندوسة - القصر العيني - القاهرةوكالء ومستوردين وتصدير الكيماويات المعمليةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة التجاریة للكیماویات المعملیة2
02/27962177

02/27923395elemboby_chemicals@hotmail.com

الشطر السادس عمارة 53 أ الدور األول شقة استيراد وتجارة الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة الدولیة للتسویق والكیماویات (تیجر)3

11,12 - زهراء المعادي - القاهرة

02/25218257-
2/25218256-

010/05169786

02/25218031tigerchime@yahoo.com

26302/3304963302/33036607www.shmco.net شارع السودان - المهندسين - الجيزةوكالء ومستوردين للكيماويات الصناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة العالمیة للتجارة الخارجیة (شیمكو)4

استيراد وتوزيع خامات فيبر جالس - بوليستر - بيروكسيد -كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة العالمیة للتجارة والتوزیع5
 كوبالت - ايروزيل - استيارين - استيرن - تيتانيوم - 

بجمانت

56 شارع د أحمد زكي - النزهة الجديدة - 

القاهرة

02/26223519-
02/26223520-
02/26224323

02/26223556alamia@link.net

6(adeco) وكالء لكبرى الشركات في مجال الكهرباء والبترول كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة العربیة للھندسة والتوزیع
والكيماويات

-02/2618308002/26182651التجمع الخامس - الحي األول - المنطقة السادسة
02/26182650

www.aedco.com.eg

الشركة الفاطمیة لإلستیراد والتصدیر 7
والصناعات الكیماویة

3 شارع حسن أمين متفرع من شارع اإلقبال - استيراد خامات الصناعات الكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
اإلسكندرية - اإلقبال

03/954771903/3584843elfatenmia70@hotmail.com

الشركة المصریة السعودیة للكیماویات 8

واألجھزة المعملیة

36 طريق النصر - مساكن شباب المهندسين استيراد وتصدير كيماويات دوائية وغذائيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات

أمام نادي المقاولون العرب - القاهرة

02/23420270-
02/23420140-

010/66636620-
010/66636625-
010/66636626

..................masryaonline@yahoo.com

-6802/23646779 شارع الشركة العالمية المريوطية - الجيزةتوريد الكيماويات ومشتقاتهاكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة المصریة لتورید الكیماویات (كیماسید)9
010/09457777-
010/01556002

..................www.ecsed.com

-9040/2230600 شارع فرها - المحلة الكبرى - الغربيةاستيراد وتصدير كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة المصریة للبناء10
040/2250415-
040/2253847

......................................................

وكالء لشركة (أنتي فوم) األوروبية للكيماويات وأجهزة كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة المصریة للتجارة والتكنولوجیا11
تعقيم المحاليل وتعقيم الهواء السطحي

015/388246015/388245ett_egypt@yahoo.comالعاشر من رمضان - مبني سينكو 2000

elmasir_tarek@yahoo.com..................2003/4877074 شارع صالح سالم - المنشية - اإلسكندريةإستيراد مواد غذائية وصناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة المصریة للكیماویات والتجارة12

عمارات البترول - شارع قنال المحمودية - استيراد وتصدير كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالشركة الوطنیة لإلستیراد والتصدیر13
اإلسكندرية - سموحة

03/4261385-
012/24421106

......................................................

9 عمارات مصر للتعمير - إمتداد شارع مصطفي استيراد كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمجموعة المتحدة للتجارة (محمد نادر وشركاه)14
القاهرة - مدينة نصر - النحاس

02/2473027002/24709719united_trade_group@hotmail.com

وكالء أم أس جي ألمالح الفوسفات الغذائية والصناعية كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمجموعة الكیمیائیة  المتحدة15
واأللوان الطبيعية الغذائية مضادة لألكسدة (كارمن - 

بايريكا)

52 شارع النزهة - عمارات رابعة - مدينة نصر 

- القاهرة

02/2418978502/24187608www.acg-eg.com

2902/2365796502/23657966www.eec-egypt.com أ شارع القصر العيني - القاهرةتصدير كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمركز اإلقتصادي المصري16

استيراد ووكيل تجاري لشركات أمريكية متخصصة في كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمركز التجاري العلمي أس تي سي17
مولدات نيتروجين وأكسجين - الزيوت والشحوم

14 شارع محمد غنيم - كلية البنات - الميرغني -
القاهرة -  مصر الجديدة

02/2417894302/24173807....................................

المركز العربي األوروبي للخدمات التجاریة 18

(أوربت)

-19302/25900552 شارع رمسيس - القاهرةاستيراد كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
02/25916854-

010/05800552-

..................aropatchemical@aropet.com

29 شارع النبي دانيال - مركز الغنيمي - محطة استيراد وتصدير كيماويات ومعالجة مياهكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمركز العلمي لإلستیراد والتصدیر (أونست)19
اإلسكندرية - الرمل

03/390641703/5531657-
03/3906413

www.cshonest.com

22 شارع أبو ذر الغفاري - الحي السابع - استيراد كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمركز المصري الدولي لإلستیراد20
القاهرة - مدينة نصر

02/2403145402/22634109....................................

5402/2794049202/27959971khalied_9@link.net شارع محمد فريد - عابدين - القاهرةتوريدات كيماوية ومستلزمات معامل وأجهزة معاملكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمكتب العلمي العربي21

-012/23732513العبور - المنطقة الصناعية األولىاستيراد كيماويات صناعية وغذائية ومعمليةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمكتب العلمي للكیماویات22
02/44780817

elemyoffice@gmail.com

وكالء لكبرى الشركات األجنبية للمواد الكيماوية ومعدات كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتالمكتب المصري للھندسة البتروكیماویة23
المصانع

12 شارع األشجار متفرع من شارع البطل أحمد 
الجيزة - المهندسين - عبد العزيز

02/3748961902/37604978mipec@mipec.com.eg

33 شارع صالح سالم - أمام قسم العطارين - استيراد كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشرق الشرق األوسط للتجارة (میكو)24
اإلسكندرية ,   3 شارع شريف - وسط البلد - 

القاهرة

03/4875342-
03/4868019-
02/23936043

......................................................

......................................................015/379965العاشر من رمضان - مركز المباركيةاستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الدلتا للكیماویات الوسیطة (دینكو)25



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

استيراد وتوريد كافة أنواع الكيماويات الصناعية والغذائية كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة أباظة جروب26

والمذيبات

40 شارع إسماعيل سري - سموحة - 

اإلسكندرية

03/4274537-
03/2408288-

010/05060761

03/4267083www.target-chemicals.com

abouzeid_company@yahoo.com..................015/373559العاشر من رمضان - داخل سنتر المباركيةتوريدات عمومية وكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة أبو زید وشركاه للتوریدات27

03/455198203/4551982www.armadaegy.comشارع عبد النبي - كينيج مريوط - اإلسكندريةوكالء لشركات متخصصة لكيماويات البناءكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة أرمادا كونستركشن كیمكالز28

......................................................02/25057576قطعة 425 - شارع 9 - المقطم - حلواناستيراد وتوزيع مواد خام - فيبر جالسكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة أسیك للتجارة29

وكيل لشركة (إيه بي سي) األسبانية األوروبية لألحماض كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة إكسبو مصر ترید30
األمينية

243 شارع السودان - المهندسين - ميدان لبنان 
الجيزة -

02/33451168-
02/33451169

02/33034712www.expomisrtrade.com

27 شارع أبو بكر الصديق - أمام مدرسة استيراد وتصدير كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة أم آند إیھ إنترناشیونال31
اإلسماعيلية - القومية القديمة

064/3911530064/3924972makhaled2001@yahoo.com

......................................................7002/37602325 ب شارع الزهراء - الدقي - الجيزةاستيراد خامات الكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة إنتراك للكیماویات والتجارة32

37 شارع اإلمام محمد عبده - ميدان النعام - توريدات كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة إنتر ناشیونال للكیماویات والدھانات33
القاهرة - حلمية الزيتون

02/22409210......................................................

-8502/26907107 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت كيماوية وتجارةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة أنترید للكیماویات34
02/26907106-
02/26907105

02/26907108www.intradechemicals.com

....................................3802/2270272402/22749758 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةوكالء لشرة (alight) األمريكية للغازات الطبيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة إیجیبتك المصریة للتجارة والتوریدات35

243 طريق الحرية - سبورتنج - اإلسكندرية ,   وكالء ومستوردين لجميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة إیھ دبلیو إیھ لإلضافات الغذائیة36

15 شارع عبد الوهاب سليم البشري - القاهرة

03/4292030-
03/4211200-

02/22681519-
02/22690727

03/4292060-

02/22690728

www.awa-foodadd.net

توريد الكيماويات والموااد الالصقة واألصباغ لصناعة كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة اإلسكندریة للتجارة والصناعات الكیماویة37

الغزل والنسيج وماكينات وخامات خاصة لصناعة السيراميك

43 شارع إسماعيل سرى - سموحة - 

اإلسكندرية

03/4279448-

03/4264980

03/4274049www.chmtrade.com.eg

شركة اإلسكندریة للتجارة والصناعات الكیماویة 38
(كیم ترید )

43 شارع اسماعيل سرى - سموحة - استيراد وتوريد وتجارة كيماويات ومواد الصقةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
اإلسكندرية

03/4279448-
03/4264980

03/4274049chemtrade@chemtrade.com.eg

19 شارع البطل أحمد عبد العزيز متفرع من وكالء لجميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة األعمال الھندسیة والكیماویة39
الجيزة - شارع جامعة الدول العربية

02/33443309..................info@afidex.com

......................................................2103/3905223 شارع المشير أحمد بدوي - اإلسكندريةتوريد كيماويات وأجهزة معمليةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة اإلنجاز للتجارة واإلستیراد40

شركة األھرام لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 41
التجاریة

....................................3602/2589567502/25902615 شارع الجيش - العتبة - القاهرةتوريدات معاملكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات

شركة األھرام لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 42

التجاریة

وكالء لشركة (sir) السعودية للكيماويات - وكيل وموزع كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
لخامات بولى أستر - فيبر جالس بوليستر جنرال - رخام 

مقاوم للحريق والكيماويات - جيل كوت - فيبرجالس - 
تيتانيوم استرين - كوبالت بيجمانت - ايروسيل

3 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - 

الجيزة

010/0537660-

012/22530169-

02/33468940

..................alahramcoamy@yahoo.com

halsiwod@hotmail.com..................010/06909924شارع ابن الفارض - طنطا - الغربيةتوريد منتجات فيبر جالسكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة اإلیمان43

شركة البدر ماني لإلستیراد والتصدیر وتصنیع 44

الكیماویات

-502/33356754 ش النصار - بين السرايات - الدقي - الجيزةاستيراد وتصدير مواد كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
02/33356813-
02/33356641

02/37610920-

02/33387478

www.elbadramany.com

توريد غازات طبية وصناعية - إسطوانات وخزانات - كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة البروي وشركاه45

توريد وتركيب شبكات الغاز للمستشفيات والمصانع 

والجامعات

-02/44784325مدينة العبور - أخر إسكان الشباب
02/44780301-
02/44800261-
02/44800260

02/44800262....................................

29 شارع الرشيدي - القصر العيني - السيدة وكالء للكيماويات المعملية والصناعية واألجهزة العلميةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة التجارة الدولیة46
القاهرة - زينب

02/23650148-
02/253210310

..................ita@link.net

21 شارع عبد المجيد الرمالي - باب اللوق - وكالء ومستوردين جميع أنواع المواد الكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة التسویق الصناعي (أي أم سي)47
القاهرة

02/27964136........................................

6 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - استيراد شاي هندي وتصدير كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة التقدم للتجارة48
القاهرة

02/24036438..................eltakadom@yahoo.com

شركة التوكیالت الكیماویة والصناعیة أي سي 49

إیھ

استيراد اتيرنال - تايوان للبوليستر - راتنجات لصناعة كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
البويات واألحبار - مواد الصقة - بالستيك مقوي باأللياف 

الزجاجية

18 شارع سعد عبد الوارث - بجوار السندباد - 

النزهة الجديدة - القاهرة

02/26211103-

012/22107974

02/26211104icaegypt@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

وكيل وموزع للبوليسترجنرال - رخام مقاوم للكيماويات كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الحسام لإلستیراد والتصدیر50

والحريق - فيبر إنجليزي وصيني - كوبالت - بروكسيد - 

بجمانت - مذيبات - ايروزيل - تيتانيوم

-3202/33355369 شارع مصدق - الدقي - الجيزة

02/37607975-

012/22453030

02/37617298amrjs@hotmail.com

elhosien79@yahoo.com..................2010/05347671 شارع العروبة - إمبابة - الجيزةاستيراد خامات فيبر جالسكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الحسین لخامات الفیبر جالس51

517 شارع بور سعيد - ميدان باب الشعرية - استيراد مواد كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الخواجة عیسي للكیماویات52

القاهرة

02/25900624-
02/25928074-
012/22307065

..................issachem@link.net

-055/3382496قرية الضباع - منيا القمح - الشرقيةتصدير الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الشرقیة للكیماویات53
010/01343813-
011/18108445

......................................................

-02/38314994السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مبنى بتوريدات كيماوية ومعمليةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الشروق للتجارة والكیماویات54
010/01648760-
012/23910567

02/38332162www.elshrouklab.com

-25802/33025127 السودان - المهندسين - الجيزةتصدير بودرة تلككیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة العالمیة جروب55
012/23862086

02/33025136www.alalamiagroup.com

شركة العبور إلستیراد خامات البولیستر والفیبر 56
جالس

99 شارع محمد كامل - تقسيم عمر بن الخطاب -استيراد خامات البوليستر والفيبر جالسكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
القاهرة -  آخر جسر السويس

02/26974524......................................................

برج الزهور - أول طريق المنصورة - المحلة إستيراد كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الغربیة للكیماویات57
الكبرى - الغربية ,   34 شارع 23 يوليو - 

الغربية

040/2228922-
040/2229222-
040/2222470

040/2222470....................................

1902/2684965702/26821190i.hamed@elfath.com.eg ب شارع الفردوس - العباسية - القاهرةوكالء لشركة (omg) للكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الفتح للكیماویات المتخصصة58

-74055/2363568 شارع سعد زغلول الزقازيق - الشرقيةتوريدات كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة القاھرة للكیماویات والتوریدات59
011/17669762

055/2384238....................................

......................................................402/26401489 شارع أسوار - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة القناة الحدیثة للكیماویات60

1403/592499003/5930212www.elkayarcorp.com شارع سليم حسن - الشاطبي - اإلسكندريةإستيراد وتصدير كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة القیار لإلستیراد والتصدیر61

28 شارع المؤرخ محمد رفعت - النزهة الجديدة إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الكریم للكیماویات62
القاهرة -

02/26223823-
02/26223853

..................el_kareem09@hotmail.com

مشروع ال12 عمارة - عمارة 1 إمتداد شارع إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الكیماویات المتخصصة (بروكیم)63
القاهرة - مدينة نصر - الطيران

02/22705528-
02/22707134

......................................................

www.alnassr.com..................20702/25936911 شارع رمسيس - القاهرةإستيراد وتوريد منتجات الفيبرجالسكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة النصر للتوریدات العمومیة64

-9002/37624264 شارع أحمد الزيات - الدقي - الجيزةوكالء ومستوردين لجميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة النور المتحدة للكیماویات (یونیكو)65
02/26674570

..................info@norechem.com

186 شارع السودان - المهندسين - الجيزة ,   وكيل وموزع معتمد لكيماويات البناء الحديثكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة النور للبویات والدیكور66
62 تقسيم عمر بن الخطاب - جسر السويس - 

القاهرة

02/33458548-

02/26990201

02/33470326....................................

elnourtrade@hotmail.com..................1202/22629015 شارع إمتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرةتوريدات كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة النور للتوریدات67

-47503/5432709 طريق الحرية - اإلسكندريةتوريدات كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة النور للتوریدات68
010/01138200

..................www.nourchem.com

nilescmg@yahoo.com..................1202/33381021 شارع أنس بن مالك - المهندسين - الجيزةوكالء للكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة النیل للكیماویات المتخصصة69

وكالء لشركة (أونك وإيلكا) للكيماويات وطالء المعادن كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الھدي لتجارة الكیماویات70

وأمالح إزالة الزيوت

1 ب شارع الحكمدارية متفرع من شارع 
الفردوس - العباسية - القاهرة ,   13 شارع 

الفردوس - إمتداد شارع أحمد سعيد- العباسية - 
القاهرة

02/24855135-

02/26829357

02/26859033www.alhodachemicals.com

....................................48603/543544703/5220723 طريق الحرية - اإلسكندريةمقاوالت كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الیاسمین للتجارة والمقاوالت71

7 شارع القدس الشريف - النزهة الجديدة - وكالء ومستوردين للكيماويات الصناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة الیسر للتجارة والتوكیالت72

القاهرة

010/01480749-
010/03776507-
010/03776508

..................elyossr_my@hotmail.com

35 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -وكالء كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بارتكمس للتجارة الخارجیة73

 القاهرة

02/24025744-
02/24025754-
02/22616420

02/22616440bartimeex@bartimex.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

30 شارع أ متحف المطرية - النعام - عين إستيراد كيماويات ( كلور - بوليمر - فالتر تحليه مياه)كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بایونیر كمیكالز74

شمس - القاهرة

02/26385959-
02/26322458-
02/26322458-
01065545145-
010/65545147

02/26348297pioneerforchemicals@yahoo.com

-3002/26385959 أ شارع متحف المطرية - النعام - القاهرةإستيراد كمياويات تحلية مياه وفسفوريك وصوديوم وكلوركیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بایونیر كیمبكالز75
02/26322458-
010/65545145

02/26348297pioneerfochemicals@yahoo.com

......................................................9902/25285563 أ طريق مصر حلوان الزراعي - القاهرةإستيراد كيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بالنت كیمكیال76

44050/2231944050/2215224betatradeforimport@yahoo.com شارع الجمهورية - المنصورة - الدقهليةإستيراد كيماويات وموزع معتمد لمعامل التحاليلكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بیتا العلمي77

26 أ  شارع أسماء فهمي - كلية البنات - إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بیتا الفني التجاري78
القاهرة - مصر الجديدة - الميرغني

02/22914372-
02/24178867

02/22915736www.betachem.net

6 شارع مراد بك - ميدان اإلسماعيلية - مصر وكالء لشركة (باير) األلمانية للكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بیركیم79
القاهرة - الجديدة

02/2415994302/24157718....................................

-8302/26709073 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر القاهرةوكالء ومستوردين للكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بیل كیم إیجیبت80
010/99979977

02/26708723www.billchemegypt.com

إستيراد جميع أنواع الكيماويات الصناعية والغذائية كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بیور لإلستیراد والتصدیر81
والعلمية واألجهزة المعملية

40 شارع الحسين بن علي - ميدان الحجاز- 
مصر الجديدة القاهرة - النزهة

02/26357265-
010/01681407

......................................................

33 عمارات رابعة اإلستثاري - مدينة نصر - وكالء لشركة (بيوسيستمز) للكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة بیوسیستمز إیجیبت82
القاهرة

02/2290834-
02/2290875

02/24185504www.biosystems.es

وكيل شركة (فارم كيم أس ايه) الفرنسية لكيماويات معالجة كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة تارجت83
الغاليات وأبراج التبريد

40 شارع إسماعيل سري - سموحة - 
اإلسكندرية

012/21752633-
03/4249688

..................www.targetwater.com

38 شارع الفراعنة - شرق الشالالت - وكالء ومستوردين ومصدرين لجميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة تایھو كوربوریشن إیجیبشیان84
اإلسكندرية

03/481787703/4809495info@taehoegypt@contact.com.eg

24 أ برج التوفيق - ميدان النعام - عين شمس موزع معتمد لشركة ككونيس للكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة تبارك للكیماویات85
القاهرة - الشرقية

02/2642191602/26350337www.tabarkchemicals.kk5org

إستيراد وتوزيع جميع أنواع الكيماويات الصناعية كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة تریدنج  دینامیك86
واألجهزة المعملية

5 شارع الوحدة العربية - مدكور - الهرم - 
الجيزة

02/3781054802/25869851tradingdymamic@hotmail.com

-302/37602735 شارع مصدق - برج النهضة - الدقي - الجيزةوكالء لشركة ( هاتش مان ) اإليطاليةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة تكنو كوم للتوكیالت التجاریة87
02/37602927

..................sales@technocom.org

....................................303/480781803/4805311 شارع جمال الدين ياسين - اإلسكندريةإستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة نتنمیة الكیماویات88

20 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر وكالء لجميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جاكوب تریدتنج89
القاهرة -

02/2404089802/24010105www.jacobtrad.com

-1402/37480997 شارع الفتح - المهندسين - الجيزةموزع معتمد للكيماويات واألجهزة الطبيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جاما ترید للخدمات واإلستشارات العلمیة90
012/22223202-
012/22223203

..................mailbox@gammatrade.com

2 شارع حامد محمود جاويش - محطة الرمل - إستيراد وتصدير جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جاویش لإلستیراد والتصدیر91
اإلسكندرية

03/4878162-
03/4848927

..................www.gawish.org

إستيراد كيماويات بترولية وزجاجية ودهانات ومواد الصقة كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جبل علي كیم92
ونسيج ومستحضرات تجميل ومنظفات صناعية واألدوية 

واألغذية

112/2 شارع إمتداد ولي العهد - حدائق القبة - 

القاهرة

02/22573041-
02/26035638-
010/66151166

..................jabelalychem@yahoo.com

......................................................4002/33844555 شارع السيسي - المريوطية - الهرم - الجيزةإستيراد وتجارة فومكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جلوبال تریدنج93

9 مربع 1136 شارع الشهيد فؤاد ثابت - وكالء لشركة (باسف) األلمانية للكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جي بي كیم94
القاهرة - مصر الجديدة - مساكن شيراتون

02/22683983-
012/28099699

02/22684663www.gb-chema.net

إستيراد وتصدير غازات (هليوم - نيتروجين- أكسجين - كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جیروم لإلستیراد والتصدیر95
أرجون - نيتروز - هيدروجين - غازات مخلوطة - تنكات 

سائل النيتروجين)

-502/25793970 شارع معروف - وسط البلد القاهرة

02/25781168

02/25793971www.allgases.com

9 شارع لطيف - حلوان - القاهرة ,   4 شارع وكالء ومستوردين لجميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جین تك96

الشعراوي - المريوطية - الجيزة

012/23601554-
010/00026450-

02/39741711

......................................................

726 شارع بورسعيد - القاهرة ,   21 شارع وكالء لشركة كيماويات بي سي آركیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جینو الب97
أحمد محمد إبراهيم - عباس العقاد - مدينة نصر 

القاهرة -

02/24859934-
02/26859563-
011/48117778

02/26859567geno_lab@hotmail.com

13 شارع أحمد محمود متفرع من محمد فريد وكالء ومستوردين للمواد الخام الكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة جینیریشن كیمیكالز إیجیبت98

بجوار جامع الفتح هليوبوليس - القاهرة

02/2240986002/22409860egy@generationchem.com
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803/425733903/4596774www.dynacm.co.da.com شارع جمال الدين - محطة الرمل - اإلسكندريةوكالء لشركة (داينام) جنوب أفريقياكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة داینا كیم ایجیبت99

-1902/37616554 شارع محمد الغزالي - مصدق - الدقي-الجيزةتوريدات تجارية وكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة دلتا للكیماویات والتوكیالت التجاریة100
02/37483164

02/37602267www.delia-cca.com

توريد الكيماويات الخاصة بمصانع التجميل والمنظفات كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة دیما للكیماویات المتخصصة101

واألغذية واألسمدة والبويات والدهانات والبترول

نجمة سموحة - بجوار أبراج سيدي جابر- 

سموحة - اإلسكندرية

010/01787183-
010/66649534-

03/4252176

..................www.dimachem.com

-8010/02691943 شارع الصفا - بور توفيق - السويسإستيراد فوسفاتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة دینیز سفیر مصر102
062/3191840

......................................................

شركة رامكو لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 103

التجاریة

35 شارع محمد فريد - هليوبوليس - إستيراد وتصدير جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات

مصرالجديدة - القاهرة

02/236391211-
02/36420532-
02/26379983

02/26379958www.ramcochem.com

18 طريق الحرية - اإلسكندرية ,  1 ميدان إستيراد وتصدير جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة رجب لإلستیراد والتصدیر104

طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة

03/4843235-
02/23926872-

2/23954544

02/23952668hesham_saad@ragabgroup.com

21 شارع 265 الالسلكي - المعادي الجديدة - وكالء للكيماويات الصناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة رضا كیم مصر المحدودة105

القاهرة

02/27539316-
02/27546507-
02/27539317

02/27545613www.readachem.com

11 شارع عمارات الشركة السعودية متفرع من إستيراد خامات البويات والبالستيك الكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة رویال للتجارة والھندسة106

شارع النزهة - مدينة نصر - القاهرة

02/26901028-

02/24146055

..................royal@strannet.com.eg

24903/4296962403/4260440zymag@link.net طريق الحرية - اإلسكندريةوكالء لجميع أنواع المواد الكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة زیماج107

31 شارع محمد فهمي المحضر - المنطقة إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة سبكترا جروب دایا جنوستیك108
القاهرة - مدينة نصر - األولى

02/24042061-
02/24042062

......................................................

وكيل شركة (بيوالب) األمريكية - شركة (أدي جوهونز) كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة سبید للتجارة109
األسبانية لكيماويات حمامات السباحة - شركة (بينا) 

التركية للمعدات والفالتر والطلمبات الخاصة بحمامات 
السباحة - شركة (ميل فرانس) الفرنسية لحمامات السباحة 

- إستيراد كيماويات ومستلزمات حمامات السباحة من 
فرنسا وت

50 شارع الشيخ محمد النادي - المنطقة 

السادسة - شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر 

- القاهرة

02/26713406-

010/01500162

02/26715046www.speed-pool.com

وكيل شركة (دوبونت) البلجيكية - شركة (أوسيتاليا) كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة سولیكو مصر110
اإليطالية المتخصصين في بويات إصالح السيارات

23 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - 
القاهرة - مصر الجديدة

02/2266175902/22662530yyacot@starnet.com.eg

-202/25280926 أبراج عثمان فوق المتوسط - المعادي - حلوانإستيراد وتصدير مواد خامكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة سي تي موربوریشن111
02/25283830

02/25280927cairotrade@cairo-group.com

54045/3415333045/2500289hatem_teba77@hotmail.com شارع الخلفاء الراشدين - طنطا - الغربيةإستيراد وتصدير جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة طیبة لإلستیراد والتصدیر112

ara_zaini@yahoo.com..................11803/4244707 شارع األندلس - سموحة - اإلسكندريةإستيراد وتصدير وتوريد أدوية كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة عرفة والزیني للكیماویات113

شركة عمرو لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 114

التجاریة

وكيل وموزع لشركة (سير) السعودية للراتنجات - شركة كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
(أوينز فورنينج) األمريكية للفيبر جالس - شركة (ويست 

آند سنيور) اإلنجليزية للبجمانت - توريد بوليستر(هيترون) 
وبسفينول

-015/384275العاشر من رمضان - المباركية سنتر

015/412566-

010/05147526

015/384276amr_company@yahoo.com

-1803/5736384 شارع حسين شيرين - لوران - اإلسكندريةإستيراد الكيماويات الصناعية والمعملية وأدوات المعاملكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة فیمیكو115
012/23107450

03/57537547hesham1020@gmail.com

شركة فیوتشر كیماویات وتورید - توكیالت 116

تجاریة

1146 عمارات زهراء مدينة نصر - خلف توريدات وتوكيالت كيماوية وتجاريةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات

سنترال مدينة نصر 3 - مدينة نصر - القاهرة

02/24094176-

012/22273298

02/24118126www.futura.net.eg

......................................................011/15443500ميدان الحجاز - مصر الجديدة - القاهرةتوريدات كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة كابیتال للتوریدات117

شارع الشاعر متفرع من شارع الجيش - العتبة -وكالء للكيماويات والمذيبات الصناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة كمال للكیماویات118

 القاهرة

02/25924899-
012/25847859-
011/49179917

..................kama1298@yahoo.com

88 شارع الجوهري - خلف مخبز أتينا - توريد كيماويات معملية وأجهزة علميةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة كیما ألكس تكنولوجي119
اإلسكندرية - العطارين

03/4955818......................................................

-14040/3331464 درب األبشيهي - طنطا - الغربيةوكالء ومستوردين جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة كیماویات الفطاطري120
040/3412240

......................................................

-2602/25923301 شارع الجيش - العتبة - القاهرةوكالء للكيماويات العامةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة كیماویات مروان121
02/25908906

......................................................
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-4702/22611213 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةإستيراد وتصدير جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة كیمترا122
02/22606681-
02/22606671

..................chemitra1@chemitra.com.eg

-4402/23929635 شارع شريف - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتصدير جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة كیمترا123
02/23907236-
02/23925116

......................................................

شركة ماستر كیم لإلستیراد والتصدیر وتجارة 124
الكیماویات

......................................................10010/00394439 شارع جمال عبد الناصر - الغربيةإستيراد وتصدير جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات

5 عمارات الشركة الوطنية - حي السفارات - إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة ماسیكم للكیماویات المتخصصة125

مدينة نصر - القاهرة ,   209 شارع عبد السالم 

عارف - سموحه - اإلسكندرية

02/26720201-

03/5840974-

02/26720203....................................

وكالء للكيماويات وتوريد أجهزة معملية ومواد معدنية كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة ماني جروب126

تصدير مواد خام للصناعات الثقيلة

229 شارع بور سعيد - سبورتنج - اإلسكندرية 

,  17 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة 

نصر - القاهرة

03/5232251-
03/5232254-

02/22609639-
02/24018206

03/5449874www.manigroup.net

وكالء ومستوردين للكيماويات الصناعية والزراعية كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة مروان جروب127

وحمامات السباحة وطالء المعادن

3 شارع الشيخ عبد هللا أحمد متفرع من شارع 

الفردوس - العباسية - القاهرة ,   33 شارع 

الجيش - العتبة - القاهرة

02/26741462-
02/26741463-
02/26741490-
02/26747640-
02/25904286-
02/25899672

02/26741491....................................

602/2682398902/24835101misr_chemical_co@hotmail.com شارع سليم عبده - العباسية - القاهرةإستيراد جميع أنواع الكيماويات الصناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة مصر الكیماویة128

3 شارع نبيل الوقاد - الدقي - الجيزة ,  18 إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة مصر للتجارة129

طريق الحرية - اإلسكندرية

02/33358214-
02/33371481-

03/4868045

02/37625283....................................

2ج شارع المشير أحمد إسماعيل مساكن إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة مكة للتجارة130
القاهرة - شيراتون مصر الجديدة

02/2268540602/22669304meccatrd@link.net

45 شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد- إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة میجا للكیماویات131
القاهرة

02/23929005......................................................

www.medtrde-eg.com..................603/4844435 شارع الشيخ محمد عبده - بحري - اإلسكندريةوكالء ومستوردين لجميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة مید ترید لإلستیراد والتصدیر132

28 شارع دجلة متفرع من شارع شهاب - وكالء وموزعون للمواد الخام الصناعية والكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة میدل إیست للھندسة والتجارة الخارجیة133
الجيزة - المهندسين

02/33357808-
02/33359154

02/37607465middel_east@link.net

وكيل مادة (هيدرواكس) الكيماوية الصينية الخاصة بتعقيم كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة ناسا تكنولوجي ھیدرواكس إیجیبت134
المياه والغاليات

1202/3305676002/33462871nsatec@yahoo.com شارع طنطا - العجوزة - الجيزة

14 عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر -إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة نالكو ترنتج135
 القاهرة

02/22910350-
02/229107400

......................................................

15 شارع عبد العظيم سالمة - المنطقة الثامنة إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة نھضة مصر للكیماویات (كیرنل كیم)136
القاهرة - مدينة نصر

02/2270442502/22871007nahdet_nisr@hotmail.com

....................................802/2405579802/24055796 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرةإستيراد وتصدير خامات الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة نور إیجیبت للتجارة الدولیة137

28 شارع نخلة المطيعي - ميدان سفير - مصر إستيراد أسطوانات غازكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة نیتكو138
القاهرة - الجديدة

02/2634373602/26371920nitco@link.net

وكالء ومستوردين للكيماويات الخاصة بالغزل والنسيج كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة نیوتراك للتجارة139

واألصباغ

22 شارع اإلمام علي - القاهرة ,  25 شارع 

عمر لطفي اإلسكندرية

02/22901975-
02/24191613-

03/5923278

......................................................

21 شارع د نجيب محفوظ - خلف مكتب مصر إستيراد مواد كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة ھانسمان أوفانس ماتریلز140

للطيران - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22718558-
02/22754070-
02/22754071-
02/22754072-
02/22754073

02/22754075www.huntsman.com

إستيراد وتجارة الكيماويات وجميع أنواع األحماض ولوازم كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة یاسر للكیماویات141
حمامات السباحة

23 شارع الجيش - العتبة - القاهرة ,  31 
القاهرة - العتبة - شارع الجيش

02/25910260-
02/27875253

02/25910875-
02/27875254

www.yasserchemicals.com

-302/33369597 شارع المساحة - الدقي - الجيزةإستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة یونیفارما142
02/37485214

......................................................

11603/425224503/424897unifitco@dataexperss.com.eg تعاونيات سموحة - سموحة - اإلسكندريةوكالء للكيماويات الصناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة یونیون إنترناشیونال للتجارة والصناعة143



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

......................................................3002/25903481 شارع الخرنفش - الجمالية - القاهرةتوريد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركو لملوم للتوریدات الكیماویة144

14 شارع علي الجندي - المحلة الكبرى - إستيراد زهرات نسيجية كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتشركة كیماویات النسیج145
الغربية

040/2382095......................................................

مؤسسة الباھي لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 146
التجاریة

15 شارع الفريق أول كمال حسن علي - مساكن إستيراد مواد كيماوية من الصينكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات
القاهرة - مصر الجديدة - شيراتون

02/2266265002/22663941elsayed.bahi@yahoo.com

مؤسسة الحسام لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت 147
التجاریة

....................................3202/3760797502/37617298 شارع مصدق - الدقي - الجيزةوكيل كيماويات خاصة بالفيبر جالس من أكثر من دولةكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازات

33 شارع عدنان المدني - مدينة الصحفيين - تصدير فحمكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتمؤسسة صفا لإلستیراد والتصدیر148
الجيزة - المهندسين

012/22150058-
02/33042450

safacorp7@hotmail.com

60 شارع الشيخ ريحان - القاهرة ,  24 شارع إستيراد جميع أنواع الكيماوياتكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتمؤسسة صالح الدین للكیماویات149
فرخندة حسن - المنطقة الصناعية - البساتين - 

القاهرة

02/23903084-
02/23937834-
02/27034317

......................................................

....................................7102/3338844802/33388897 شارع مصدق - الدقي - الجيزةإستيراد فحمكیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتمركز الشرق االوسط للنشیط التجاري150

إستيراد وتصدير كيماويات ومكونات إلكترونية وأجهزة كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتمركز بصائر لإلستیراد والتصدیر والتوریدات151

قياس وإنذار

-3102/33032641 شارع 26 يوليو - وسط البلد - القاهرة
02/25752438-
010/06664674

..................www.bazzargroup.com

وكالء لشركة (أنلوس) و(جوخون) و(ماني كاتلست) كیماویات وأدویة ومستحضراتخامات كيماوية وغازاتمكتب المھندس لإلستشارات والتجارة152
اإلنجليزية للكيماويات

-502/27358953 شارع البرازيل - الزمالك - القاهرة
02/27368783

..................info@encotrof.com

وكيل لشركة (ميريدور) اإليطالية لماكينات طحن البويات - كیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءالشركة العالمیة للكیماویات والتوكیالت1

شركة (باصاد) الهندية لأللوان - شركة (شوتكس) األلمانية 

للمواد الالصقة

25 شارع أحمد تيسير - الميرغني - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24159655-
02/26903681-

012/22185056-
012/72115773

02/22906519emaaad@link.net

المجموعة الدولیة للتكنولوجیا والھندسة 2

(انترتك)

وكيل شركة (بيلزونا) اإلنجليزية الخاصة بمواد دهانات كیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناء

السيراميك وتعويضات التآكالت الخاصة بالخزانات والتنكات

26 عمارات المروة - شارع أحمد تيسير - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2414985902/24171503admin@intertech.com.eg

......................................................2103/4275418 شارع البيروني - اإلسكندريةإستيراد كيماويات البناءكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة إتش حمام3

26 مشروع 17 عمارة شارع أفريقيا أمتداد توريد كيماويات البناءكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة اإلتحاد لكیماویات البناء4

شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

02/24719309......................................................

وكالء ومستوردين لكبرى الشركات األجنبية بمصرللمواد كیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة المجد لإلستیراد والتصدیر5
الخام والدهانات الكيماوية

3803/425004703/4251108almaged@almagedco.com شارع الزهراء - سموحة - اإلسكندرية

37 شارع محمد محمود أبو المعاطي متفرع من موزع معتمد لشركة كيماويات البناء الحديثكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة المني لتجارة كیماویات البناء الحدیث6

شارع حسنين دسوقي - المعادي - القاهرة

02/23596072......................................................

5 شارع كامل صدقي - الفجالة - رمسيس- وكالء لشركة (بوليكو) لكيماويات البناء الحديثكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة بولیكو لكیماویات البناء7

القاهرة

02/25918053-
02/25918653-
012/23102700

......................................................

-6048/2613639 شارع أحمد إسماعيل - السادات - المنوفيةإستيراد وتصدير الكيماويات الخاصة بالدهاناتكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة بیور كیم لإلستیراد والتصدیر8
048/2614409

..................purechem2010@yahoo.com

....................................3902/2275921502/22740843 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةوكالء كيماويات البناء الحديثكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة خان مسلم9

....................................3502/2703679502/27049822 شارع الجزائر - المعادي - القاهرةموزع لشركة مواد البناء الحديثةكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة زھراء المعادي للتشیید وكیماویات البناء10

......................................................3040/3305512 شارع معمر القذافي - طنطا - الغربيةموزع معتمد لكيماويات البناء الحديثكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة فودة لكیماویات البناء11

وكالء لشركة (باجيل - لومبيل - هيال جيرمني) األلمانية كیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة مصر الھندسي لكیماویات البناء12

للترميم ولحقن الشروخ وطبقات المونة

-6002/334075117 مدينة اإلعالم - العجوزة - الجيزة
02/33038227-
012/22109981

02/33444711ibrahimgohary@yahoo.com

....................................5303/420009703/4279693 تعاونيات سموحة سموحة - اإلسكندريةإستيراد جميع أنواع الكيماويات الخاصة بحمامات السباحةكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءشركة ووتر كیمیال13

34 شارع فريدة حسان - المنصورة - الدقهلية , وكالء لشركة كيماويات البناء الحديثكیماویات وأدویة ومستحضراتكيماويات بناءمؤسسة األھرام للبناء والتشیید14

  13 شارع الجيش - المحلة الكبرى - الغربية

050/2319533-

040/2381919

050/2335908-

040/2251551

www.ahrambc.com

زجاج ومرايات الشركة التجاریة الھندسیة الصناعیة1

واكسسواراتهم

15 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر إستيراد ماكينات لتصنيع الزجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات

الجديدة - القاهرة

02/22919004-
02/22910403-
012/22467268

02/22914774gsaharty@gmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الشركة التجاریة للھندسة الصناعیة (السحرتي 2

وشركاه)

زجاج ومرايات 

واكسسواراتهم

وكيل لماكينات الزجاج وقطع غيارها من إيطاليا - ألمانيا - كیماویات وأدویة ومستحضرات

أمريكا

15 شارع الخليفة المأمون - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22919004-
02/24173235-
012/22467268

02/22910403-

02/22914774

gsaharty@gmail.com

زجاج ومرايات الشركة المصریة لتورید الزجاج3

واكسسواراتهم

-02/44461441الشرقاوية - شبرا الخيمة - القليوبيةتوريد جميع أنواع الزجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
011/17706341-
012/23535610

02/44465822www.kh-glass.com

زجاج ومرايات شركة أبو الھول للزجاج والمرایات4
واكسسواراتهم

-402/25904142 ش الدسوقي من ش الجيش - العتبة - القاهرةتجارة زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
02/25936500

......................................................

زجاج ومرايات شركة أرت مید ألفالم الزجاج5
واكسسواراتهم

15 أ شارع هارون - ميدان المساحة - الدقي - إستيراد أفالم زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
الجيزة

02/3761413402/37496592artmade07@gmail.com

زجاج ومرايات شركة أرماشیلد(مصر)6
واكسسواراتهم

33 شارع مصطفي النحاس - مدينة نصر - وكيل أفالم حماية للزجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة

02/22757130-
02/22757610

02/22757132www.armashield.com

زجاج ومرايات شركة أم أند أیھ7
واكسسواراتهم

3402/3303985502/33022410a.adel@gmgegypt.com شارع لبنان - المهندسين - الجيزةتصدير زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات

زجاج ومرايات شركة أوالد علي كامل للتجارة والتوكیالت8

واكسسواراتهم

وكيل شركة (دي أم دي) الصينية لماكينات أرضية لتركيب كیماویات وأدویة ومستحضرات
األبواب الزجاجية - شركة (جلوري) الصينية لمفصالت 

الشاور لألبواب الزجاجية - إستيراد الحجارة الخاصة 
بماكينات الزجاج وماكينات شطف الزجاج من إيطاليا - 

إنجلترا - ألمانيا

5 شارع الطشطوشي من شارع بور سعيد- باب 

الشعرية - القاهرة

02/25892527-

012/21576122-

011/46648877

02/25921560....................................

زجاج ومرايات شركة إیجي جالس9
واكسسواراتهم

1 شارع األديب محمد السباعي - النزهة الجديدة توريد وتركيب زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة -

02/26242700..................mohamed@egglass.net

زجاج ومرايات شركة البیت المعمور للزجاج والبللور10
واكسسواراتهم

27 شارع حسن الشريف - المنطقة الثامنة - توريد وتركيب زجاج مسطح وجهات - سيكوريتكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مدينة نصر

02/22756580-
010/05102026

......................................................

زجاج ومرايات شركة الجبالوي لأللومنیوم11

واكسسواراتهم

1 شارع الجالء من شارع العروبة - بجوار إستيراد قطاعات ألومنيومكیماویات وأدویة ومستحضرات

مطار ألماظة - مصر الجديدة - القاهرة

02/22679067..................www.elgabalawy.com

زجاج ومرايات شركة اللواء لتجارة الزجاج  والبللور12
واكسسواراتهم

....................................202/3722308502/37787110 شارع محمود مرسي - الطالبية - فيصل الجيزةتوريد الزجاج والبلوركیماویات وأدویة ومستحضرات

زجاج ومرايات شركة المتوكل لتجارة الزجاج13
واكسسواراتهم

9 شارع جسر النيل - باسوس - أول طريق وكيل الشركة المصرية للصناعات الزجاجية (الجوهرة)كیماویات وأدویة ومستحضرات
القناطر الخيرية

02/4445282502/44459191m.m.ghaly@hotmail.com

زجاج ومرايات شركة بسیمكو14

واكسسواراتهم

إستيراد جميع إكسسوارات ولوازم الزجاج والسيكوريت من كیماویات وأدویة ومستحضرات

إيطاليا - الصين

2 طريق مصر حلوان الزراعي - حدائق المعادي 

- حلوان

02/25241534-
02/25250249-
012/27342748

02/25250821www.bassimco-eg.com

زجاج ومرايات شركة بولیكم إیجیبت15
واكسسواراتهم

18 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر وكيل لشركات أجنبية متخصصة في صناعات الزجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة -

02/22630214......................................................

زجاج ومرايات شركة جرین الین لإلستیراد والتصدیر16
واكسسواراتهم

1902/2787149102/27875151www.greenline-acc.com شارع راغب باشا - الظاهر - القاهرةإستيراد وتصدير أكسسوار زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات

شركة جرین الین لإلستیراد والتصدیر 17

وإكسسوار الزجاج

زجاج ومرايات 

واكسسواراتهم

2 شارع نقيب - أمام المستشفي اإليطالي-خلف إستيراد إكسسوارات الزجاج السيكوريتكیماویات وأدویة ومستحضرات

قسم الوايلي - العباسية ,  115 مساكن الشروق 

- عند النادي األهلي - مدينة نصر - القاهرة

02/26749454-
02/26749451-
02/26749452-

011/16661620-
010/03700001-

02/24726200

02/26749453-

02/24715367

www.greenline-acc.com

زجاج ومرايات شركة جالس أند جالس18
واكسسواراتهم

19 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر إستيراد وتصدير زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - الجديدة

02/22902898..................glass_eg@hotmail.com

زجاج ومرايات شركة جالس تك19
واكسسواراتهم

25 شارع د حسن محمود - خلف نادي النصر - توريد وتركيب أعمال السيكوريتكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة

02/26363883-
02/26349338

02/26389622www.glasstec-egypt.com

زجاج ومرايات شركة سعد الجندي20

واكسسواراتهم

إستيراد وتوريد وتجارة زجاج ومرايات خام - إكسسورات كیماویات وأدویة ومستحضرات
معدنية للسيكوريت - خامات زجاج معشق - أحواض 

زجاجية

الكيلو 18 - شارع سعد الجندي - العجمي-

اإلسكندرية

03/4373571-

03/4372587

03/4343243www.saadelgendycompany.com

زجاج ومرايات شركة سیاج للتجارة الخارجیة21
واكسسواراتهم

-39602/23909865 شارع بور سعيد - وسط البلد - القاهرةإستيراد زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
02/23909276

02/23904633sherif@siagegypt.com

زجاج ومرايات شركة سید عبد العزیز للزجاج والدیكور22
واكسسواراتهم

22-18 شارع جوزيف تيتو - المنطقة الصناعية توريد ألواح لتجهيز الشقق والمحالت الزجاجيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - طريق الهايكستب -

02/2621942602/26239925....................................

زجاج ومرايات شركة صابر جروب23
واكسسواراتهم

4 شارع الترعة - الشرقاوية البحرية - شبرا إستيراد زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
القليوبية - الخيمة

02/44443656-
02/44448058

02/44458158....................................

زجاج ومرايات شركة فلوباتیر24
واكسسواراتهم

117 شارع الثالثيني من شارع فيصل - الهرم توريد وتجارة زجاج وألوميتالكیماویات وأدویة ومستحضرات
الجيزة

012/21253012......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

زجاج ومرايات شركة كلیوباترا لصناعة الزجاج25
واكسسواراتهم

15 شارع مايو - أرض نوبار - شبرا الخيمة إستيراد وتصدير زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
القليوبية

02/46066600-
02/46041536

02/46041748cleopatraexport15@yahoo.com

زجاج ومرايات شركة كوربو ترید (زجاج وماكینات)26
واكسسواراتهم

13 شارع الشيخ علي عبد الرازق - ميدان إستيراد زجاج وماكينات زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة - مصر الجديدة - الحجاز

02/2624329302/26238262www.corpotrade.com

زجاج ومرايات شركة مصر لصناعة الزجاج (مصر جالس)27
واكسسواراتهم

-02/22508815شارع شركات البترول - مسطرد - القاهرةتوريد زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات
02/22533101

02/22633032www.mgm-eg.com

زجاج ومرايات شركة ناجي للزجاج والدیكور28

واكسسواراتهم

16 شارع جوزيف تيتو - طريق مالهي السندباد إستيراد وتوريد زجاجكیماویات وأدویة ومستحضرات

- النزهة الجديدة - القاهرة

02/26218991-
02/26218992-
02/26218993-
02/26218994

02/26218995www.nagy-glass.com

زجاج ومرايات شركة نبیل السعدني للتوكیالت التجاریة29
واكسسواراتهم

136 أ شارع جسر السويس - ألف مسكن- توكيل أفالم عازلة للحرارة خاصة بالصناعات الزجاجيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
القاهرة

02/24992644-
02/24992645

02/24992641www.llumar.com

زجاج ومرايات شركة یونیفرسال أرتس آند كرافتس30
واكسسواراتهم

......................................................8402/24178261 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد زجاج ملون ألعمال التعشيقكیماویات وأدویة ومستحضرات

زجاج ومرايات مؤسسة التوحید للزجاج والبللور31
واكسسواراتهم

-79011/14132929 شارع الحبيبي - شبرا الخيمة - القليوبيةتوريد وتركيب واجهات زجاجيةكیماویات وأدویة ومستحضرات
010/04027270

......................................................

زجاج ومرايات مؤسسة القاضي32
واكسسواراتهم

54 شارع فخري من شارع أحمد زكي - توريد زجاج سيكوريتكیماویات وأدویة ومستحضرات
حلوان - المعادي

02/23582258..................k.elkady@hotmail.com

زجاج ومرايات مصنع رفعت لصناعة زجاج السیارات33
واكسسواراتهم

53 شارع سيدي جابر بجوار حمامات كليوباترا -بيع زجاج سياراتكیماویات وأدویة ومستحضرات
 اإلسكندرية

03/542516403/5485177....................................

زجاج ومرايات مكتب المھندسین التخصصي34
واكسسواراتهم

الموزع الوحيد في مصر أللواح البولى كاربونيت (ليكسان) كیماویات وأدویة ومستحضرات
الهولندية

2 شارع د/ يحيى شريف - النزهة الجديدة - 
القاهرة

02/2624853102/26248456www.lexanegypt.com

12 شارع فضل بن الربيع - الحي السابع - إستيراد أصباغكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغالشركة العربیة لألصباغ1
القاهرة - مدينة نصر

010/01437584......................................................

-1802/22912094 شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرةوكيل لشركة (إيكوالب األلمانية) منظفات صابونكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغالشركة المصریة الصناعیة - أید2
02/22912096

02/24185727....................................

40 شارع بن قتيبة - حي الزهور - مدينة نصر -إستيراد كيماويات وأصباغكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغالشركة الوطنیة للتجارة والكیماویات3

 القاهرة

02/22613395-
02/24022286-
02/22604193

..................smabrouk@tedata.net.eg

وكالء وموزع لكبرى الشركات العالمية (دوو- لنيوس) كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغالمركز العلمي للتوكیالت (ساك)4

للخدمات الصناعية والبويات واألحبار والمنظفات والغزل 

والنسيج والورق والمواد المساعدة

51 شارع محمد فريد - برج هاوس - بولكلي - 

اإلسكندرية

03/5226522-

03/5226422

03/5458218....................................

وكيل شركة (بركتور آند جامبل) األمريكية للمنظفات ألایر - كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة أبو داوود للتوزیع5

بونكس - تايد

مدينة أبورواش - 28 الكيلو طريق القاهرة 

اإلسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية

02/35390016-
02/35390018-
02/35390050

02/35390099....................................

شركة إكسبریس للتوكیالت التجاریة والتوریدات 6
العمومیة

وكالء لشركة (نوبل واكس) المصرية لجميع أنواع كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغ
المنظفات

....................................015/362590015/367720العاشر من رمضان - المنطقة األردنية

وكيل شركة (سميدت) اإلنجليزية لدواسات األرضيات - كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة أنتركلین للتوكیالت7
شركة (فازا) اإليطالية ألدوات النظافة - شركة (نيوماتيك) 

اإلنجليزية لماكينات غسيل األرضيات - شركة (ثرى أم) 
األمريكية لباد تلميع األرضيات - شركة (أونجير) األلمانية 
لتنظيف الواجهات والزجاج - شركة (سيلدين) اإلنجليزية 

لشموع تلميع األرضيات

7 شارع عبد الوهاب سليم من طريق مصر 

حلوان الزراعي - المعادي - حلوان

02/25267091-
02/25267040-
02/25267050-

012/22155500-
012/22144815-
012/22135367

02/25256155www.intercleaneg.com

وكيل شركة (سميدت)اإلنجليزية لدواسات األرضيات - كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة أنتركلین للتوكیالت8
شركة (فازا) اإليطالية ألدوات النظافة - شركة (نيوماتيك) 

اإلنجليزية لماكينات غسيل األرضيات - شركة (ثري أم) 
األمريكية لباد تلميع األرضيات شركة(أونجير) األلمانية 

لتنظيف الواجهات والزجاج - شركة (سيلدين) اإلنجليزية 
لشموع تلميع األرضيات

7 شارع عبد الوهاب سليم من طريق مصر 

حلوان الزراعي - المعادي - حلوان

02/25267091-
02/25267040-
02/25267050-

012/22155500-
012/22144815-
012/22135367

02/25256155www.intercleaneg.com

31 عمارات الضباط مصطفى كامل - مصطفى وكالء للغسيل الصناعي الكيمائيكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة أنظمة الجودة المتكاملة9
كامل اإلسكندرية

03/545065103/5436226....................................

شركة البدر ماني لإلستیراد والتصدیر وتصنیع 10

الكیماویات

إستيراد الكيماويات والمواد األولية لصناعة الصابون كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغ

والمنظفات

15 شارع األنصار - بين السرايات - الدقي - 

الجيزة

02/33356754-
02/33356813-
02/33356441

02/33387478-

02/33387478

....................................

16 شارع النصر متفرع من شارع المعهد وكالء للمنظفات الفندقيةكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة الحدیثة للتجارة11
اإلسكندرية - الديني العصافرة قبلي

03/3222870..................new_trade21@yahoo.com
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

5شارع سيزوستريس المنشية - أمام مسجد توريد أدوات نظافةكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة الحرم للتوریدات العمومیة12
اإلسكندرية - العطارين

010/61096916-
03/4869370

..................wa7eed_m@yahoo.com

إستيراد كيماويات صناعية وغذائية ومنظفات ومطهرات كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة الحسیني للتجارة13

وأحماض وأمالح معدنية

13 شارع عباس العقاد - البوستة سابقا - 

المنشية - اإلسكندرية

03/4851615-
03/4812384-

012/22337089-
011/11388884

03/4842841houseny58@yahoo.com

شارع أحمد زكي محطة فايدة كامل - المعادي - موزع جميع أنواع المنظفاتكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة الزھور للمنظفات المتطورة14
القاهرة ,  170 شارع ناهية المعتمدين - بوالق 

القاهرة - الدكرور

02/23203229-
010/08000318-

02/37324402

02/27190475-

02/27090475

www.elzohor.com

إستيراد وتوريد كافة الخامات الكيماوية - المنظفات كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة القیار للتجارة والھندسة والتوكیالت15
والزجاج والسيراميك واألسمدة واألدوية والغزل والنسيج 

والبويات

2 شارع د حامد محمود - محطة الرمل - 

اإلسكندرية

03/4836005-
03/4879777-
03/4836004

03/4843363www.kayar.com

1302/2263333202/22613332www.unitedcompany.org شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةإستيراد جميع أنواع المنظفاتكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة المتحدة لإلستیراد والتصدیر16

241 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة ,  إستيراد أصباغ ومواد كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة ألوان مصر17

31 عمارة الزهور - شارع اإلقبال - محطة 

السرايا - لوران - اإلسكندرية

02/26231831-

02/26219472-

02/26219471-

03/5830631

egyptcolours@yahoo.com

33 شارع أحمد الصاوي - مكرم عبيد - مدينة إستيراد مذيبات كيماوية - كيماويات صناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة باندا للتجارة والتنمیة18

نصر - القاهرة

02/22878049-
02/22878033-
02/22878043

02/22721841panda/1919@hotmail.com

متخصصون في توريد خامات البالستيك والكيماويات كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة تراي كیم للتجارة الخارجیة19
الصناعية لمجال البترول والسيراميك والمنظفات الصناعية 

والبويات

-621402/29209334 شارع القدس - المقطم - القاهرة
010/05222303-
010/01809611

02/25053994www.trichem.com.eg

39 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - إستيراد وتصدير مذيبات كيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة تشانس ترید لإلستیراد والتصدیر20
القاهرة - مصر الجديدة

02/2268357202/22671318info@chancetrade.com

إستيراد وتوريد جميع أنواع الكيماويات الصناعية كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة جاست وان تایم21
والمذيبات الخاصة بالدهانات والبويات - وكالء لألحبار 

ومواد التغليف والمنظفات الصناعية

8 عمارات شركة مصر الجديدة - شارع المعهد -

 شيراتون هليويولبس - القاهرة

02/22687406-
02/22687407-
02/22676858

..................info@jotmea.com

وكالء لشركة (تنروكيم) التركية للكيماويات الصناعية كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة جلوري كیم22
وأنزيمات والمواد المساعدة الخاصة للغزل والنسيج - 

(قولوطن) اإللمانية الخاصة للورق والصباغات الكيماوية - 
إستيراد مواد خاصة للغزل والنسيج

awadzakhary@yahoo.com....................................20 شارع الكريم - الزيتون - القاهرة

منظفات وصابون وكالء لشركة (إريل - برسيل - ليفر كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة رضوى23
مصر)

......................................................15012/23100456 شارع عبد الناصر - المنيب - الجيزة

903/459485803/4854473mohamed_awad08@yahoo.com شارع سوق المغاربة - المنشية - اإلسكندريةوكالء لكيماويات األصباغكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة شمس للصباغة والكیماویات24

-6012/22212572 شارع سالمة الراضي - أرض اللواء - القاهرةتعبئة وتوزيع المنظفاتكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة صني روز للمنظفات25
012/86192619

..................amr_gehad76@yahoo.com

alexqueen@yahoo.com..................83012/25994555 شارع المكس - طريق القباري - اإلسكندريةإستيراد خامات المنظفات الصناعيةكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة كوین للتجارة والصناعة26

عمارات المتحدة شارع المعهد األزهري - إستيراد الصباغات الكيماويةكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة كیم جالسي27
اإلسكندرية

03/5266023..................salah@chemalaxy.com

مستوردين أدوات ومعدات نظافة - وكالء لشركة (فونف كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة كیما ساین28
األمريكية شرادرز)

204 شارع أحمد عصمت عين شمس - جسر 
القاهرة - السويس

02/2987113302/29871105www.kimading.com

إستيراد جميع أنواع الكيماويات الصناعية والمذيبات كیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة الیف الكیماویة29

والمنظفات الصناعية وخامات الطباعة والتغليف والدهانات 

والبويات

-2702/24549301 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة
02/24549308-
02/24549350-
02/24549360-
03/3262288-
03/4257586

02/24549377www.lifecheme.com

19302/2590979402/25932263atefaziz107@hotmail.com شارع الجيش - العتبة - القاهرةإستيراد جميع أنواع كيماويات طباعة المنسوجاتكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغشركة نیو فیاض أوفر سیز30

5902/3729817702/23953807www.totaegypt.com شارع الشيخ ريحان - عابدين - القاهرةتوريد صابون الفنادقكیماویات وأدویة ومستحضراتمنظفات وأصباغمؤسسة الھدى لصابون الفنادق31

أنظمة هيدروليك الشركة الدولیة للخدمات الصناعیة1
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-17702/38342798شارع األهرام - الهرم - الجيزةوكالء ومستوريدن قطع غيار الهواء المضغوط
010/01024172

......................................................

الشركة العربیة األمریكیة للحاسبات والنظم 2
المتطورة

أنظمة هيدروليك 
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

13 شارع الرازي - الحي السابع - مدينة نصر - إستيراد وتجارة أجهزة التحكم واألوديو فيجين
القاهرة

02/2260329402/24019589-
02/22622490

www.tristar.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة هيدروليك الشركة الفاطمیة للتوریدات العمومیة3
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

توريد قطع غيار المصانع والمعدات الثقيلة هيدرونيوماتيك 
وأويل سيل

11- 9 شارع صالح الدين مول الوطنية - 
اإلسكندرية

012/2316012003/4943581rwanrana@yahoo.com

أنظمة هيدروليك الشركة المتحدة لإلستیراد والتجارة (مینا ترید)4

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد جميع أنواع خراطيم الري ومياه وهواء - هيدروليك 

للزيوت والبترول

31 شارع عمر بكير خلف الكلية الحربية - مصر 
الجديدة - القاهرة ,   46,44 شارع السبتية - 

القاهرة

02/2575448202/25764522www.newmenaplast.net

أنظمة هيدروليك الشركة المتحدة للھیدرولیك والتوریدات5

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لشركة (باركر) العالمية لفالتر الهيدروليك - 
مستوردين جميع أنواع وأحجام السلندرات الخاصة 

بهيدورليك الهواء وجميع أنواع الديسكات الصلب والنحاس 
والجرافيت المستخدمة في المعدات

15 أ شارع جامع خورشيد متفرع من جزيرة 

بدران - القاهرة

02/2457476402/24589244unitedhedrolek1@yhoo.com

أنظمة هيدروليك الشركة المصریة للعدد واآلالت المیكانیكیة6

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء ومستوردين للعدد واآلالت الميكانيكية وعدد الضغط 

وخراطيم الهيدرونيوماتيك واالستانلس

-8002/25937566ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرة
02/25919338-
02/25939870

02/25932188www.egtools.com

أنظمة هيدروليك الشركة المصریة للھیدرو نیوماتیك7
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

7ش محمد الشافعي - أبي الدرداء - اللبان - وكالء ومستوردين للهيدرونيوماتيك وقطع غيار للمصانع
اإلسكندرية

03/393431203/3934313....................................

أنظمة هيدروليك الشركة الھندسیة لألنظمة الھیدرولیكیة8

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد قطع غيار هيدروليك ونيوماتيك وصيانة دوائر 

الهيدروليك والهواء

55 ، 66 مول الوطنية - ش صالح الدين - 

العطارين - اإلسكندرية

010/05031649-
010/05031650-
012/87343743-

03/3921331

..................elhandasie_egy@yahoo.com

أنظمة هيدروليك الشركة الھندسیة للھیدرولیك والنیوماتیك9
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

10 ش المهندسين العسكريين - رابعة العدوية - وكالء ومستوردين لقطع غيار الهيدروليك والنيوماتيك
مدينة نصر

02/2262443402/24021734www.ehp-eg.com

أنظمة هيدروليك الشركة الھندسیة للھیدرونیوماتیك10

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد هيدروليك وخراطيم ومعدات وإكسسوارات خاصة 

بهيدروليك الهواء وأويل سيالت

5/6ب شارع أمين الحسيني من شارع منى 
خلف بيوت الشباب - المالحة الجديدة - السويس 

.

062/3322214..................www.enggroup2006@hotmail.com

أنظمة هيدروليك المركز التجاري المصري11

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

إستيراد جميع أنواع الخراطيم ولوازمها من كوليهات 

ووصالت سريعة وجميع أنواع الروالت والكاوتش وسيور 

شعر بجميع المقاسات

-1802/29242920ش الشبتية - القاهرة
012/27499500-
012/23236659-
012/23645088

02/25763489www.etc-hoses.com

أنظمة هيدروليك المركز الفني (مصر)12

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

السادس من أكتوبر - الحي الرابع مجاورة 2 وكالء وموزعون ألنظمة الهواء النيوماتيك

قطعة 294

010/02022190-
012/24992226-

02/38322801

..................bdyuk@yahoo.com

أنظمة هيدروليك المركز الفني للوازم اآللیات13

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد الحمايات الحرارية وكبس خراطيم هيدروليك وتجهيز 

مشاغل الكبس وأنظمة الهواء

65 شارع جسر السويس تقسيم عمر بن 
الخطاب - مصر الجديدة - القاهرة ,   السادس 

مجمع ليلة القدر - من أكتوبر

02/2698934802/26990874-
02/38305617-
02/38322758

www.tcms.fluidspower.net

أنظمة هيدروليك المكتب الفني للتوریدات14
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين مكتب توريد قطع غيار النيوماتيك
49 برج ب

02/38322758-
012/21858812

02/38305617www.techno4supply.com

أنظمة هيدروليك المكتب المصري للخدمات الصناعیة15

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

200 شارع أدموند فيرمونت - سموحة - وكالء ومستوردين خراطيم هيدرونيوماتيك

اإلسكندرية ,   16 شارع أبي الدرداء - المنشية 

- اإلسكندرية

03/4245957-
03/4247817-
03/4264820-
03/4873176

..................www.almasry-office.com

أنظمة هيدروليك شركة أبناء إبراھیم إبراھیم الحصري16

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مسوردين جميع أنواع الخراطيم وألواح الكاوتش بجميع 

أنواعها

5 شارع سيدي متولي - اللبان - اإلسكندرية ,   

66 شارع أبي الدرداء - اإلسكندرية

03/4940117-
03/3916187-
03/3938716-
03/4875995-

4/4854757

03/4953219www.elhosarygroup.com

أنظمة هيدروليك شركة أر أم أس الھندسیة17
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل شركة (كرونا) األلمانية ألجهزة التحكم - إستيراد 
أجهزة قياس وتحكم من إنجلترا - فرنسا - أ

1402/3347392302/33039345www.krohne.com شارع دمشق - المهندسين - الجيزة

أنظمة هيدروليك شركة أر أس لتصنیع المكابس والھیدرولیك18

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

العاشر من رمضان - المنطقة األردنية سينكو توريد قطع غيار الهواء وهيدروليك

2000 وحدة 23

010/06102550-
010/01949139-
012/29025325-

015/355662

..................www.rspress.com

أنظمة هيدروليك شركة إسكندریة الھندسیة19
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

5 شارع عمانويل - أبراج شهرزاد - مصطفي توريد خراطيم هيدروليك ونيوماتيك
اإلسكندرية - كامل

03/5459965-
03/5441141

......................................................

أنظمة هيدروليك شركة إلكس جروب20
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

19 شارع الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر مستوردين جميع انواع المسامير اإلستانلستيل
القاهرة -

02/24039912..................alexgroup4@yahoo.com

أنظمة هيدروليك شركة أما لھندسة الھیدرونیوماتیك21
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين مبني وكالء ومستوردين لقطع غيار الهيدرونيوماتيك
13 أ

02/38339714-
02/37347779

......................................................

أنظمة هيدروليك شرة إنتیلي تك22
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

8 شارع أحمد الرشيدي - أرض الجولف - مصر إستيراد أنظمة ومعدات تحكم آلي
القاهرة - الجديدة

02/2415552702/24155531www.2intellitech.com

أنظمة هيدروليك شركة أنظمة التحكم الصناعي23
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

29 شارع د محمد كامل الحاروني - مكرم عبيد -إستيراد أنظمة تحكم صناعية
القاهرة -  مدينة نصر

02/22755031..................www.ics-me.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أنظمة هيدروليك شركة أوبتیمایزر لألنظمة اإللكترومیكانیكیة24

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل للحساسات الصناعية - مستورد لنظم التحكم اآللي - 

تصميمات ميكانيكية

45 شارع أحمد العوامري - سيدي بشر - 

اإلسكندرية

03/5521784-
03/5560769-

010/69227744-
011/42666707

03/5403815www.optimizers-ems.com

أنظمة هيدروليك شركة إیجل ملكس25
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................3502/2577663102/25779987 شارع شامبليون - وسط البلد - القاهرةإستيراد خراطيم هيدروليك

أنظمة هيدروليك شركة اإلسراء للتجارة واألعمال التجاریة26

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-1203/4255594 شارع البيروني - سبورتينج - اإلسكندريةوكالء لقطع غيار الهيدروليك وطلمبات رافعة للمياه
03/4248566-
03/4251164

..................israaths@yahoo.com

أنظمة هيدروليك شركة االسكندریة للنظم الھندسیة27
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

177 شارع مصطفي كامل - باكوس - توريد أجهزة كهربائية للتحكم في ماكينات المصانع وتركيبها
اإلسكندرية

03/577774503/5763774asec@link.net

أنظمة هيدروليك شركة البدور للتوریدات العمومیة28
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................602/2578336802/25747342 شارع السبتية - القاهرةتوريد جميع أنواع الخراطيم

أنظمة هيدروليك شركة التوحید للھیدرولیك29
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

موزع للهيدروليك أويل سيلز وموانع تسرب زيت 
الهيدروليك

-010/04442802طريق بلقاس - طلخا - الدقهلية
010/07637573

..................egyption_man435@yahoo.com

أنظمة هيدروليك شركة الدلتا للھیدرولیك والنیوماتیك30
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-012/22601588السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين مبني أموزع لخراطيم الهيدروليك والنيوماتيك
012/28870795

......................................................

أنظمة هيدروليك شركة الصفوة لخدمات الھیدرولیك31

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3 شارع حسين المعمار متفرع من شارع وكالء ومستوردين لقطع غيار الهيدروليك واألويل سيل

معروف - وسط البلد القاهرة

02/25772127-
02/25772126-
02/25761740

......................................................

أنظمة هيدروليك شركة ألفا إیجیبت للخدمات الصناعیة32

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء شركة (بيلالرد)الفرنسية المتخصصة في تحليل 
العوادم الصناعية - شركة (ديلفو) اإليطالية - (ستاندرد 

إندستري) الفرنسية المتخصصة في مجال التحكم في 
األتربة وتجميعها

3 عمارات زهراء أبو غزالة - حلمية الزيتون - 

القاهرة

02/26379489-

02/26388521

02/26376241alphain@yahoo.com

أنظمة هيدروليك شركة إلكتروھیدرولیك33
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

إستيراد أنظمة ومعدات تحكم آلي من ألمانيا - كوريا - الهند 
إيطاليا -

-7402/24990377 شارع أحمد عصمت - عين شمس - القاهرة
02/24941760

02/24919286www.ehaegypt.com

أنظمة هيدروليك شركة المایكل للتجارة والتوریدات34
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................18102/25784421 شارع شنن السبتية - القاهرةتوريد خراطيم الهيدروليك

شركة المتجد العمومي لألدوات الكھربائیة 35
والمیكانیكیة

أنظمة هيدروليك 
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................303/4868638 ميدان أحمد عرابي - المنشية - اإلسكندريةتوريد كومبريسورات ميكانيكية هوائية

أنظمة هيدروليك شركة المتحدة للتجارة والتوریدات الصناعیة36

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

65 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة ,   توريدات صناعية نيوماتيك وهيدروليك وعدد واآلالت
العاشر من رمضان المنطقة األردنية 4 - 

المصرية سنتر

015/372880......................................................

أنظمة هيدروليك شركة المصري للخدمات الصناعیة المحدودة37

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3 شارع إفريقيا إمتداد مصطفي النحاس بجوار وكالء قطع غيار هيدروليك

مدرسة المنهل - مدينة نصر - القاهرة,   العاشر 

من رمضان - المنطقة األردنية المصرية سنتر

02/22745715-
02/22745716-
02/24734201-
02/24734202-
02/24734203-
02/24734204-

015/365702

02/24731896talaat@msry-com.com

أنظمة هيدروليك شركة المناھري لتجارة الخراطیم ولوازمھا38
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

56,58 برج الشبراويش - شارع السبتية - وكالء ومستوردين لجميع أنواع الخراطيم ولوازمها
القاهرة

02/25799991-
02/27736127-

02/27736128eltahouna_co@yahoo.com

أنظمة هيدروليك شركة انتیلجینت جرافیك سیستمز (أي جي أس)39
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

102/3780880002/37808801www.igs-cairo.com شارع السالم - الهرم - الجيزةإستيراد أجهزة تحكم وشاشات كمبيوتر من ألمانيا

شركة بدر الدین للتوریدات الھندسیة وخراطیم 40

الھیدرولیك

أنظمة هيدروليك 

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد جميع أنواع خراطيم الهيدروليك وجميع أنواع 
وصالت الهيدروليك وكبس وإصالح نهايات الخراطيم 
وتوريد ماكينات شفط األتربة والمياه وماكينات غسيل 
وتنظيف السيارات وجميع معدات ومستلزمات محطات 

البنزين

الكيلو 241 طريق إسكندرية مطروح - العجمي -

 اإلسكندرية

010/05511668-

012/85511668-

03/3025205

..................badreldin20010@yahoo.com

أنظمة هيدروليك شركة بنھا لإللكترونیات الصناعیة والتحكم االلي41

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

41 عمارات غرب األستاد - بجوار المعهد العالي توريد وصيانة أجهزة ومعدات تحكم آلي

- القليوبية

010/05461185-
011/19129125-

013/3260238

..................m_barhoma@link.net

أنظمة هيدروليك شركة بیرماد الشرق األوسط42
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

35 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -مستوردين جميع أنواع المعدات الزراعية
 القاهرة

02/24027474-
02/22607668

02/24046906www.bermad.com

أنظمة هيدروليك شركة تراي كوم كونترولز43
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

2002/2518113802/25181137www.tricomcontrols.com شارع 295 - المعادي الجديدة - القاهرةتوريد أنظمة تحكم آلي - إغالق الطوارئ

أنظمة هيدروليك شركة تكنو سبالیز للھندسة والتجارة44

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد جميع أنواع الخراطيم والوصالت المرنة والسريعة 

والكام لوك والمواسير اإلستانلس ستيل

-4902/22617706 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة
010/08558241-
012/27833732

02/24048010techno_suples@yahoo.com
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أنظمة هيدروليك شركة تكنولوجیا التحكم45
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

www.autotac-eg.com..................02/26875454مدينة الشروقأجهزة تحكم وتتبع سيارات

أنظمة هيدروليك شركة توب دیسك46
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

مستوردين طلمبات هيدروليك وقطع غيار طلمبات موزع 
) الكورية للطلمبات (هان دوك معتمد لشركة

79 عمارات (1-أ) عمارات الشركة الفاروقية - 
القاهرة - شارع جسر السويس

02/2621597202/26206102topdesc@yahoo.com

أنظمة هيدروليك شركة جاما للھندسة والتجارة47

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد دوائر هيدروليك ونيوماتيك ومكابس وطلمبات وفالتر 

وتأجير وبيع أوناش تلسكوبية وكالركات

23 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -

 القاهرة

02/24046498-

010/04280130

02/24040582www.gamagydraulic.com

أنظمة هيدروليك شركة جنرال ھیدرولیك48

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 شارع األميرة فوزية - خلف مسجد القاضي - وكالء قطع غيار الهيدروليك والصيانة
المظالت - شبرا الخيمة - القليوبية ,   7 أ شارع 

السعد - أرض جريديان - خلف معهد سنجر - 
شبرا مصر- القاهرة

02/44445557-

02/44470993-

02/22034843-

012/21143735

02/44470992general_hyd_s_c@yahoo.com

أنظمة هيدروليك شركة جي .أم.سي (ھاي فورس)49
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

1 شارع الزبيدي متفرع من شارع المقريزي - وكالء لعدد هيدروليك ومفاتيح عزم
القاهرة - مصر الجديدة

02/2452022802/22598970jms1@link.net

أنظمة هيدروليك شركة دار البناء الحدیثة لإلستیراد والتصدیر50

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

كيلو 28 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي - وكيل (جيني) األمريكية للروافع الهيدروليكية

أبو رواش

02/35391677-
02/35391659-
012/23527086

02/35392004mbmtco@link.com.eg

أنظمة هيدروليك شركة درویش أویل سیل سنتر51
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

17, 12 شارع محمد الشافعي - صالح الدين - إستيراد أويل سيل وطلمبات مياه وهواء وزيت
اإلسكندرية - أبي الدرداء

03/4977030-
03/39382240

......................................................

أنظمة هيدروليك شركة دلتا ھیدرولیك52
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

11,9 شارع صالح الدين داخل صالح الدين توريد خراطيم هيدروليك
اإلسكندرية - مول

03/495404403/3911171www.delta-hydraulic.com

53(SMC) أنظمة هيدروليك شركة سعدني جروب

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

94 شارع إسماعيل الفنجري - مدينة نصر- بيع - إستيراد ضواغط هواء - خراطيم هوائية - نيوماتيك

القاهرة

02/24029662-
02/22623527-
010/0666578-

02/24025669www.saadanigroup.com.eg

أنظمة هيدروليك شركة سعدني جروب54

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

94 شارع إسماعيل  الفنجري - مدينة نصر - بيع - إستيراد ضواغط هواء - خراطيم هوائية - نيوماتيك

القاهرة

02/24029662-
02/22623527-
010/06665678

02/24025669www.saadanigroup.com.eg

أنظمة هيدروليك شركة طیبة لخدمة الھیدرولیك55

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد مكونات أنظمة الهيدروليك والنيوماتيك وتصميم 

وتنفيذ دوائرالهيدروليك والنيوماتيك

-4012/23747917 شارع أحمد حمدي - ميامي - اإلسكندرية
012/23538004-

03/5565766

......................................................

أنظمة هيدروليك شركة كایرو للتكنولوجیا الصناعیة56

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

44 شارع محمد إبراهيم تقسيم جمعية عمرو بن مستوردين لخراطيم الهيدروليك

الخطاب - جسر السويس - القاهرة

012/22218728-

02/2663515

..................www.cairohydraulic.com

أنظمة هيدروليك شركة ماس تریدنج57
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

56 برج بدر - طريق القاهرة حلوان الزراعي - استيراد أجهزة تحكم ألي
القاهرة

02/2358821802/23588821www.masautomation.com

أنظمة هيدروليك شركة مانو متریك58

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (سودو ميتال) األلمانية البلجيكية - شركة 
(تيمبل) االنجليزية - شركة (دبليو دبليو اس) االنجليزية - 

شركة (ألجا) السويدية - شركة (سيف برونز) اإلنجليزية - 
شركة (أواكيت) األلمانية - شركة (ساكيت) االيطالية - 

شركة (بوتبرو) االنجليزية - شركة (كيم ويلد)

-5802/25914293 شارع نجيب الريحاني - عبدين - القاهرة

02/25918858-

012/22100376

02/25924131www.manometreque.com

أنظمة هيدروليك شركة محفوظ للتوریدات الصناعیة59
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

مستوردين وموزعين لجميع أنواع الخراطيم والعدد وأدوات 
الترميل والدهان

-6603/4863031 شارع أبي الدرداء - المنشية - االسكندرية
012/23600592

......................................................

أنظمة هيدروليك شركة مسك لألنظمة الصناعیة األتوماتیكیة60
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

6 شارع زكريا خليل - مساكن شيراتون - مصر توريد أنظمة وقطع غيار تحكم ألي
القاهرة - الجديدة

02/22680994-
02/22680997

02/22679469www.miscegypt.com

أنظمة هيدروليك شركة مصر لألنظمة المتخصصة (ساما)61
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

www.samaautomation.com..................1202/33377364 شارع أمين الرافعي - الدقي - الجيزةاستيراد أجهزة تحكم من أمريكا - أوروبا

أنظمة هيدروليك شركة منار الصناعة62
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-6403/4870890 شارع أبي الدرداء - المنشية - االسكندريةمستوردين لجميع الخراطيم الهيدروليك البالستيك
012/23486552

03/4871549....................................

أنظمة هيدروليك شركة نات ماتیك63

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء وموردين للطلمبات والبلوف والهيدروليك 

وإكسسوارات الهيدرونيوماتيك

C2 015/369373العاشر من رمضان - النطقة الصناعية-
015/372183-

010/66674020-
010/66674021-
010/66674022-
010/66674023

..................www.natmatic.com

شركة ناروستیل ألعمدة الھارد كروم ومواسیر 64

الھیدرولیك

أنظمة هيدروليك 

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

9 شارع صالح الدين - الوطنية مول - العاطارين مستوردين أعمدة الهارد كروم ومواسير الهيدروليك

- االسكندرية

010/06009448-
010/02124749-

03/3907030

..................www.narosteel.com
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أنظمة هيدروليك شركة ھارفن للخدمات الھندسیة65

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مستوردين معدات الهيدروليك وجلب الغير المعدنية الخاصة 

بجلب عمود الدقة في المجال البحري وطلمبات رأسية

5 شارع العيسي بجانب كنيسة القدسيين - 

سيدي بشر - االسكندرية

012/23346024-

03/5553306

..................harvenhany@hotmail.com

أنظمة هيدروليك شركة ھاك للقیاسات والتشغیل اآللي66
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................5802/3761274702/37608258 شارع محي الدين أبو العز - الدقي - الجيزةاستيراد أدوات قياس وتحكم من ألمانيا

أنظمة هيدروليك شركة ھاي باور للمعدات الھندسیة67
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل لشركة (أنرتاك) األمريكية لمعدات الهيدروليك - 
االيطالية للتشحيم والتزييت (دروبسا)

02/2453762102/24536845hypower@internetegypt.comشارع المطرية - كوبري القبة - القاهرة

أنظمة هيدروليك شركة ھیدروجیت68

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع لمنتجات نيوماكس االيطالية للهيدروليك - توردي 

هيدروليك ونيوماتيك وكاتشوك

المنطقة األولى عمارة 39 - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة    ،     العاشر من 

رمضان - الدوحة مول معرض 67

012/22355608-

015/353011-

012/22745442

015/389811karam@hydrorp.com

أنظمة هيدروليك شركة ھیدروكویب مصر69

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء وموزعين للهيدروليك والنيوماتيك وطلمبات السوائل 
وصمامات الفالتر وأويل سيالت ومياه كيماويات والصرف 

الصحي

9 شارع النور - مدينة قباء - القاهرة      ،     

16 شارع بورسعيد - الوايلي - القاهرة

02/24976825-

02/24243656

02/26979284khald@hum.com.eg

أنظمة هيدروليك شركة وادي النیل للتوریدات الھندسیة70
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

99 عمارات الشرطة - شق الثعبان - طرة - توريد خراطيم هيدروليك
القاهرة

02/37009374......................................................

أنظمة هيدروليك شركة یاسر فھمي للھندسة الھیدرولیكیة71

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء ومستوردين لشركة (روكس روس) لقطع غيار 

الهيدروليك

65 عمارات الشركة السعودية - السواح - 
القاهرة       ،       السادس من أكتوبر - داخل 

سنتر النخيل

02/24520192-

02/38322706

02/24530638....................................

أنظمة هيدروليك شركة یونیتد إنجنیرز للمعدات الكھربائیة72
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-1402/27860677 أ شارع األزبكية - وسط البلد - القاهرةتوريد أنظمة التشغيل األلي
010/00109695

02/27860577www.ue.com.eg

أنظمة هيدروليك شركة یونیتید جروب للتوریدات73
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

34 شارع الخليل متفرع من إمتداد ولي العهد - توريد هيدرونيوماتيك
القاهرة - حدائق القبة

02/26037095-
02/26028050

02/26037096sales@ugs-eg.com

أنظمة هيدروليك مؤسسة إھداء للتوریدات العمومیة74
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

hdaatools@yahoo.com..................011/17829343....................................توريد خراطيم هيدروليك ونيوماتيك وعدد وأالت

أنظمة هيدروليك مجموعة شركة إما75

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (أي تي في) األلمانية - شركة (يوكن) االيطالية 
- شركة (أوزي) االيطالية - شركة (بوخر) االلمانية - 

شركة (تي دي زد) االسبانية - شركة (يونيفر) االيطالية - 
شركة (كوزاكي) االنجليزية المتخصصين في الهيدروليك

-29202/22614342 امتداد رمسيس2 - مدينة نصر - القاهرة

02/24010834

02/240140867www.kawasakiegypt.co.nr

أنظمة هيدروليك مجموعة شركات أما للھیدرونیوماتیك76

ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-29202/24010834 امتداد رمسيس2 - القاهرةمستوردين خراطيم هيدروليك بجميع أنواعها
02/22614342-
010/05667600

02/24010867www.emekawasaki.com

أنظمة هيدروليك مركز المصري للخدمات الصناعیة77
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................02/38353111السادس من أكتوبر - داخل مركز المختارموزع معتمد لقطع غيار ماكينات المصانع

أنظمة هيدروليك مركز الھندسة والتصنیع (أي.أي.أس)78
ونيوماتيك وخراطيم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

مستوردين قطع غيار مضخات خرسانة وقطع غيار 
هيدروليك

6 شارع عمر بن الخطاب - ميدان االسماعيلية - 
القاهرة - مصر الجديدة

02/2241432802/22405475cablex@cablex.org

درافيل ومقصات وتنايات الشركة المصریة العالمیة للتصدیر واالستیراد1

صاج

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (تايليفت) التايوانية لتصنيع ماكينات تفتيح 
األلواح المعدنية - شركة (ين كيون) التايوانية لتصنيع 
التنايات والمقصات الهيدروليكية - شركة (شونج دار) 
التايوانية لتصنيع ماكينات التشريح والتقطيع - شركة 

(سين فونج) التايوانية لتصنيع ماكينات تشكيل الروالت 
واأللواح المعدنية - شركة (داما) التايوانية لماكينات تقطيع 
ألواح الصاج بالبالزما - شركة (هيللر) األمريكية لماكينات 

درفلة األلواح المعدنية - شركة (بيترسين ماشينري 
جروب) الدنماركية لمقصات الصاج الكهربائية - شركة (أم 

أي أن دي) االيطالية لماكينات التقطيع بالبالزما

115 شارع سليم األول - حلمية الزيتون - 

القاهرة

010/06691572-

012/23701380-

02/26373853

..................egyptian_international2003@yahoo.co.uk

درافيل ومقصات وتنايات شركة أبناء محمد محمد طلعت (بایكال)2

صاج

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بايكال) التركية لماكينات األعمال بالصاج 

والتحكم الرقمي والقطع بالبالزما وقص الزوايا

-402/25791422 شارع نجيب الريحاني - عابدين - القاهرة

012/22108115

02/25744006talaat-s@link.net

درافيل ومقصات وتنايات شركة المعادي للتجارة والتوكیالت (ماتیكو)3

صاج

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (فورت مان) الهولندية لماكينات خطوط تشغيل 
اإلستيل - شركة (سيرتوم) االيطالية لدرافيل الصاج الثالثي 

ودرفلة القطاعات - شركة (كوبر) التركية لماكينات ثني 
وقص الصاج الهيدروليكية - شركة (إيرلو) األسبانية ألنتاج 

المثاقيب بأنواعها - شركة (يوني بور) االنجليزية

11 شارع جالل شلش - المعادي الجديدة - 

القاهرة

02/25744801-

02/25191274

002/25191283www.matecotools.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

درافيل ومقصات وتنايات شركة جود واي تكنولوجیز4

صاج

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لعدة شركات في مجال ماكينات CNC لتشكيل 
المعادن والعدد واألدوات والخراطة - وكالء لشركة توب 

سولت للبرامج الهندسية

18 شارع علي فهمي كامل - ميدان المحكمة - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/26447475-

010/04900011

02/26335814www.goodwayegypt.com

شركة فرید خوري للمعدات والمشروعات 5
الصناعیة (كبرو)

درافيل ومقصات وتنايات 
صاج

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

9 أ شارع شفيق غبلایر - روكسي - مصر وكالء ماكينات تقطيع الصاج من دول مختلفة
القاهرة - الجديدة

02/24536190-
02/24536193

02/22584544sales@kpro.com.eg

درافيل ومقصات وتنايات شركة كبرو6

صاج

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (أمادا) اليابانية الفرنسية لماكينات تشغيل 
الصاج - شركة (ستام) االيطالية للفرد والتقطيع - شركة 

(دافي) االيطالية لماكينات الدرفلة وقطاعات الصاج - شركة 
(فيرنيت) الفرنسية األلمانية لماكينات تصميم القطاعات - 
شركة (بيهرينجر) األلمانية لمناشير شريط لقطع المعادن

9 أ شارع شفيق غبلایر - روكسي - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24536190-

02/24536193

02/22584544sales@kpro.com.eg

درافيل ومقصات وتنايات شركة كومكس للتوریدات والمقاوالت7
صاج

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد مواسير من ألمانيا وأوكرانيا - إكسسوارات 
الشدات والصاج من الهند

64 شارع الجنينة - حدائق شبرا مصر - شبرا - 
القاهرة

02/22455141..................comex_cmx@yahoo.com

درافيل ومقصات وتنايات شركة مولد میكرز تكنولوجي سنتر8

صاج

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماكينات (cnc) - العدادات الكريتر وإعدادات تعليم 

البرامج الهندسية

2 درب أدم متفرع من شارع الجمهورية بجوار 

مستشفى صدناوي - وسط البلد - القاهرة

02/25901626-

012/70589049

..................www.moldmakerstc.com

ضواغط هواء الشركة األوربیة1
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................1202/2579084002/25741758 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات - مهمات أمن صناعي

ضواغط هواء الشركة البریطانیة للمحركات (أبیكو)2

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد واصالح جميع أنواع البلوف والمحابس (النمساوية) 

والطلمبات بجميع أنواعها

5 شارع عمر بن العزيز (ص.ب 12) - حلوان - 

القاهرة

02/25563329-
02/25563563-
02/25548351-
02/25563029

......................................................

ضواغط هواء الشركة الدولیة للتجارة والتوریدات3

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل طلمبات (جراندفوس) الدنماركية - (لورا) االيطالية - 
(كيه أس بي) االلمانية - (كالبيدا) االيطالية - ومحركات 

(سيمنز) التشيكية - (فيم) االلمانية - (ماريكو) االلمانية - 
(أف أف دي) النمساوية - موزع معتمد لطلمبات 

(ناشيونال) االمريكية وعدد وأالت

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مبنى 

ب مكتب رقم 322

012/25972154-

010/06087859-

02/38326464

..................www.eldwliya.com

ضواغط هواء الشركة الدولیة لمعدات الھواء4
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين التجاري -توريد ضواغط الهواء - اكسسوار كومبريسور

 مبنى ب مكتب6

02/38342798......................................................

ضواغط هواء الشركة العالمیة للضواغط الھوائیة5
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

العاشر من رمضان - حي االردنية - المركز توريد وصيانة ضواغط الهواء

العالمي - وحدة 50

015/360970..................iccair@yahoo.com

ضواغط هواء الشركة العالمیة للھندسة والتكنولوجیا6
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................3302/2484004902/26834488 شارع السكاكيني - الظاهر - القاهرةاستيراد وتوريد كومبريسورات

ضواغط هواء الشركة العامة للھندسة والمقاوالت7
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................9702/2593615702/25915807 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء الشركة العربیة للتنمیة الصناعیة8
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................1002/2575331202/25752591 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد كومبريسورات وضواغط هوائية

ضواغط هواء الشركة العربیة للصناعات والتوریدات الھندسیة9
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

طلمبات وقطع غيار لالبار - انشاء مصانع ثلج - تشغيل 

معادن

29 شارع الزنانيري - جزيرة بدران - شبرا - 

القاهرة

02/25767735..................ehab925@yahoo.com

ضواغط هواء الشركة المتحدة لتجارة المحركات الكھربائیة10
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وحيد لطلمبات (مترا) االيطالية - استيراد طلمبات رفع 
المياه والغاطسة ومحركات كهربائية - شفاطات تهوية - 

فالتر مياه - مهمات أمن صناعي

-8502/25921185 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/25903622

02/25897309www.jessica-united.com

ضواغط هواء الشركة المصریة األلمانیة للمضخات11
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

2ارات المروة - كلية البنات - الميرغني - مصر استيراد مضخات

الجديدة - القاهرة

02/22905246-

02/22905249

02/22905265www.ruhrpumpen.com

ضواغط هواء الشركة المصریة العالمیة للسیارات12

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لمعدات االنشاء - معدات المناولة - معدات الديزل - 
محطات القوى الكهربائية - المعدات البحرية - الشاحن 

التوربيني - طلمبات االعماق للحريق من فرنسا - أمريكا - 
اليابان

-02/25061600أول طريق المقطم الصاعد - المقطم - حلوان

02/25061604

02/25126526www.eim-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ضواغط هواء الشركة المصریة العالمیة للسیارات13

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توكيل ماركة (ناشيونال) مضخات االبار التوربينية - 
(فرانكلين) للمحركات الغاطسة - (اريستون كافى) االيطالية 

لكابالت بحرية ذو عازل مطاطي - (جونسون) لصناديق 
التروس متعددة القدرات الحصانية والتروس

-02/25061600طريق االوتوستراد - المقطم - القاهرة

011/14988851

02/25142586www.eim-eg.com

ضواغط هواء الشركة المصریة الھندسیة14

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (رينير جي ام بي اتش) االلمانية لضواغط 
الهواء والكومبروسر- شركة (كومبريسورين) االلمانية - 

شركة (زاندير) االلمانية - شركة (دي في بي فاكيوم 
تكنولوجي) االيطالية لضواغط الهواء

7 شارع زكريا عثمان بجوار الوفاء واألمل - 

الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة

02/2275860502/22714850eecnsa@soficom.com.eg

ضواغط هواء الشركة المصریة لألعمال الكھربائیة والمیكانیكیة15

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

29 شارع إبراهيم بن المهدي - الحي السابع - استيراد طلمبات - مواتير

خلف السجالت العسكرية - مدينة نصر - القاهرة

02/24054990-
02/24054991-
02/24054992-
02/24054993-
02/24054994

02/24054995ewmcairo@gega.net

ضواغط هواء الشركة المصریة للتجارة والتعمیر والبناء16
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد طلمبات - محابس - قطع وصالت - لوحات 

كهرباء

-4502/33051690 شارع الرشيد - المهندسين - الجيزة

02/33063053

02/33021326egyptian-trading@hotmail.com

ضواغط هواء الشركة المصریة للتجارة والتوریدات17
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد طلمبات مياه - مواتير حركة - شفاطات - 

مراوح - فالتر

5002/2786381202/25881581essa7168@yahoo.com شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

ضواغط هواء الشركة المصریة للتوكیالت والصناعة18
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................2902/2593681302/25921199 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوزيع طلمبات ورشاشات مبيدات وقطع غيارها

ضواغط هواء الشركة الھندسیة لخدمات المیاه وحفر اآلبار19

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وحيد لطلمبات (كيه بي اس - باور تك) التركية - 

(واتر ستون) االيطالية

السادس من أكتوبر - 3أبراج الشركة العالمية - 

المحور المركزي - خلف مسجد الحصري

010/00031987-
012/26628228-
010/66638935-

02/38361379

..................read-waterstone@hotmail.com

ضواغط هواء الشركة الھندسیة لخدمات المیاه وحفر اآلبار20

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (ووتر ستون - ايه بي أي - سب تك) 
للطلمبات الغاطسة - (كيه بي اس) االستانلس - (باور تك) 
التركية لطلمبات الزهر - (ووتر ستون) االيطالية لكابالت 

البحارى - توريد وتركيب الطلمبات الغاطسة

السادس من أكتوبر - المحور المركزي بعد 

مسجد الحصري - أبراج العالمية - برج رقم 3 - 

الدور الثالث - مكتب رقم6

010/06628228-

010/00031987-

012/23876420-

02/38361379

..................read-waterstone@hotmail.com

ضواغط هواء الشركة الھندسیة لألعمال التخصصیة21
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لضواغط هواء ايطالية - مستورد ومورد ومصدر 

لضواغط الهواء

12 شارع سيد عبد الواحد من شارع االهرام - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/2256121702/22592054....................................

ضواغط هواء الشركة الھندسیة للتوریدات واالستشارات22
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (تسرومي) اليابانية للطلمبات الغاطسة 

ومستلزماتها

1 عمارات الجمعية التعاونية للبناء واالسكان - 

طريق النصر - العقاد مول - مدينة نصر - القاهرة

02/2291022202/26904647ecs@gega.net

الشركة الھندسیة للصناعات المتطورة (توب 23

جروب)

ضواغط هواء 

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (أستيك) األمريكية لمغيرات السرعة - شركة 
(سيك استجمن) االلمانية للعدادات - شركة (فوكست) 

االنجليزية للمواتير - شركة (سيك) االلمانية للخاليا 
الضوئية - شركة (كاهو) التايوانية للسولد أستيت ريالي - 

شركة (سيلكترون) الهندية للتايمر والعدادات - شركة 
(فنديفا) السويسرية لهزازات الهواء - شركة (توهو) 

اليابانية للتحكم في الحرارة

 - C3 العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية

قطعة Vh - أمام المصرية سنتر 1 - 2 - أسواق 

الجملة - المرحلة الرابعة

015/380909-

015/374909

015/371473www.topgroup-co.com

ضواغط هواء المؤسسة االفریقیة األسیویة للھندسة24
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................502/2575494002/25778522 شارع سليمان الحلبي - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء المؤسسة الصناعیة التجاریة25
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

4ش السعادة - أبراج عثمان - ميدان روكسي - توريد طلمبات والمحركات الكهربائية الغاطسة

مصر الجديدة - القاهرة

02/2455961602/24559615lmic.magdy@gmail.com

ضواغط هواء المؤسسة الصناعیة التجاریة الدولیة أمیك26
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

4ش السعادة - أبراج عثمان - ميدان روكسي - استيراد وتوريد طلمبات

مصر الجديدة - القاهرة

02/2455961502/24559616lmic.magdy@gmail.com

ضواغط هواء المؤسسة المصریة27
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 عمارات حدائق رامو - طريق النصر - مدينة استيراد وتوريد طلمبات

نصر - القاهرة

02/24177494-

02/24177495

02/24196484magdi.youssef@gmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ضواغط هواء المؤسسة المصریة للتجارة28
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جرندفوس) الدنماركية - شركة (سبكو) 

السويسرية للطلمبات

8 عمارات حدائق رامو - طريق النصر - مدينة 

نصر - القاهرة

02/24196484-

02/2417794

02/24177495magdiyoussef@gmail.com

29IES ضواغط هواء المؤسسة الھندسیة للخدمات الصناعیة
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

iesco2008@yahoo.com..................4/202/27028578 عمارات شركة المعادي - المعادي - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات - كل ما يتعلق بمعالجة المياه

ضواغط هواء المجموعة المتحدة30
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................1102/25748950 شارع لطفي السيد - رمسيس - القاهرةتوريد طلمبات مياه

ضواغط هواء المركز الدولي للتوریدات مورجو باور31
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3 شارع عبد العزيز خليل - جسر السويس - استيراد وتوريد طلمبات - بالور

النزهة الجديدة - القاهرة

02/2635150202/22416215moregp@yahoo.com

ضواغط هواء المركز الھندسي لألعمال الكھرومیكانیكیة32
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد طلمبات ومحركات كهربائية غاطسة وأسالك لف 

مواتير - كابالت

83502/2484502202/24822876emec@emecn.org شارع بورسعيد - القاهرة

ضواغط هواء شركة أطلسكو إیجیبت للتجارة33

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بوجي) األلمانية لمحطات ضواغط الهواء 
ومعدات معالجة الهواء والفالتر والخزانات - شركة (أس 

بي أم انستريومنت) السويدية لتصنيع اجهزة الصيانة 
الوقائية - شركة (بيجا انترناشيونال) الهولندية لتصنيع 
أجهزة تركيب وفك لرولمان البلي والكبائن والتروس - 

شركة (سوتراس فيلترز - اس اف براند)  االيطالية لتصنيع 
قطع غيار ضواغط الهواء

مدينة العبور - المنطقة الصناعية - قطعة 11 - 

بلوك 13027

02/46105940-

02/46105941-

02/46105942

02/46105943atlasco@atlascoegypt.com

ضواغط هواء شركة أطلس كوبكو لمعدات مصر34

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكلالء لشركة أطلس كوبكو السويدية لمعدات مصر 

(كمبسورات وضواغط هواء)

العبور - المنطقة الصناعية األولى - قطعة 7 - 

بلوك 13022

02/46100337-
02/46100338-
02/46100339-
02/46100340

02/46100341....................................

ضواغط هواء شركة أكوترید35
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد فالتر هواء بجميع أنواعها (كبائن - حبوب - هيبا 
فلتر) - فالتر صناعية (فالتر صناعية (ورق ترشيح - 

قماش ترشيح) - كارتريدج

-17602/26677127 شارع 9 - المقطم - حلوان
012/23107392-
011/11142662

02/25072383www.ocotrade-eg.com

ضواغط هواء شركة ألیكس باور36

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (واي سي أم) التايوانية للفلزات والمخارط - 
شركو (شيمر إيدم) التايوانية لماكينات قطع بالسلك وثقب 

الشرارة - شركة (فيرست) الصينية لماكينات القطع بالسلك 
والبالزما - شركة (كيه أم تي) األلمانية لطلمبات ماكينات 

قطع بالمياه - شركة (فيجين وايت) التايوانية

63 شارع جسر السويس - تقسيم عمر بن 

الخطاب - القاهرة

02/26991513-

012/23198331-

012/21460855-

012/76055511

02/26991514www.alex-power.com

ضواغط هواء شركة أم أم لالستیراد والتوریدات37
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

15 شارع بركات - مدينة الحرفيين - جسر استيراد وتوريد طلمبات مياه - مواتير حركة كهربائية

السويس - القاهرة

02/2698377202/26992105rizkallamm2002@yahoo.com

ضواغط هواء شركة أمانسا لالستشارات الھندسیة والتجارة38
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

9 شارع السخاوي - روكسي - مصر الجديدة - وكيل شركة (كومبير) االنجليزية للضواغط الثابتة

القاهرة

02/24541567-
010/05443044-
010/05443144

02/24555828amansa_egypt@yahoo.com

ضواغط هواء شركة إمبكس انترناشیونال39
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

59 شارع عثمان بن عفان - ميدان سفير  مصر استيراد وتوريد ضواغط هواء

الجديدة - القاهرة

02/2414906302/24174681ipm_inter@yahoo.com

ضواغط هواء شركة إمداد للعملیات الصناعیة40

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (جيبسون) االيطالية - شركة (شراوزكان) 
التركية المتخصصة في محابس الفراشة (الخاصة بمحطات 

المياه) - شركة (اسكو جوكاماتيك) الفرنسية المتخصصة 
في بلوف الهواء

106 شارع االمام حسن المأمون - المنطقة 

السادسة - مدينة نصر - القاهرة

02/22740880-

010/99944140

02/22740955sales@emdadegypt.com

ضواغط هواء شركة أنجلو إجیبشان لالستیراد والتصدیر41
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

18 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر وكيل شركة (كومب إير) االلمانية للضواغط المتحركة

الجديدة - القاهرة

02/24534270-

02/24555828

02/24541567anglo-egyptian@link.net

ضواغط هواء شركة أوالد فرید حسنین42

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل طلمبات (فليندر) االلمانية - (ايه تي بي سيرفر) 

االلمانية - (دودك) االلمانية لطلمبات االعماق والترسية 

لنقل السوائل اللزجة - (هوما) األلمانية للطلمبات الغاطسة

8 شارع المطبعة االهلية - بوالق ابو العال - 

القاهرة

02/25751544-

02/25751383

02/25751702www.sonfarid.com
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ضواغط هواء شركة أویل تكنولوجي للمعدات ( أوتیكو)43

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جراكو) االمريكية لماكينات الدهان االيرلس 
وااللكتروستاتيك والفوم - شركة (فيفا) االلمانية لماكينات 

الدهان وطلمبات الحقن - شركة _راسكو كليمكو) الهولندية 
للرماالت والكبائن الترميل وقطع الغيار - شركة 

(الريوس)االيطالية لماكينات االلكتروستاتيك

-1902/22589635 شارع محطة القبة - كوبري القبة - القاهرة

02/24989784-

010/01452575

02/22572743www.oiltech-equip.com

ضواغط هواء شركة إي أم أس شركة الخدمات الھندسیة44
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

6 شارع الجزائر من شارع جامعة الدول العربية استيراد وتوريد فالتر هواء - وكيل ماركة كانس فيل للفالتر

- الجيزة

02/3346910802/33031575....................................

ضواغط هواء شركة آي تي تي جولدیز بامبز45
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

17 شارع مركز المعلومات - مساكن شيراتون - استيراد وتوريد طلمبات

القاهرة

02/2268620002/24143782www.hydrotech-egypt.com

ضواغط هواء شركة أیادي للتجارة46
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

www.ayadetrading.com..................13702/27045775 شارع العروبة - المعادي الجديدة - القاهرة استيراد وتصدير ضواغط هواء

ضواغط هواء شركة إیتراك47
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكيل الوحيد لشركة (شيكاتو) لضواغط الهواء الحلزونية -
 شركة (ام تي ايه) لمجففات الهواء المضغوط وفالتر هواء 

وشيلرات

302/2735941002/27359411etracimp@yahoo.com شارع محمد مظهر - الزمالك - القاهرة

ضواغط هواء شركة إیرامكو لالستیراد48

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (داب) االيطالية للطلمبات - وكيل طلمبات كسح 
ونزح ماركة  (ألما) االيطالية - وكيل لشركة (سوماتو) 

االيطالية لمحركات االعماق - وكيل خزانات (إلبى) االيطالية 
- وكيل شركة (فوراس) االيطالية للطلمبات - وكيل ماركة 

(أوفت) االيطالية لطلمبات االعماق

-7102/25917504 شارع الجمهورية - االزبكية - القاهرة

02/27865031

02/27865030eramco_trade@link.net

ضواغط هواء شركة إیماج للتوكیالت التجاریة49

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ايبار) االيطالية لطلمبات الصرف الصحي - 
شركة (سي اس اف - اينوكس) االيطاليتين لطلمبات 
االستانلس للمواد الغذائية - شركة (أوماك) االيطالية 
لطلمبات المواد اللزجة والعجائن - شركة (دي بي) 

االيطالية لطلمبات الكيماويات والكلور - شركة (جي في أر) 
االيطالية

-2502/25902326 شارع نجيب الريحاني - عابدين - القاهرة

02/25882705-

02/25926435

02/25934773imagcompany@yahoo.com

ضواغط هواء شركة إیمدج تي أر في جروب50

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

15 شارع عبد الحميد بدوي - أمام بوابة 2 استيراد وتوريد طلمبات

لنادي الشمس - مصر الجديدة - القاهرة     ،     

 2شارع شامبليون - االزريطة - االسكندرية

02/26241840-

03/4877847

02/26241841imagegro@intouch.com

ضواغط هواء شركة أیھ بي أس51
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

53 عمارات الفتح - أخر شارع عباس العقاد - استيراد وتوريد وصيانة كومبريسورات

مدينة نصر - القاهرة

02/22755163......................................................

ضواغط هواء شركة اإلسراء الدولیة للتوریدات الھندسیة52
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد طلمبات - بالورات هواء - جيربوكسات - 

محركات

4 شارع المهدي من شارع الجمهورية - 

االزبكية - القاهرة

02/2593030802/25921284elesra_refaey@yahoo.com

ضواغط هواء شركة االسكندریة للھندسة والزراعة - إیاد53
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد وتركيب وصيانة طلمبات مياه وصرف صحي - 

شبكات مياه - فالتر

-5011/11388871 شارع ابو بكر الصديق - المهندسين - الجيزة

02/33352738

..................alex.ayad@yahoo.com

شركة األمانة للمقاوالت ( سلیمان حمزة عوض 54

(

ضواغط هواء 
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

2 عمارات البترول - بجوار نادي التوفيقية وكيل شركة (جيسكو) األلمانية لطلمبات معالجة المياه

للتنس - الجيزة

02/33041762-

02/33027086

02/33461478www.elamanaco.com

ضواغط هواء شركة األمل للتجارة والھندسة       
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (SPI) االمريكية لتصنيع الطلمبات - حماية 

الخطوط من الضغط المائي

53 عمارات الشركة السعودية - حدائق القبة - 

القاهرة

011/12730006-

02/26030379

..................alamal4321@yahoo.com

ضواغط هواء شركة األمیر لتجارة المحركات الكھربائیة56
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد طلمبات مياه (ايطالي - صيني) - محركات 

كهربائية - شفاطات تهية - مهمات أمن صناعي - فالتر مياه

20 شارع نجيب الريحاني - القاهرة        ،       

65 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/25911391-

02/25904056

02/25900205elamir_motors@yahoo.com

ضواغط هواء شركة األندلس للتجارة والمقاوالت (بیمكس)57

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بيمكس) البلجيكية للمضخات والصمامات 

وحنفيات الحريق

31 شارع الفريق علي عامر - مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22740535-
02/22748846-
02/22718172-
02/22706035-
010/01171228

02/22741210....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ضواغط هواء شركة اإلیمان الھندسیة58

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل طلمبات hcp - وكيل شركة (ايوروماج) االيطالية - 
(ماكسيفلو) الكورية الجهزة قياس تصرف كهرومغناطيسية 

والترا سونيك - شركة (بروفي ميس) االلمانية الجهزة 
قياس تصرف وضغط الحرارة ومنسوب التراسونيك - وكيل 

للطلمباط (غاطسة - ورأسية)

33 شارع المستشفى الدولي من شارع عبد 
السالم عارف - المنصورة - الدقهلية     ،       

33عمارات شباب المهندسين - الجبل االخضر - 
مدينة نصر - القاهرة

050/2242125-
050/2249577-
02/23426508-

010/02808466-
012/22174851

050/2242125-

02/23426508

www.al-emanco.com

ضواغط هواء شركة البطل التجاریة59
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................6502/2787147702/27874250 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة التضامن التجاریة المیكانیكیة60
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-7102/25917504 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد طلمبات - مولدات كهربائية

02/27865031

02/27865030....................................

ضواغط هواء شركة التقنیة مصر لإلستیراد61

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موع رئيسي لطلمبات (جراندفوس) الدنماركية - وكيل 
طلمبات (نوريا) االيطالية للطلمبات الغاطسة - طلمبات 

(جت) االيطالية غاطسة وأفقية - محركات (فيجا) االيطالية -
 طلمبات (ارسم) االيطالية - محركات (إي أف جي) 

االيطالية - استيراد محركات (فرانكلين) االمريكية واأللما

17 عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة - 

أمام البنك االهلي المصري - أرض الجولف - 

القاهرة

02/24145954-

02/24179764-

02/22900374

02/26906720www.technicalegypt.com

شركة التقنیة مصر لإلستیراد (محمد سالم 62

حسیبو)

ضواغط هواء 

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيا شركة (جرندفوس) الدنماركية لطلمبات المياه الغطسة 
والرأسية - شركة (فيجا) االيطالية للمحركات بقدرات حتى 

200 حصان - شركة (أرسم) االيطالية لطلمبات أرسم - 
شركة (إي أف جي) االيطالية للمحركات استيراد محركات 
(فرانكلين) الغاطسة االلمانية واالمريكية استيراد طلمبات 

النزح والمجاري ماركة (فاجيوالتي) االيطالية

17 عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة  -

 أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/24179764-

02/24145954

02/26906720hasebou@technicalegypt.com

ضواغط هواء شركة الجزیرة للھندسة والتوریدات63
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (لوبي) الهندية - شركة (جوكسان) التركية 
للطلمبات والمحركات - شركة (جانسون) الهندية - شركة 

التركية للكابالت (سيبال)

-5802/22621780 شارع ذاكر حسين - مدينة نصر - القاهرة

02/22620612

02/24035145www.elgezirahes.com

ضواغط هواء شركة الحارس جروب64
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

شارع 9 - خلف مسجد مستورة - قطعة C - استيراد وتوريد وتوزيع جميع أنواع الفالتر

قطعة7549 - الهضبة العليا - المقطم - حلوان

02/2985032802/25087523elharres@aim.com

ضواغط هواء شركة الحجار مصر65
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (كيزر) االلمانية - شركة (رامي) االيطالية 

لضواغط الهواء وأجهزة معالجة الهواء

-8302/25766266 شارع السبتية - القاهرة
02/25766903-
02/25774400

02/25750113elhaggar@intouch.com

ضواغط هواء شركة الخراط للتوریدات66
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

12 شارع مرسي بدر - محطة مصر - وسط توريد طلمبات

البلد - االسكندرية

03/4976844......................................................

ضواغط هواء شركة الخمیس للھیدرولیك67
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ومستورد ومورد لضواغط الهواء ومعدات وقطع 

غيار من ايطاليا

-602/26206391أ عمارات الفاروقية - جسر السويس - القاهرة
02/26206392-
02/26206393

02/26206394gkhamisimp@yahoo.com

ضواغط هواء شركة الدھیبي68
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

13 شارع محمد توفيق وهبه - من شارع موزع معتمد لمضخات جراندفوس

المقريف - مدينة نصر - القاهرة

02/22730796-

010/68829149

02/22704187www.eldiheby.com

ضواغط هواء شركة الذھیبي لإلستیراد والتصدیر69
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

13 شارع محمد توفيق وهبى - من شارع استيراد طلمبات

المقريف - مدينة نصر - القاهرة

02/2273079602/22704187eldeheby_co@yahoo.com

ضواغط هواء شركة الرضا70
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-5102/25933192 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

02/25927449

02/27879830....................................

ضواغط هواء شركة الرضا لتجارة المحركات الكھربائیة71
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................5102/25933192 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة الرضا للتجارة72
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................702/25753446 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة الزمزم73
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد فالتر أمريكية (هواء - زيت - غاز - هيدروليك - 

مياه - فواصل)

-4002/22405607 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة

02/26447029

02/22410832ayman-t-z@yahoo.com
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ضواغط هواء شركة السالم للمعدات الھندسیة - كویب74
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

30 شارع نهرو - خلف الميرالند - مصر الجديدة استيراد وتوريد معدات هندسية - فالتر - ضواغط

- القاهرة

02/22569876-
02/22568730-
02/22597659

02/24504220www.quipegypt.net

ضواغط هواء شركة السماح75
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................102/33473569 شارع السودان - المهندسين - الجيزةموزع لطلمبات كالبيدا االيطالية

ضواغط هواء شركة الشرق األوسط للخدمات الفنیة (میتسكو)76

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (فيني)االيطالية لضواغط ومجففات الهواء 

العاملة بالفريون

-202/24011716 عمارات العبور - صالح سالم - القاهرة
02/22622574-

012/27845173-
012/27845174-
012/22467507

02/22622572metsco@hotmail.com

ضواغط هواء شركة الشرق للھندسة والتوكیالت77
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل طلمبات (كالبيدا) االيطالية - طلمبات (زينيت) 
الغاطسة - وكيل (فارم) االيطالية لتنكات الضغط - (سكويير 

دي) لمفاتيح الضغط الكهربائية - موزع وحيد لشركة 
ا للطل ك ال ال ن

62 - 64 شارع الجمهورية - وسط البلد - 

القاهرة

02/25914279-
012/23986098-
012/25522967

02/25907807www.elshark.net

ضواغط هواء شركة الشرق للھندسة والتنوكیالت78
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل طلمبات (كالبيدا) االيطالية -  (زينيت) االيطالية 

للطلمبات

62 - 64 شارع الجمهورية - وسط البلد - 

القاهرة

02/2591427902/25907807elshark@gega.net

ضواغط هواء شركة العادل لتجارة الفالتر79
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

17 شارع نبيل البشبيشي - جسر السويس - توريد وتوزيع فالتر (هواء - زيت - مياه - غاز)

الحرفيين - القاهرة

012/27299108-

02/26991592

..................www.eladelfilter.com

ضواغط هواء شركة العربي80
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-2102/25937188 - 53 شارع األلفي - وسط البلد - القاهرةتوريد طلمبات - فالتر مياه

02/25897148

......................................................

ضواغط هواء شركة العروبة لطلمبات المیاه81
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................03/437141403/4393180العجمي بوابة 8 - أمام مرور العجمياستيراد وتوريد طلمبات مياه

ضواغط هواء شركة العمدة جروب82
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-6902/27865040شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات مياه وأعماق

02/25916314

02/27869725elomdagroup@hotmail.com

ضواغط هواء شركة الفؤاد الھندسیة83
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتصدير كومبريسورات وضواغط هواء 

ومستلزماتها

طريق القاهرة حلوان الزراعي - برج االندلس - 

حدائق المعادي - حلوان

02/25250122..................caba193@yahoo.com

ضواغط هواء شركة الفادي للمقاوالت84
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-11902/25797513 شارع رمسيس - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات أعماق - حفر ابار
010/06565354-
012/22159351

02/35390448elfadydrilling@yahoo.com

ضواغط هواء شركة القاھرة للتكنولوجیا (كایروتك)85
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................1702/23907156شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة القاھرة للھندسة والتجارة86
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-5102/25927049 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات ومحركات كهربائية

02/25934440

02/25900702cairoofficeashrafyoussef@yahoo.com

ضواغط هواء شركة الكتروباور للتجارة واالستیراد87
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

20 شارع مرسي بدر - محطة مصر - وسط استيراد وتوريد طلمبات

البلد - االسكندرية

03/3929622......................................................

ضواغط هواء شركة الكرنك لتورید المعدات الفنیة والصناعیة88
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-02/44462220انشاص - بلبيس - الشرقيةتوريد طلمبات
012/22274474-
011/10674440

......................................................

ضواغط هواء شركة الكریم لالستیراد89
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................5102/2590869102/25885038 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد طلمبات

ضواغط هواء شركة الماسیة للمقاوالت واألعمال الھندسیة90
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

أول طريق القاهرة االسكندرية الزراعي - برج استيراد وتوريد طلمبات

التطبيقين - شبرا الخيمة - القليوبية

02/44477441......................................................

ضواغط هواء شركة المرام للھندسة والتجارة (متكو)91
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

20 مشروع كلية البنات - خلف دار الدفاع استيراد وتوريد قطع غيار طلمبات بجميع أنواعها

الجوي - شارع النزهة - مدينة نصر - القاهرة

012/22260827-

02/24146187

..................metco_egypt@yahoo.com
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ضواغط هواء شركة المروة لالستیراد والتصدیر92

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع رئيسي لشركة (سوفت ستارتر سيمنس) االلمانية 
للمحركات - (فانسان) التركية لطلمبات االعماق الكهربائية -

 (سيفال كابلو) التركية للكابالت البحرية - (أوستكفان) 
التركية لمغيرات السرعة - (روفاتي) االيطالية لطلمبات 

االعماق

الكيلو 28 طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي 

- المنطقة الصناعية بأبو رواش - الجيزة

02/35392306-

02/35392308

02/35392310www.elmarwagroup.com

ضواغط هواء شركة المروة لالستیراد والتصدیر93
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 شارع الحسيني من شارع نجيب الريحاني - استيراد وتوريد طلمبات - محركات كهربائية

القاهرة

02/25390640-

02/25390670

02/25930302elmarwa.co@link.net

ضواغط هواء شركة المروة لالستیراد والتصدیر94
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مدينة أبة رواش - الكيلو 28 طريق القاهرة وكيل شركة (بنسام) للمواتير

االسكندرية الصحراوي

02/35392306-
02/35392308-
02/35390198

02/35392310blueskydodo10@yahoo.com

ضواغط هواء شركة المصري لالستیراد والتصدیر95
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-03/3024886الكيلو 19 - أبو يوسف - االسكندريةاستيراد وتصدير طلمبات

012/23339530

......................................................

ضواغط هواء شركة المصریین للتوكیالت والصناعة96
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (داب) االيطالية لطلمبات الرفع - شركة (أنوفي 
فبري) االسبانية لمضخات رش المبيدات - شركة (أي تي 

االسبانية لقطع غيار الماكينات سي)

2902/2592119902/25936813ch.ghali@thewayout.net شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة

ضواغط هواء شركة المعادي للتجارة والتوزیع97
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................1502/2575806902/25785985 شارع سوق التوفيقية - رمسيس - القاهرةوكالء لفالتر الهواء والزيت والجاز (فرام - فاك) المصرية

ضواغط هواء شركة المل للتجارة والھندسة98
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (سي بي أي) األمريكية - شركة (يانشان) 

الصينية للطلمبات الغاطسة

53 عمارات السعودية ميدان السواح - حلمية 

الزيتون - القاهرة

02/24524950-

011/12730006

02/26030379alamal14321@yahoo.com

ضواغط هواء شركة المناھري99
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................6502/2787210902/25927936 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة الموتورات100
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتصدير وتوريد طلمبات - وكيل (توتا - اس اف 

بي) للطلمبات

-040/3333248شارع القنطرة - طنطا - الغربية

040/3335884

040/3355670sfdmotor@yahoo.com

ضواغط هواء شركة النظم والتكنولوجیا101
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-6102/37614150 شارع إيران - الدقي - الجيزةاستيراد وتوريد طلمبات

02/33353664

02/33370597www.sat-eng.com

ضواغط هواء شركة النقیب للتجارة والتوریدات102
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................303/4861113 شارع نوبار - المنشية الصغرى - االسكندريةاستيراد وتوريد ضواغط هواء بجميع أنواعها

ضواغط هواء شركة النور للتجارة والتوریدات العامة103

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وحيد لشركة (رأس تيك) لحشو الطلمبات والبلوف 
وموانع التسرب - شركة (فالكو بليف) لمحابس الدايفرام 
المبطن من التيفلون والكاوتش ومحابس بالور من الـ يو 

بي في سي - سي بي في سي

-10012/22448260 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة

02/25759064

..................m_osman_n@yahoo.com

شركة الھدایة لتورید وتركیب الطلمبات 104

واالستیراد

ضواغط هواء 

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (ايه بي بي) التايوانية - توريد وتركيب جميع 

أنواع الطلمبات الغاطسة - طلمبات الضغط العالي - طلمبات 

تبريد ماكينات التشغيل

146شارع بن حمد - أول فيصل - الجيزة    ،   

مدينة الخطاطبة - مصنع الصلب - الكيلو 84 

طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي

010/02482647-
011/12738444-
012/22411928-

02/37226477

02/33829316ahmed_el_zanaty@yahoo.com

ضواغط هواء شركة الودیان للمقاوالت105

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماركة (اوستينيل) التركية لطلمبات االعماق 
الغاطسة - (جي اف ستيفانو) الهندية لطلمبات االعماق 
الغاطسة - طلمبات زهر - طلمبات غاطسة الستعماالت 

التجفيف

117 أ - الحي الثالث - سنتر دهب - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة

010/64636985-

012/24121462-

02/23131465

..................alwedian_contraction@yahoo.com

ضواغط هواء شركة الولسن للدیزل106
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-1702/25755405 شارع سليمان الحلبي - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات ديزيل - رشاشات وقطع غيارها

02/25751179

02/25761707welsondiesel@live.com

ضواغط هواء شركة انتراكونسلت107
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لضواغط الهواء - التحكم االلي - معدات المناولة من 

أمركيا - أسيا - اوروبا

31303/426006003/4260061www.intraconsult-eg.com طريق الحرية - كليوباترا - االسكندرية

ضواغط هواء شركة انتراكونسلت للخدمات الصناعیة108

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (هاباسيت) للسيور الناقلة - شركة (تورك - 
جناكليس) للمحابس واكسسوارات ضواغط الهواء - شركة 
(بيكر) لطلمبات الشفط - شركة (ماك) للصمامات - شركة 
(بيكو) ألجهزة معالجة الهواء - شركة (الجي - كونيسي) 

لضواغط الهواء - استيراد وتصدير معدات مصانع 
وضواغط هواء

313 طريق الحرية - كليوباترا - االسكندرية     

،    22 شارع االمام علي - ميدان االسماعيلية -

 مصر الجديدة - القاهرة

03/4260060-

02/22914061

03/4260061-

02/22914023

www.intraconsult-eg.com
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ضواغط هواء شركة أوالد فرید حسنین109

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع لماركة الوايلر فريد بالتعاون مع شركة (الوايلر) 
األلمانية - موزع معتمد لشركة (بران - لوب) االلمانية 

لطلمبات حقن الكيماويات - شركة (أوراكا) األلمانية 
لطلمبات الضغوط العالية شركة (فيمبي) االيطالية 

للطالمبات الترسية - شركة (دوديك) االيطالية للطلمبات 
الترسية - شركة (هيرماتيك) األلمانية لطلمبات طاردة 

مركزية للكيماويات - شركة (فيبس) االيطالية لطلمبات 
غاطسة للصرف الصحي - شركة (للوصالت المرنة 

والكبالنج) - شركة (نيوديكر - لوليتز) االلمانية لمحركات 
كهربائية ترسية

81 شارع المطبعة األهلية - خلف فندق كونراد - 

بوالق - القاهرة

02/25751544-

02/25751383

02/25751702....................................

شركة ایتكو للتجارة والھندسة والتوكیالت 110

التجاریة

ضواغط هواء 
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................1002/25900915 شارع حمدي من شارع رمسيس - القاهرةوكيل لطلمبات مياه

ضواغط هواء شركة ایمدج تي أر في جروب111

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بامبكس بامبس) السويدية - شركة (ماس) 

التركية - شركة (ستاندر) التركية المتخصصين في 

الطلمبات - شركة (جاماك) التركية للمحركات الكهربائية

15 شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26201259-

02/26201258

02/26237160www.imagetrvgroup.com

ضواغط هواء شركة بولس لتجارة الدیزل112

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (كومينز - كاتر بيلر - ترويت) للديزل - (كوماتسو 

مان) للتطبيقات الصناعية والبحرية - مولدات كهربائية - 

فالتر - محطات توليد طاقة - محركات كاملة

-3102/25910048 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة
02/25895552-
02/25895556-

012/09202070-
012/22159066

02/25910053www.boules-diesel.com

ضواغط هواء شركة بیتا للھندسة والتجارة واالستیراد113

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

شركة (كنفلو) االلمانية لتجميع الطلمبات - شركة 
 (AC - DC) (سيمنس) االلمانية لمحركات كهرباء

ألجهزة التحكم في السرعة - شركة (يورودرايف) االلمانية 
لمخفضات ومغيرات السرعة - شركة (في فلو) الصينية 
لطلمبات المجاري والدايفرم والسحب والكميائية والحقن 

والروتاري والغاط

20 شارع محمود عزمي - الرمل - االسكندرية   

 ،     24 شارع مرسي بدر - محطة مصر - 

االسكندرية

03/4872302-

03/4947970

03/4831832-

03/3932141

betaco@hotmail.com

ضواغط هواء شركة بییر فلتر إیجیبت114
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

02/4215484702/42157832bfefilter@yahoo.comطريق القاهرة االسكندرية - ميت حلفا - القليوبيةاستيراد وتوريد فالتر (زيت - هواء - جاز)

ضواغط هواء شركة تكنوجروب115

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (اوزينير) التركية المتخصصة في انتاج جميع 
معدات المطاحن - شركة سيفار السويسرية المتخصصة في 
المواد الالصقة للحرير وسيور المجففات وحرير المناخل - 

شركة (يانر) التركية إلنتاج جميع أنواع درافيل الطحن - 
شركة (فريم فاست) األمريكية المتخصصة في إنتاج المواد 

الالصقة للحرير والسلك وماكينات حرير يدوي شركة 
(فراتيلي فوساتي) االيطالية النتاج كتائن خطوط المكرونة 
واأليس كريم - شركة (سينو لينك) التايوانية المتخصصة 
في إنتاج جميع لمبات البيان الخاصة بالمطاحن ومصانع 

المكرونة واألعالف - شركة (سوديكا) األسبانية 
المتخصصة في إنتاج مراوح الضغط العالي والمتوسط 
ألغراض التهوية الصناعية - شركة (مابنر) االسبانية 
المتخصصة في ضواغط الهواء - شركة (كورتسان) 

التركية لماكينات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية

1 شارع عبد المنعم حافظ من شارع النزهة - 

أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/2291612302/26907209www.tecnogroup-eg.com

ضواغط هواء شركة تكنوجین للطلمبات116
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-4602/37315151 شارع سليمان جوهر - الدقي - الجيزةاستيراد وتوريد طلمبات ري أعماق

02/33386242

02/33387548....................................

ضواغط هواء شركة تكنو ماتیك سنتر117
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

العاشر من رمضان - حي االردنية - أسواق توريد كومبريسورات هواء وقطع غيارها - أجهزة قياس

الجملة - مكتب 19

010/01511959-

015/367697

..................nabilelsayed_nhsa@yahoo.com

ضواغط هواء شركة تي إي تي لالستیراد والتصدیر (زمزم)118

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل للمصنع السعودي للصوف الصخري ألعمال العزل 
الحراري والصوتي والحريق - موزع لشركة إيزوكام 

التركية للصوف الزجاجي واالكسسوارات الخاصة بمجاري 
هواء

86 شارع وادي النيل - ميدان السواح - حدائق 

القبه - القاهرة

02/2601377602/24537837tetzamzam11@hotmail.com
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ضواغط هواء شركة ثري إم للتوریدات العامة119
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

2 ب شارع الجبرتي - الخليفة المأمون - مصر استيراد وتوريد قطع غيار ضواغط الهواء والكومبريسورات

الجديدة - القاهرة

02/24511028-

02/24510869

02/24511097nozha_cairo@yahoo.com

ضواغط هواء شركة جابتك للھندسة والتوریدات120

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد طلمبات حريق وتكييف - غاليات - سخانات 

- فالتر تنقية

-602/27948270 شارع كمال الشناوي - جاردن ستي - القاهرة
02/27958075-
02/27963988-
012/27333514

02/27960194www.gabtic.com

ضواغط هواء شركة جانز إیجیبت121
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................4102/3303669302/33039528 شارع االسراء - المهندسين - الجيزةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة جمكو للتركیبات والتوریدات الھندسیة122
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد وتركيب غاليات (بخار - زيت - مياه) - قطع غيار 

(والعات - محابس - طلمبات)

59 شارع محمد بك الصيرفي من شارع خالد بن 

الوليد - سيدي بشر - االسكندرية

012/23354298-

03/5400908

..................gomcokep@yahoo.com

ضواغط هواء شركة جورج واندرو ترید123
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

4 شارع احمد عرابي من شارع احمد عصمت - توريد طلمبات - ماكينات غسيل سيارات

جسر السويس - القاهرة

02/22954586-

012/23733800

......................................................

ضواغط هواء شركة جیمكو لألعمال الھندسیة124
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل مضخات (كيه اس  بي) التركية - محركات (سيمنز) 

التشيكية

-2502/33379413 شارع النور - الدقي - الجيزة

012/22123762

02/33350650gemcoeg999@yahoo.com

ضواغط هواء شركة حیاة125
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد مضخات - تحليةمياه - أعمال ميكانيكية 

وكهروميكانيكية

السادس من أكتوبر - 266 الحي الثالث - 

المجاورة الثانية

012/22859402-

02/38380553

..................www.hayatpumps.com

ضواغط هواء شركة خدمات المیاه الحدیثة126

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جرندفوس) الدنماركية - شركة (سوموتو) 

االيطالية - شركة (روبست) التايوانية - شركة (هليدروفلو) 

األمريكية - شركة (بيدرولو) االيطالية للطلمبات

40 عمارات الشرارة - شارع حسن المأمون - 

مدينة نصر - القاهرة

02/24706953-

02/24729213

02/24706955www.mwspumps.com

ضواغط هواء شركة خیر جروب127
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-2402/24050618 ب شارع أنور المفتي - مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات
02/24050619-
02/24050620

02/24050621www.kheirgroup.com

ضواغط هواء شركة دلتا إیجیبت للتجارة والمقاوالت128

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد طلمبات مكافحة حريق - توريد وتركيب 
تكييف مركزي - محطات مياه غاطسة وأعماق مجاري - 

تحلية مياه - موزع لتكييف ترين - كاريير - شارب - 
استيراد أعمال كهروميكانيكية للتكييفات والتشيلرات من 

السويد - تركيا - إيطاليا

-202/25072980 ميدان النافورة - المقطم - القاهرة

02/25083660-

02/25052670

02/25073540www.delta-egypt.com

ضواغط هواء شركة دلتا نایل129
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بي تي هيتنج سيستم) التركية لمضخات 

معالجة المياه والغاليات والوالعات

182 شارع جسر السويس - عمارة3 - مدينة 

أبو غزالة - القاهرة

02/22403846-

012/23138090

02/26351726sarhan7@msn.com

ضواغط هواء شركة ریتز میدل إیست130
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................4902/2735718302/27357184 شارع أبو الفدا - الزمالك - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة ریجكو لإلستیراد والتوكیالت131
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء ومستوردين ماكينات تغليف لشفط الهواء ومعدات 

المطاعم والفنادق

33003/522699303/5421110rejco-imp@yahoo.com طريق الحرية - سيدي جابر - االسكندرية

ضواغط هواء شركة ساك لألنظمة الصناعیة132
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مقاوالت عامة - توكيالت تجارية - وكيل شركات طلمبات 

وبلوف ومصافي من أسبانيا وبريطانيا وأمريكا

-2902/25881082 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة
02/25933461-
012/22108518

02/25918044www.sac-systems.net

ضواغط هواء شركة سما جروب للتجارة133
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

19 ب أبراج الفردوس - شارع أحمد سعيد - استيراد وتوريد طلمبات

العباسية - القاهرة

012/23484337-

02/24860103

..................www.samagroupegypt.com

ضواغط هواء شركة سیجما للطلمبات134
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-012/23176286السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين مبنى جموزع لطلمبات (أيتور) األسبانية - (لوارا) االيطالية

02/38339915

......................................................

ضواغط هواء شركة شامبیون للتجارة والتوریدات135
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

22 عمارات صقر قريش - المعادي الجديدة - توريد طلمبات مياه

القاهرة

02/27543695-

010/03311705

......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ضواغط هواء شركة طرطوسیھ للھندسة والتجارة136

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (أسيك - يونيتد - بلوجر - ويسترن الند - أي 

دي بي - ويرثينجتون - سيمبسون - ويلسون سيندر - 

بيرون جاكسون - كاميرون - دوركو - فالوسيرف - شنيدر 

سينكو) المتخصصة في الطلمبات

355 شارع قنال المحمودية - االسكندرية     ،   

 6شارع محمد جالل - مصر الجديدة - القاهرة

03/4270585-
03/4284127-
03/4284943-

02/24173015-
02/24173016-
02/24193510

03/4284321-

02/24152034

www.sales@tetco.com.eg

ضواغط هواء شركة طنطا موتورز137
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد أجهزة تهوية وتكييف مركزي - وحدات 
مناولة هواء - وكيل شركة (سكوتش مان) االمريكية 

لماكينات الورش للتقطيع والتثقيب

9 شارع الرياضة من شارع اسماعيل القباني - 

عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/24040116-

02/24049183

02/24029060www.tantamotors.com

ضواغط هواء شركة طوكیو1382
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

105 شارع اسماعيل مهنا - العطارين - استيراد وتوريد طلمبات

االسكندرية

03/4951886-

03/3926857

03/4944859....................................

ضواغط هواء شركة طیبة للخدمات الھندسیة139
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وحيد لطلمبات (شوفو) التايوانية - (جيه أم أي) 
الكورية - مورد لطلمبات غاطسة وبالورات هواء ومحابس 

وسدادات (سافا) - ومسبوكات زهر

23 شارع صالح سليم - نزلة بهتيم - الطريق 

الدائري - شبرا الخيمة - القليوبية

02/48260828-

010/03429747

02/48256776tiba_pump@yahoo.com

ضواغط هواء شركة عالم الفالتر140
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................050/2523423شارع صالح سالم - طلخا - المنصورة - الدقهليةتوريد فالتر وتكييفات

ضواغط هواء شركة عباد الرحمن لطلمبات المیاه141
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-02/22717709أبو حديد - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرةتوريد وتجارة طلمبات

012/23689818

......................................................

ضواغط هواء شركة غالي وشركاه للتوكیالت142
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (داب) االيطالية للطلمبات - شركة (أي سي 

سي) االيطالية االسبانية لقطع الغيار

....................................2902/2592119902/25936813 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة

ضواغط هواء شركة فاتكس143
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

السادس من أكتوبر - الحي السابع - أبراج استيراد طلمبات

الشركة العالمية برج1

02/38359168......................................................

ضواغط هواء شركة فیشر جروب لالستیراد والتصدیر144
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ماردة (فيلسوم) االيطالية لطلمبات ومحركات االعماق 

الكهربائية الغاطسة

3 شارع الباب البحري - الجمهورية - وسط البلد 

- القاهرة

02/2787414702/25900102fichergroup@yahoo.com

ضواغط هواء شركة فیلتر میلكو145
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (دونالدسون ميمبران - ايه دبليو - نوميكس) 

االنجليزيتين لجميع أنواع الفالتر

-121012/23199907 شارع رمسيس - وسط البلد - القاهرة

02/25759295

..................www.filtermelco.com

ضواغط هواء شركة فیلوباتیر146
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................7603/5269031 شارع ممتاز باشا - فيكتوريا - االسكندريةتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة فیما الھندسیة147
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

1 ابراج الشرطة - شارع حافظ رمضان - مكرم توريد وتركيب وصيانة طلمبات

عبيد - مدينة نصر - القاهرة

010/05021087-

02/22749392

..................vema-pump@yahoo.com

ضواغط هواء شركة قنال جروب148

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (ايه بي اس - كيه بي - هوما - ويللو - جراندفوس - 
هايورد - سترال بوول - فليجيت - شنيدر) المتخصصين في 
طلمبات رفع المياه - أعمال شبكات مياه وصرف وحريق - 
محطات تحلية مياه أبار وبحر - مستلزمات حمامات سباحة

46 أ شارع محمد بك رمزي - تريومف - مصر 

الجديدة - القاهرة

010/04484425-

012/23432224-

02/26339246

..................www.canalgroup-eg.com

ضواغط هواء شركة كاسما149
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-4302/23900529أ شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرةاستيراد مستلزمات طلمبات مياه وصرف صحي

02/23955547

02/23919258kasma.co@tedata.net.eg

ضواغط هواء شركة كومب إیكو للضواغط الحلزونیة150
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

2 شارع الشهيد محمود عصمت حمدي - مساكن استيراد وتوريد ضواغط هواء حلزونية

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2267887602/22691552compeco@yahoo.com

ضواغط هواء شركة كومبي إیجیبت151
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

502/2416200002/22908634www.compiegypt.com شارع االهرام - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد وتوريد ضواغط هواء

ضواغط هواء شركة كومت للتجارة واألعمال الھندسیة152
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

105 شارع عمر بن الخطاب - ألماظة - مصر استيراد وتوريد طلمبات

الجديدة - القاهرة

02/24175042-
02/24172840-
02/24174118

02/24172841www.cometegy.com

ضواغط هواء شركة كي أس بي153
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مكتب تمثيل لشركة كى اس بي االلمانية الخاصة بالطلمبات 

والمحابس

105 شارع عمر بن الخطاب - ألماظة - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24183376-

02/22909298

02/24183375www.ksb.com
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ضواغط هواء شركة ماستر ترید للھندسة والتجارة الدولیة154
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

شارع 768 - عمارة الزهراء - ميامي - استيراد وتوريد طلمبات

االسكندرية

03/5538567-

03/5538564

03/5539432mastertrade2004@gmail.com

ضواغط هواء شركة مریم لإلستیراد والتصدیر155

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (مينترا - فارتا - مايكو - ماكسيس) لطلمبات المياه - 

مولدات كهربائية - لوحات كنترول - شفاطات تهوية - 

محركات كهربائية

4 شارع المهدي من شارع الجمهورية - 

االزبكية - وسط البلد - القاهرة      ،        22 

شارع نجيب الريحاني - القاهرة

02/25920840-
02/27873217-

010/03581110-
02/25933283

02/27872894www.mariam-co.com

ضواغط هواء شركة مصر كومبریسور156
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

السادس من اكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - استيراد معدات وضواغط هواء وقطع غيارها

قطعة140 - بجوار مصنع توتال

012/21641594......................................................

ضواغط هواء شركة مصر للمحركات157
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

210 - 212 شارع السودان - المهندسين - استيراد وتوريد طلمبات

الجيزة

02/3303309802/33470320www.misrmotors.com

ضواغط هواء شركة نبیلكو للتصدیر واالستیراد158

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (سيمي) االيطالية لمحطات خلط الخرسانة - 
شركة (بيرنالدي) االيطالية لمحطات خلط االسمنت - شركة 

(كالين) االلمانية لمضخات الخرسانة - شركة (كروب) 
االلمانية للكسارات

19 شارع عامر - ميدان المساحة - الدقي - 

الجيزة

02/37498051-

02/37615712

02/37497335nabilco_company@hotmail.com

ضواغط هواء شركة نیو ریكورد159
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد وتركيب غاليات بجميع أنواعها وقطع غيارها - 
والعات وحوارق - طلمبات نقل كيماويات وأحماض - 

طلمبات حقن

-703/4869432 شارع االسقفية - المنشية - االسكندرية
010/66603401-
012/23166905

03/4878889www.recordboiler.com

ضواغط هواء شركة نیومان واس إیجیبت لیمتد160
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

2 شارع د المحروقي من شارع البطل أحمد عبد استيراد وتوريد ضواغط هواء

العزيز - المهندسين - الجيزة

02/3347779102/33460949sayed.younis@nea-egypt.com

ضواغط هواء شركة نیو ھاي تك للھیدرونیوماتیك والتوریدات161
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

85 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - استيراد وتوريد ضواغط هواء

مصر الجديدة - القاهرة

010/01585655-

02/27166718

......................................................

ضواغط هواء شركة ھاي تك162
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جراندفوس - الدوس) للطلمبات - (ويللو - 

أويجا - استرال) لمستلزمات حمامات السباحة والنافورات

9 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2401822202/22637315hightech@tedata.net.eg

ضواغط هواء شركة ھایدروتك للھندسة والخدمات الفنیة163

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل مضخات (جولدز بامبس) - (فلجيت) للمضخات 
الغاطسة - (فوجل بامبين لمضخات رفع المياه - 

(سيسبكس) مضخات حلزونية - (بالسا فيدير) لمضخات 
المعايرة - (ايه في كيه) لمحابس الحريق - (ايس سيل) 

للحوابك الميكانيكية

2 امتداد شارع عبد الحميد بدوي - مساكن 

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة    ،     برج 

صيادلة البحيرة - سموحة - االسكندرية

02/22686200-

03/4257806

02/22687365www.hydrotech-egypt.com

ضواغط هواء شركة ھندسة طلمبات أوالد أنور قدیس بباوي164
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................9502/2590858802/25901981 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد طلمبات

ضواغط هواء شركة وورلد تكنولوجي165
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

30 شارع د نجيب محفوظ - الحي الثامن - استيراد وتوريد فالتر هواء - طبية

مدينة نصر - القاهرة

02/22872640-

02/26713723

02/22742057www.amawywt.com

ضواغط هواء شركة یونایتد إنجنیرز إیجیبت166
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

102 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - موزع معتمد لطلمبات مياه (جراند فوس) الدنماركية

مصر الجديدة - القاهرة

02/22674115-

010/68842121

..................uue@link.net

ضواغط هواء شركة یونایتد إنجینیرز - مصر167
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع لمضخات (جراند فوس) للمياه والمجاري - موزع 

للغاليات

102 عمارات صقر قريش - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22674115-

010/68842121

..................www.ueepump.com

شركة یونیتد برازرز ألعمال التھویة والتكییف 168

وفالتر

ضواغط هواء 
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 عمارات أول مايو - طريق النصر - بجوار وكيل لشركات فالتر هواء

الجامعة العمالية - مدينة نصر - القاهرة

02/2670781002/26719622....................................

ضواغط هواء مؤسسة إبراھیم خلیل169
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-902/25936975 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة طلمبات

02/25906242

......................................................

ضواغط هواء مؤسسة االتحاد األوروبي للتجارة170
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................5102/2589085002/25893785 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات

ضواغط هواء مؤسسة السماح171
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع معتمد لطلمبات كالبيدا االيطالية - وكيل طلمبات 

RGB االيطالية

-27802/35857524 شارع فيصل - الهرم - الجيزة

011/12103378

02/33451154....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ضواغط هواء مؤسسة العدد المیكانیكیة واالالت الھندسیة172
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................10502/25936303 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةموزع لطلمبات مياه وعدد مياه

مجموعة شركات آل فرید لتصنیع وتسویق 173

المعدات

ضواغط هواء 

وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وحيد لمحركات (فرانكلين) االلمانية - وكيل كبرى 

الشركات لتصنيع الطلمبات

1349 كورنيش النيل - بجوار معهد ناصر - 

الساحل - شبرا - القاهرة

02/22056267-
02/22056268-
02/22056269-
02/22056270

02/22056271www.al-farid.com

ضواغط هواء مجموعة شركات معوض إبراھیم174
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد المحركات الكهربائية وشفاطات التهوية وطلمبات 

رفع المياه

-6002/25903622 - 85 شارع الجمهورية - القاهرة
02/25910866-
02/25921185

02/25897309www.jessica-united.com

ضواغط هواء مركز اإلسكندریة التجاري175
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

شارع أبي الدرداء - داخل المجمع التجاري - توريدات صناعية من أجهزة تحكم ببخار وهيدروليك وهواء

المنشية - االسكندرية

03/487859903/4860035shbadwy@yahoo.com

ضواغط هواء مكتب األمانة للمقاوالت (سلیمان حمزة عوض)176
وكومبريسور وطلمبات 

وفالتر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جيسكو) األلمانية الخاصة بأجهزة الكلور 

وطلمبات الحقن

202/3304176202/33461478www.elamanaco.com عمارات البترول - المهندسين - الجيزة

عدد واالت كهربائية شركة أبو حباجة للتوریدات الصناعیة1
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................6203/487583403/4870598 شارع أبي الدرداء - اللبان - االسكندريةتوريد عدد يدوية

عدد واالت كهربائية شركة االسكندریة للتقدم التجاري2

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد العدد واالالت من أمريكا واليابان وشرق أسيا 

واوروبا

-7802/25889811 شارع الجمهورية - وسط البد - القاهرة
02/25889822-
02/25889833

02/25889744michaelsuleiman@hotmail.com

شركة األقصى لتوریدات العدد ومھمات األمن 3
الصناعي

عدد واالت كهربائية 
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

alaqsaa.tools@yahoo.com..................2002/25752991 شارع زكريا أحمد - وسط البلد - القاهرةتوريد عدد ومهمات أمن صناعي

عدد واالت كهربائية شركة الخلیج للتجارة والتوریدات4
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

27 شارع الجبروني متفرع من ش الجمهورية - توريدات عدد يدوية - االالت ومهمات مصانع واسطمبات
القاهرة - وسط البلد

02/27872717..................www.allkhalel.com

عدد واالت كهربائية شركة الصفا للتجارة والتوكیالت5

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (سبيرو كوربويشن) التايوانية - شركة (كنج 
توولز ماشينري اند ستري) التايوانية للعدد اليدوية - 

شركة (فيتالي انترناشيونال) الصينية لمعدات رفع المناولة -
 شركة (أوربيت كلبس انترناشيونال) االنجليزية ألفيز 

الخرطوم - شركة (أوليه) التايوانية لمفاتيح الدق

9 شارع المهدي من شارع الجمهورية - أمام 

البنك المركزي - وسط البلد - القاهرة

02/2591063602/25913791kingtoolsagent@yahoo.com

عدد واالت كهربائية شركة الطنطاوي لتجارة اآلالت والمعدات6
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

الكيلو14 - طريق القاهرة اسكندرية الزراعي - استيراد االت - معدات من ألمانيا
القليوبية

02/42148130-
010/01414698

......................................................

عدد واالت كهربائية شركة الطیب للتجارة الدولیة7

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكالء الوحيدون لشركة (بيتا) االيطالية - (هيتاشي) 
اليابانية - (ميتي سيفن) التايوانية - (سكاال) االلمانية - 

(ليكولي مولي) االلمانية - (ساتا) التايوانية - (لينك تيت) 
الصينية - (مارتيلال) الصينية للعدد اليدوية

-302/33036724 ميدان النبوي المهندس - العجوزة - الجيزة
02/33055243-
02/33026969-
02/33441235

02/33030484www.eltayeb.net

عدد واالت كهربائية شركة الطیب للخدمات الصناعیة8

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

44 شارع القصر العيني - السيدة زينب - وكالء لشركة بيتا االيطالية للعدد الصناعية
القاهرة     ،      87 شارع محرم بك - محرم 

االسكندرية - بك

02/27934446-
02/279334447-

03/3937615

02/27934448tools@eltayeb.com

عدد واالت كهربائية شركة العدد المیكانیكیة9
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

6202/2591595502/25919934mtsheid@link.net شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد عدد ميكانيكية من (ايطاليا - ألمانيا - الصين)

عدد واالت كهربائية شركة المصري للتجارة10

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (كينج توني) التايوانية - شركة (أي مارك) 

التايوانية - شركة (يوني صن) التايوانية للعدد اليدوية - 

شركة (وران كار) االيكالية للعجل الصناعي

41 شارع عبد المنعم حافظ - ألماظة - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22905896-

02/24153503

02/24172944elmasryco@hotmail.com

عدد واالت كهربائية شركة المصریة 2000 لمستلزمات المصانع11

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزعين للعدد اليدوية والكهربائية - االالت روش - مهمات 

المصانع - ويرات تحميل شنط عدة - مواد الصقة

02/3832002002/38320082alifahmy2000@hotmail.comالسادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مبنى أ

عدد واالت كهربائية شركة تراستك12

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (شافيلير) التايوانية لماكينات التحكم الرقمي - 
شركة (كورلوي) الكورية - شركة (واي جي أي) الكورية 

للعدد القاطعة - شركة (داين تولينج سيستم) الكورية 
لمثبتات العدد القاطعة - شركة (دي أم أي) التايوانية 

لالسطمبات سابقة التجهيز

-4/402/24032456 شارع أنور المفتي - مدينة نصر - القاهرة

02/1019975

02/22639891www.trustech-egypt.com

عدد واالت كهربائية شركة راج للتجارة13
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-6002/25902702 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةموزع عددواالت يدوية وكهربائية ومهمات مصانع
02/25892436

..................rag78652@hotmail.com

عدد واالت كهربائية شركة سنو وایت للتجارة14

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع ماكينات حضور وانصراف - عدد كشف وعد نقدية - 

ماكينات فرم

برج اللؤلؤة سموحة - تقلطع شارع فوزي معاذ 

مع شارع ابن نفيس - االسكندرية

012/22826714-
012/26753674-

03/4207234

..................snwtco@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

عدد واالت كهربائية شركة كامیل15

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

14 عمارات العبور - صالح سالم  - مدينة نصر استيراد معدات المناولة اليدوية من الصين

- القاهرة     ،       72 شارع جسر السويس - 

تقسيم عمر بن الخطاب - السالم - القاهرة

02/24036511-

02/26631880

02/22620590camelhandling@yahoo.com

عدد واالت كهربائية شركة مان تولز16
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................2702/2593533102/25917314 شارع واكد - وسط البلد - القاهرةموزع لعدد واالالت

عدد واالت كهربائية شركة مجموعة إیجي دینامیك للھندسة والتجارة17

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بيجينج ماشينري إمبورت أند اكسبورت 
كوربوريشن) الصينية للمعدات واالالت تقطيع الرخام 

والجرانيت

5 شارع 77 - ناصية شارع 10 - سرايات 

المعادي - حلوان

02/2378300402/23784314egydynamic@yahoo.com

عدد واالت كهربائية شركة مصر تكس التجاریة18
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................10102/2590259402/25884091 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد عدد يدوية وميكانيكية

عدد واالت كهربائية شركة مصر للتجارة الداخلیة19

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل الحجار التجليخ والقطع من يوغوسالفيا - وكيل للعدد 
الكهربائية من سويسرا ويوغوسالفيا - وكيل للفلين 

الطبيعي من البرتغال - وكيل شركة (كلنجريت) الهندية 
للجوانات

-5102/25907099شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/25887880

02/25911387www.misrcompany.com

عدد واالت كهربائية شركة یونیتد باور فیكس (یونیتك)20

ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ايه أي جي باور توولز) االلمانية للعدد 
الكهربائية واالكسسوارات - شركة (تيروليت) النمساوية 
أسطوانات من األلماس للرخام والجرانيت - شركة (أليما 

تيك) االيطالية للخوابير والمثبتات - شركة (ايروين) 
االنجليزية للعدد اليدوية والبنط والمناشير االسطوانية

18 أ شارع الجهاد - ميدان لبنان - المهندسين - 

الجيزة

02/3346856602/33468567www.unitechmatters.com

عدد واالت كهربائية مؤسسة القدس21
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-60012/22445414 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةموزع عدد واالت ومهمات المصانع
02/25916449

......................................................

عدد واالت كهربائية مؤسسة المتولي التجاریة22
ويدوية

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد عدد يدوية - ادوات صناعية - جميع أنواع 
المفاتيح الخام الماكينات الخاصة بها

-13010/08188070 شارع سيد متولي - العطارين - االسكندرية
03/3905705

......................................................

غاليات وسخانات الشركة العلمیة للتجارة والمقاوالت (تراسكو)1

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-702/24020040 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةوكيل لمعدات بخار أمريكية

02/22160504

02/22610506trascoeg@link.net

غاليات وسخانات الشركة الفنیة للتوریدات والتركیبات2

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (وان ستوكر) الدنماركية - شركة (أومنيكال) 
االلمانية - شركة (يلدز) االيطالية لصناعة الغاليات 

البخارية - شركو (فال ستيك) التركية للمحابس - شركة 
(بوني تنتي) االيطالية - (شركة (ابكو ستار) التركية 

للوالعات

84 محور طلعت حرب - حي 3/4 - التجمع 

الخامس - القاهرة الجديدة       ،     113شارع 

الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/23131142-

02/23131143-

02/23131145-

02/27877378

02/23131146ugstar@link.net

غاليات وسخانات الشركة المصریة العالمیة (تكنو ستیم)3

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتجارة غاليات (بخار - مياه - زيت) - مبادالت 

حرارية شبكات مواسير - بطاريات توزيع

مدينة أبو رواش - الكيلو 28 طريق القاهرة 

اإلسكندرية الصحراوي - المنطقة الصناعية

02/2576977-
02/25791437-
012/22161461

02/35391739www.technosteam.net

غاليات وسخانات الشركة المصریة ألنظمة الطاقة الشمسیة4

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتصنيع وتوريد وتركيب سخان مياه بالطاقة 
الشمسية - توكيالت وحدات مناولة هواء - خاليا شمسية 

كهروضوئية

-11012/22453119 ش جامعة القاهرة - الجيزة

02/35737813

02/35714538www.egyptsolar.net

غاليات وسخانات الشركة الھندسیة التجاریة5

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

51 شارع الثورة - أرض الجولف - مصر استيراد سخانات وغاليات امريكية لجميع االغراض

الجديدة - القاهرة

02/2417744302/24182425www.adel-amin.com

غاليات وسخانات الضحى للتجارة والمقاوالت6

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (حجا) السورية لصناعة معاصر الزيتون - 
غاليات التدفئة - موزع معتمد ألسقف معلقة ومصنعة من 

البي في سي

أرض الجولف - برج منارة الحجاز - الدور األول 

- بورسعيد

010/01101879-
011/17544750-

066/3746900

..................www.dohaegypt.com

غاليات وسخانات المركز الھندسي فومي7

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بالتور - أوير تيل) لوالعات الغاز والسوالر - 

استيراد غاليات بخار - أفران دوارة

-1502/37490427 شارع شهاب - المهندسين - الجيزة

02/37619075

02/38320483f.m.e@link.net

غاليات وسخانات شركة اتش بي أس سیستمز8

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

97 شارع كورنيش النيل - ابراج لؤلؤة النيل - وكيل شركة (سمارت بويللر) األمريكية للغاليات

برج1 - روض الفرج - شبرا - القاهرة

02/24586326-
02/24586341-
010/09996074

02/24586370www.smartboilers.com

غاليات وسخانات شركة إكسترا للمشاریع التجاریة التنفیذیة9

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

22 شارع عبد الحميد لطفي من شارع جامعة استيراد سخانات كهربائية

الدول العربية - المهندسين - الجيزة

02/3760608902/37495094....................................

غاليات وسخانات شركة آل عمر10

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-010/68834302العاشر من رمضان - سينكو2000توريد قطع غيار سخانات وغاليات وأدوات بخار

015/353174

......................................................

غاليات وسخانات شركة أم سي أس العاشر من رمضان11

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

4 شارع محمد حسن الجمل من شارع عباس توريد وصيانة بلوف ومبادالت حرارية

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/2270961302/22729087mcsbout@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

غاليات وسخانات شركة إیروفنتس للھندسة12

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

45 عمارات بيت العز1 - ميدان إبن الحكم - استيراد وتوريد مراوح صناعية ومنزلية

حلمية الزيتون - القاهرة

02/2241045102/26440889eiro_vents@yahoo.com

غاليات وسخانات شركة إیمیكو للصناعات الھندسیة والتوریدات13

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-87010/06513975 عمارات الضباط - حدائق حلوان - حلوانوكيل شركة (بويللر) االمريكية للغاليات والمبادالت الحرارية
010/06513975-

02/23718013

..................emecoboiler@hotmail.com

غاليات وسخانات شركة األقصى للتجارة والتوریدات (شانت)14

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع معتمد لشركة (سانت) الهندسية لمحابس الفراشة 

ومحابس البخار - وتوريد محابس (كرين) ومواسير 

إستيمولوازمها واستانلس ووصالت كاوتش أمريكي

-56012/29387060-85 عمارة الشبراويشي - السبتية - القاهرة

011/11140198-

02/25778805

......................................................

غاليات وسخانات شركة األھرام الدولیة15

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

4602/2590921802/25921401elahramelectrical@yahoo.com ش نجيب الريحاني - االزبكية - القاهرةاستيراد وتوريد محركات كهربائية وأجهزة كي بالبخار

غاليات وسخانات شركة األھرام لمھمات المصانع16

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ومورد لشركة (فالبيا - سوبرلوك - كران) للمحابس - 
المواسير االستانلس - محابس البخار والبترول - جوانات 

مانومترات زفلومترات) - معدنية

-5802/25757721 شارع السبتية - وسط البلد - القاهرة
02/25781096-
012/22124907

02/25762804www.alahram-ffr.net

غاليات وسخانات شركة الحمد للمبادالت الحراریة17

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-144010/05145513 شارع محطة السوق - االسكندريةوكالء لشركة (ares) التركية للمبادالت الحرارية السطحية

03/5046442

......................................................

غاليات وسخانات شركة الرضا لالستیراد والتصدیر18

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (ستيم كار ووش) الصينية لماكينات غسيل السيارات 

بالبخار

464 شارع القرشي - تقسيم عمر بن الخطاب - 

جسر السويس - القاهرة

010/06030987..................www.steamcarwash-sa.com

غاليات وسخانات شركة المشروعات الھندسیة19

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

14 أ شارع مكرم عبيد - بجوار ستي سنتر - توريد مراوح لالغراض الصناعية - غاليات - والعات

مدينة نصر - القاهرة

02/2272824202/22721968www.epcosteam.net

غاليات وسخانات شركة المشروعات الھندسیة (إبكو)20

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (دانجز) االلمانية لقطع غيار الغاز الطبيعي - وكيل 
(إرنيسان) التركية لغاليات البخار في المصانع - وكيل 

(بابكوك وانسن) لغاليات الزيت في المصانع - وكيل 
(كوينود) الفرنسية للوالعات وغاز الشعالت ووقود التدفئة 

في المصانع

14أ عمارات الهيئة العربية للتصنيع - شارع 

مكرم عبيد - بجوار سيتي سنتر - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22728242-

010/01441129-

010/66933000

02/22721968www.epcosteam.net

شركة المصطفى لالستیراد والتصدیر 21

والتوكیالت التجاریة

غاليات وسخانات 

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد مراجل (بخار - مياه ساخنة - زيت) - وكيل شركات 

(ألكا - باليت - بالتور - يالديز - المبورجيني) للوالعات 

والمراجل واألفران - ولوازم محطات البخار

12شارع عبد المعطي خيال من شارع الحسين 

بن علي - ميدان هليوبوليس - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26446519-

010/06057641-

010/01788454

02/26354734elmostafacompany@hotmail.com

شركة الوادي لالستیراد والتوكیالت التجاریة 22

الھندسیة

غاليات وسخانات 

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

7 شارع أحمد جبر - عين شمس - ميدان النعام -استيراد قطع غيار خطوط البخار

 القاهرة

02/2642080702/22410267elwadi@link.net

غاليات وسخانات شركة بترو باور ألنظمة التسخین23

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

26 عمارات ميلسا - أمامم سيتي ستارز - مدينة استيراد غاليات ومبادالت حرارية

نصر - القاهرة

02/2690754702/26907546....................................

غاليات وسخانات شركة بولدوین للھندسة24

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بايروس - بينتون - دانستوكر - دونفي) 
لغاليات الطاقة وغاليات المياه - بخار وزيت - مبادالت 

حرارية

11 شارع فتحي الجزيرة - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26352861-
02/26385150-
02/22418193

02/26398093www.baldwinegypt.com.eg

غاليات وسخانات شركة جنرال سیرفیس ستیم25

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مدينة العبور - مجمع جرين الند - بجوار مركز استيراد غاليات بخار

رينو

02/46103192......................................................

غاليات وسخانات شركة ذا سبلینج فان26

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................602/27357059 أ شارع اسماعيل محمد - الزمالك - القاهرةاستيراد وتوريد مراوح صناعية

غاليات وسخانات شركة سیدكو الفنیة للتجارة والمقاوالت27

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (دان ستوكر) الدنماركية للغاليات - شركة 

(بويتي) التركية للمحابس

84 شارع طلعت حرب - التجمع الخامس - 

القاهرة الجديدة - حلوان

02/23131142-
02/23131143-
02/23131145-

012/22411308-
010/01587612

02/23131146www.elfannia.com

غاليات وسخانات شركة سیفتي جاز28

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وحيد لشركة (اولومبيا) للوالعات االصناعية - 

والغاليات

-9011/16036000 ميدان محطة القطار - الجيزة
011/17518000-
011/17519000

..................www.saftygas.com

غاليات وسخانات شركة صن رایز29

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

702/3304015602/33040161haic_co@hotmail.com أ عمارات العرائس - المهندسين - الجيزةاستيراد وتوريد أجهزة بخار وغاليات ومخفضات غاز



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

غاليات وسخانات شركة عصام عمر علي30

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد أجهزة قياس وأدوات بخار وغاليات (مياه - بخار) 

والعات وقطع غيارها

26 شارع الجبروني من شارع الجمهورية - 

وسط البلد - القاهرة

02/25884443-

02/25935937

02/25893888www.eoa-burner.com

غاليات وسخانات شركة علمكو للتجارة31

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

5502/2592697302/25889189alemco_burners@yahoo.com شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد والعات وغاليات غاز

غاليات وسخانات شركة فالف ستیم32

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

العاشر من رمضان - داخل سنتر الكمال - مكتب توريد قطع غيار غاليات البخار

127

015/389007-

010/01994958

..................valvesteam2009@yahoo.com

غاليات وسخانات شركة فیتكو ( الفنیة للتجارة والمقاوالت)33

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (دانستوكر) الدنماركية - شركة (أومنيكال) 

االلمانية للغاليات - شركتي (بوينتي - فالفتيك) لمحابس 

البخار والمياه

84 شارع طلعت حرب - التجمع الخامس - 

القاهرة الجديدة - حلوان    ،     113شارع 

الجمهورية - رمسيس - القاهرة

02/23131142-
02/23131143-
02/23131145-

010/66069485-
02/27877387-
010/05004108

02/23131146-

02/27877378

www.elfannia.com

غاليات وسخانات شركة كاتك لالستشارات34

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

242شارع عبد السالم عارف - لوران - استيراد غاليات وشحومات

االسكندرية

03/5833301..................www.catecegypt.com

غاليات وسخانات شركة كایرو ستیم للخدمات الھندسیة35

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع وحيد للشركة المصرية للصناعات الهندسية 

(فريدينج) لغاليات المياه الساخنة - مبادالت حرارية - 

أفران - ديراتورز

1 عمارات نفرتيتي - خلف شيراتون هليوبوليس 

- مصر الجديدة - القاهرة

02/22670317-
02/28640541-

010/68808765-
010/68808763

02/22680845cairo_steam@hotmail.com

غاليات وسخانات شركة محمد أحمد عمر للمقاوالت36

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ريللو برز) االيطالية للوالعات والغاليات - 

شركة (ايافاز) التركية لمحابس أجهزة البخار - شركة 

(هجينا) النتاج الغاليات

11 شارع الشيخ فراج - بوالق أبو العال من 
شارع الصحافة - امام محطة ترجمان االسوبر 

جيت - القاهرة     ،        53 شارع نجيب 
الريحاني - وسط البلد - القاهرة

02/25762898-

02/27877845

02/25762898a-omar@link.net

غاليات وسخانات شركة مدار لألعمال الھندسیة37

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

10 شارع داوود بركات - الحي السابع - مدينة استيراد وتوريد غاليات

نصر - القاهرة

02/22606324......................................................

غاليات وسخانات شركة نورتك للسخانات وحساسات الحرارة38

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-02/35406670شارع العروبة - منطقة الوراق - الجيزةاستيراد وتوريد سخانات صناعية
012/81540606-
010/08399761

......................................................

غاليات وسخانات شركة نیو الكا (ھشام مرسي وشركاه)39

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

902/2577021502/25744887hishamfathy67@yahoo.com شارع عرابي - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد مراوح صناعية

غاليات وسخانات شركة ھو سیستمز40

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بي ام أي بيرتولو) االيطالية المصنعة الجود 

انظمة الكي بالبخار - تصدير الملح الغذائي والصناعي

5 شارع الدكتور عبد العظيم سالمة - امتداد - 
مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة       ،       

1عمارات مصر للتعمير - المنطقة التاسعة - 
مساكن شيراتون - القاهرة

02/22690701-

02/22690702-

012/22170671

02/22712703www.egyptiansalt.com

غاليات وسخانات شركة ھیتكو41

ومراوح ومبادالت حرارية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جباكوميني - كووم - كورديفاري) للسخانات 
الشمسية وأجهزة التدفئة - غاليات البخار - المياه الساخنة 

مبادالت حرارية -

14 شارع محمد ذكي منير - مكرم عبيد - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22741779-

010/06109735

02/22872431www.heatcointernational.com

قطع غيار وسيور الشركة الدولیة للتنمیة الصناعیة1
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

4 شارع ابو جعفر النحاس - أرض الجولف - استيراد سيور ومواتير وجليوكسات
مصر الجديدة - القاهرة    ،     19 شارع 

القاهرة - وسط البلد - شامبليون

02/24146663-
02/22900475-
02/25788789

02/24185637abdel_ied@yahoo.com

قطع غيار وسيور الشركة الدولیة للتوكیالت الھندسیة2
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

902/2591682402/25928362iea@yahoo.com شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةاستيراد سيور نقل من االتحاد االوروبي

قطع غيار وسيور الشركة العالمیة ألنظمة الفالتر (یونیفیسكو)3

وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بي اتش اية) االمريكية لقطع غيار وخدمات 
المرسبات االلكتروستاتيكية وأجهزة تبخر الغازات - وكالء 

شركة (فيليبس كيلد سيرفيس) الهندية لصيانة األفران - 
شركة (اير سيستم أي .بي) الهندية المتخصصة في 

االلكتروستاتيك بروستيور - شركة (بي أند دبليو) االمريكية 
المتخصصة في قطع غيار أجهزة تبخير الغازات وخدمات 

المرسبات االلكترستاتيكية

-5/1302/27023700 شارع الجزائر - المعادي الجديدة - حلوان

02/27020100

02/27023320unifisco@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

قطع غيار وسيور الشركة العالمیة للتجارة والتوریدات الھندسیة4
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد سيور - تروس - جنازير - كبالن - رولمان بلي - 

طنابير - جيربوكسات

مدينة العبور - المنطقة الصناعية الثانية - سنتر 

زمزم - أمام مصنع مؤمن

02/46104234......................................................

قطع غيار وسيور الشركة المتحدة للتجارة5
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

402/2451079302/24530255www.unitedtrading.com.eg شارع ابن مجدم - حمامات القبة - القاهرةاستيراد وتوريد سيور - كبالن - طنابير

قطع غيار وسيور الشركة المتحدة للتوریدات6
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

6 شارع الكمال - مجرى العيون - مصر القديمة -استيراد وتوريد سيور

 القاهرة

02/23638137-
02/25321296-
010/03713781

02/23636403sales@united4suppling.com

قطع غيار وسيور الشركة المصریة الیكتریك7
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

45 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة استيراد قطع غيار تسخين بالكهرباء
    ،     العاشر من رمضان - داخل مصرية 

1 سنتر

02/25887005-

015/367260

......................................................

قطع غيار وسيور الشركة المصریة األلمانیة8
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-10102/25907074 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد سيور ناقلة للحركة

02/25906885

02/25888355....................................

الشركة المصریة للتجارة والتوكیالت لالستیراد 9

والتصدیر

قطع غيار وسيور 
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توكيالت واستيراد سيور صناعية من الصين - تايوان - 

تايالند

143 شارع 15 مايو - امام المنطقة الحرة 

لكريستال عصفور - شبرا الخيمة - القليوبية

010/03414275-
012/23541200-

02/42213733

02/42218825www.elmasrialltegara.com

قطع غيار وسيور الشركة الھندسیة لتجارة مستلزمات المصانع10
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد سيور - كافة المستلزمات الخاصة بوسائل 
نقل الحركة (تروس - جالفير - سيور - طنابير - مواتير - 

كبالنج - جيربوكسات

العاشر من رمضان - حي االردنية - مصرية 

سنتر 1

015/370340-

015/370420

..................elhandsya_group@yahoo.com

قطع غيار وسيور الشركة الھندسیة لالستیراد والتصدیر11
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

2202/2260278002/226352553mengco@link.net امتداد رمسيس 1 - مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتوريد جميع انواع سيور النقل

قطع غيار وسيور المؤسسة العالمیة للھندسة الصناعیة إس أي إي12
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

العاشر من رمضان - حي االردنية - 24المرحلة استيراد وتوريد قطع غيار سيور
االولى     ،     77 شارع الجمهورية - وسط 

القاهرة - البلد

015/368764-

02/25932038

......................................................

قطع غيار وسيور المؤسسة الھندسیة للتجارة والتوریدات13
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................9502/2787539202/27877138 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد سيور

قطع غيار وسيور المركز المصري لآللیات (إیماك)14
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

114 شارع جسر السويس - حلمية الزيتون - استيراد وتوريد جنازير سلك شبك

القاهرة

02/24555115......................................................

قطع غيار وسيور شركة إنترا15
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مدينة ابو رواش - المنطقة الصناعية - الكيلو وكيل شركة (مودو سيستم) لتصنيع سيور المناولة
26 طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي      ،  

    25شارع عرابي - وسط البلد - القاهرة

02/35390845-
02/25767370-
02/25767375

02/35391955www.entra-iee.com

قطع غيار وسيور شركة القاھرة للتسویق16

وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (فيربيماتيك)االيطالية لمعدات المغاسل - شركة 
(اية جي ايه) االيطالية لماكينات الصباغة والغساالت - 

شركة (هبش) االمريكية للمجففات - شركة (سبيد كوين) 
االمريكية للغساالت - شركة (ستاير ماتيك) االيطالية 

لمعدات الكي بالبخار وسيور النقل - شركة (نوفا سيمونيل) 
االيطالية لمعدات الكافيتريا - شركة (زوموفال) االسبانية 

ل ق ل ل

60 شارع الخليفة المأمون - كوين سنتر - 

روكسي مصر الجديدة - القاهرة

02/24555305-
02/24500645-
02/22568656-

012/27371462-
011/14555305-
012/22143567

02/24548654www.cairo-marketing.com

قطع غيار وسيور شركة القدس17
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-1402/5754364 شارع الشيخ معروف - وسط البلد - القاهرةتوريد سيور ناقلة

02/25754374

02/25748584....................................

قطع غيار وسيور شركة الماس الھندسیة18
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مدينة برج العرب الجديدة - أمام فرجللو - توريدات كهربائية - موزع معتمد لزيوت (إكسون موبيل)

االسكندرية

03/459346903/4596266m.fmas@masalex.com

قطع غيار وسيور شركة الھندسة والتركیبات المیكانیكیة19
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 شارع نبيل عبد الرحمن - مكرم عبيد - مدينة توريدات وتركيبات كهروميكانيكية

نصر - القاهرة

02/2275289602/22870550meecoegypt@yahoo.com

قطع غيار وسيور شركة تراس باور إیجبت20
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

03/427960703/4250825atallah@aast.eduشارع 38 - سموحة - االسكندريةاستيراد سيور ناقلة من المانيا - سويسرا - فرنسا - الصين

قطع غيار وسيور شركة جاب ترید21
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (فين) الدوات الطاقة الصناعية - (دريبو) 

لثاقبات الرخام - (نيفر سييز) لزيوت التشحيم

-6702/25900563 العتبة - القاهرة

02/25895859

02/22600381gabetrade@link.net

قطع غيار وسيور شركة جلبانو للتوكیالت التجاریة22
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل قطع غيار مترو االنفاق وسكك الحديد من فرنسا 

وايطاليا

-3002/25755810 شارع 26 يوليو - وسط البلد - القاهرة

02/25759136

02/25745044galbano@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

قطع غيار وسيور شركة رضا ناشد سعید للتوكیالت التجاریة23
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (سترونج بيلت) االلمانية للسيور الناقلة - 

شركة (هلفر رولن) االلمانية للعجل

14 شارع المهدي - االزبكية - وسط البلد - 

القاهرة

02/2593679702/25927876

قطع غيار وسيور شركة ستار كیم24

وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكيل الوحيد في جمهورية مصر العربية لشركة (سيا) 

السويسرية لمنتجات الصنفرة ولجميع القطاعات (السيور 

بمختلف مقاساتها - األفراخ االلمانية للدوكو)

الكيلو 28 طريق القاهرة االسكندرية الصحراوي 

- القاهرة     ،     100شارع النيل - الدقي - 

الجيزة

02/35391811-
02/35391812-
02/35391813-

010/60597059-
012/22103195

02/35391814-

02/33351633

www.shouragroup.com

قطع غيار وسيور شركة سوبر باور للتوزیع والتجارة25
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3302/2575273402/25769366superpower_habasit@yahoo.com شارع شنن - السبتية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد سيور ناقلة من سويسرا - ايطاليا

قطع غيار وسيور شركة كونتاك ترید26
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 أ شارع عبد الحميد سعيد - وسط البلد - توكيل ايطالي للسيور الغذائية

القاهرة

02/25775520......................................................

قطع غيار وسيور شركة ماستر باور للتجارة27
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

5 شارع ترعة الزمر - أرض اللواء - امبابة - توريد سيور نقل

الجيزة

012/72255493-
012/80090058-

02/33296381

..................ibrahim.masterpower@yahoo.com

قطع غيار وسيور شركة ماشین بلت تكنولوجي28
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

702/4472864802/44700358machinebelt@hotmail.com شارع أبو الوفا - شبرا الخيمة - القليوبيةتوريدات سيور

قطع غيار وسيور شركة یوني جروب29
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

العاشر من رمضان - المنطقة B1 - مجمع استيراد سيور ناقلة من فرنسا - تركيا

الكنج - وحدة1

........................................................................

قطع غيار وسيور مؤسسة الدكتور لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت30
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل رولمان بلي - السيور من فرنسا - ايطاليا - اليابان - 

امريكا - تايالند - الصين - كوريا

1202/2576608802/25766369www.deg-int.com شارع زكي - التوفيقية - وسط البلد - القاهرة

قطع غيار وسيور مؤسسة العال للتجارة31
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتصدير وتوريد سيور وقطع غيار نقل الحركة 

للمصانع

2/2ب عطفة عريان من شارع القبلية من شارع 

الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/27866695-

02/25889330

02/27866691www.alolla-ete.com

قطع غيار وسيور مؤسسة منار الصناعیة32
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد كتائن بجميع انواعها - سيور (نقل - حركة 

- مخرمة - مبرومة) - مسامير سيور

-6403/4870890 شارع ابي الدرداء المنشية - االسكندرية

012/23486552

03/4871549....................................

قطع غيار وسيور مجموعة شركات سالم منطاوي للتجارة والتورید33
وتروس ورومان بلي 

وزيوت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الطريق البطيئ - ميت حفا - القليوبية      ،    توريدات عدد يدوية واليات هندسية وسيور وبلي ومسامير

ميت نما - القليوبية

02/42140524-

02/46120280

......................................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة أبكو ترید1

الھندسیة

توريد ملكينات تصنيع األخشاب ولوازمها - وكالء 
وموزعين لكبرى الشركات العالمية المتخصصة لماكينات 

تصنيع األثاث األرضيات واألبواب والشبابيك - خطوط 
وكبائن وستائر الدهانات

أبراج الملتقى - برج د - أمام مصر للسياحة - 

العباسية - القاهرة

010/09092733-

02/24049165

..................abcotrade@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة أبو الھدى2

الھندسیة

في مجال العدد اليدوية الكهربائية - الوكيل الوحيد لشركة 
(ريوبي) اليابانية للمعدات الكهربائية (شناير - فارات - 
بلورات - ديسكات - صنفرة - حليات - أركت - نماذج - 

منشار شجرة - صواريخ - مناشر صينية)

41شارع االسراء - برج 26يوليو - ميدان لبنان 

- المهندسين - الجيزة

010/01497074-

02/233452311

..................abulhoda_ryobi_co_eg@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة أبو الھول لالستیراد والتصدیر3

الھندسیة

األخشاب بجميع أنواعها - أخشاب خام - مسطحات - ألواح 

خشبي - باركية طبيعي

-81502/24861801 شارع بورسعيد - غمرة - القاهرة
02/24846782-
02/24846781-

02/26829031-

02/24861802

abuelholl@link.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة أرو أرت لالستیراد والتجارة4

الھندسیة

األخشاب األمريكية - األرو األبيض - األرو األحمر - بيتش 

باين - جوز ترك - الشيري هارد ميبل أبيض

-2202/22623859 عمارات العبور - صالح سالم - القاهرة
02/22623855-

010/02166144-
010/00080266-
010/00080265-
010/00080264-

02/24037969www.aroart.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة االسكندریة للتقدم التجاري5

الھندسیة

-7802/25889833 شارع الجمهورية - وسط البد - القاهرةاستيراد جميع أنواع العدد واالالت ومهمات المصانع
02/25889822-
02/25889811

02/25889744-

02/25912608

apt@starnet.com.eg



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة الجرس لالستیراد والتصدیر6

الھندسیة

األبواب الخشبية المكونة من الخشب الطبيع الخالص 
واألبواب المنطبقة - تقوم باستيراد أالت صناعة األثاث 

بجميع أنواعها بجميع أنحاء العالم - استيراد وتجارة جميع 
MDF أنواع القشرة - طبيعي وصناعي - وأخشاب الكونتر

17 شارع النوبي - درب الجنينة - العتبة - 

القاهرة

02/25907725-

02/25922006

02/27871273eletr2002@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة الرواد لخدمات وحلول الماكینات الرقمیة7

الھندسیة

توريد ماكينات متعددة الرؤوس لنحت وحفر المشغوالت 
الخشبية (األويمات) - توريد ماكينات تجهيز وتقطيع الباب 
والشباك - توريد ماكينات ليزر ألعمال القشرة والدعاية - 
توريد ماكينات نحت وتقطيع الرخام والزجاج والمعادن - 

توريد جميع أنواع العدد والبنط وجميع قطع الغيار

دمياط - فارسكور - 10 شارع النيابة اإلدارية - 

القاهرة

012/04083419-

010/0880119-

057/3440500

..................www.arrwaad.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة السقا للتجارة (أس تي سي)8

الھندسیة

متخصصة في توريد وتجهيز مصانع وورش النجارة 
واأللومنيوم بماكينات تشغيل األخشاب بجميع أنواعها كبرى 

الشركات العالمية المتخصصة - ألمانيا - التندورف - 
مجموعة فاينيج (فاينيج - فاكو - جريكون - دايتمر - رايمن 

- كونسيبت - هولزهير - غراء االخشاب هينكل - ايطاليا - 
جريتشيو - وأومس وال جي في الفرنسية - لوريم 

وفورزوني

8أ شارع أحمد سمير الصاوي بجوار قصر 

الطاهرة - الزيتون

02/2257374802/24554293hsakkah@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة القاھرة للتوكیالت التجاریة9

الھندسیة

16 برج األشراف - طريق المنشية من شارع استيراد وبيع ماكينات األثاث - وكالء ألكبر المصانع التركية

حي الهرم - فيصل - الجيزة

02/37800692-
012/22985905-
010/05695266-
011/43830796

02/39768584www.elqahera-trading.com

الشركة المصریة األمریكیة لتجارة القشرة 10

واألخشاب

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشاب

الھندسیة

متخصصة في استيراد كافة أنواع القشرة واألخشاب 
الثمينة المستخدمة في صناعة األثاث الفاخر - األيرو 

والجوز والبلوط والتيك والبليسندر والماهوجني - تقوم 
باستيراد كافة منتجات من الواليات المتحدة األمريكية 

وكبرى الشركات األوروبية واالفريقية

الكيلو28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي - 

مجمع تكنوفالي - مبنى 2 - قطعة 2/1 - أبو 

رواش - الجيزة

02/35390151-

012/20777787-

02/35391061

02/35393059solimanbros@aol.com

الشركة المصریة لألخشاب المصنعة وأوراق 11

المیالمین

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشاب

الھندسیة

انتاج حبيبي مغطى بأوراق الميالمين والفينش فويل - انتاج 
أوراق الميالمين - وكالء شركة كرونو سبان - استيراد 

MDF خشب

ميت حبيش البحرية - مركز طنطا - الغربية - 

القاهرة

040/3300792-
012/23949052-
012/22424842

040/3070014www.egywood-eg.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة الوطنیة الستیراد ماكینات النجارة12

الھندسیة

توفير جميع أنواع ماكينات النجارة - تخانة - رابو - حلبة - 
منشار - صينية - متعددة الواني - رواسة - دوالب صنفرة -
 مكبس - كمبروسور - شفاطات - جميع اكسسوارات المكن 
والتولز الالزم في التشغيل - استيراد ماكينات نجارة جديدة 

ومستعملة - استيراد خطوط دهانات

مؤسسة الزكاة - بجانب الطريق الدائري - 

القاهرة

02/26639423-

012/27354454

..................www.rwblid.it

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة انترناشیونال میتال لالستیراد والتصدیر13

الھندسیة

توفير مستلزمات واكسسوارات ماكينات ومعدات والمواد 
الخام الخاصة بتصنيع جميع أوناع الموبيليا - وكيل ألكبر 
الشركات التركية المتخصصة في مجال صناعة األثاث - 

استيراد خامات - تصدير - توريد

46 شارع الفريق علي عامر - مكرم عبيد - 

مدينة نصر - القاهرة

02/26709027-

010/1350060

02/26632942www.international-metal.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة أوالد أنطوان یوسف أشعیا14

الھندسیة

استيراد وتجارة القشرة الخشبية والصناعية الفروميكا - 
األخشاب - جزوع األشجار وااللواح السادة والملصوقة - 

الفيبر بورد - الكونتر األبلكاج - الخشب المفروم - 
الميالمين - لصق جميع أنواع القشرة الخشبية - أرو - 

ماهوجني - فويل - بوليفينيل - بوليبروبلين - فرومايكا على 
كل أنواع األلواح - تصنيع الكونتر المسدب واألبواب 

المسدبة واألوبواب الخفيفة - السادة الملصوقة

19 شارع غيط النوبي - من شارع الرويعي - 

العتبة - القاهرة

02/25939213-

02/28641112-

02/25931328

02/28646415ayawa@tedata.net.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة إیمكس دوت نت لتكنولوجیا المعلومات15

الھندسیة

في مجال األدلة المتخصصة والتسويق وتصميم واستضافة 

المواقع االلكترونية والطباعة والكول سنتر

أبراج سارة 3 برج 1 شارع فتحي شرابي - 

المريوطية - الجيزة

02/33822577-

010/03022688

02/33822578www.imexit.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة بارتمكس جروب16

الھندسیة

وكيل وموزع للعديد من الشركات العالمية بألمانيا - 
سويسرا - الصين - تركيا - الهند - تايالند - كوريا مواد 
الصقة - خامات الدهانات - خامات األخشاب - معالجات 
األخشاب - خامات للدهانات المائية لالخشاب - ملونات

25 عمارات العبور - طريق صالح سالم - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22616420-

02/22616440-

02/24025744

02/24025745-

02/24049660

www.bartimex.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة بكة لالستیراد والتصدیر17

الھندسیة

متخصصون في استيراد األخشاب الطبيعية - أرو - بلوط - 

جوز تركي - بيتش باين - ماهوجني والباركيه

قطعة 47 - جسر السويس - تقسيم التجاريين - 

القاهرة

02/26982485-

02/26987230

02/26985090ballah_for_importing_lumber@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة بولیمر18
الھندسیة

الوكيل الوحيد لشركة بولمير األلمانية لخشب الباركية الزان 
الطبيعي

القاهرة الجديدة - التجمع األول - فيال46 - 
القاهرة بنفسج12 -

02/29201493-
012/71020030

www.cretefloors.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة تجارة دیزل القاھرة19

الھندسیة

جميع قطع الغيار الهيدرولوكية - وماكينات القطع بالمياه - 
وماكينات الروتر - الوكيل الوحيد لمضخات ستناداين - 
الموزع المركزي لمضخات الوقود - دلفي - قطع غيار 

معدات تحريك التربة

1702/3304855502/33053250www.cairodiesel.com شارع الجزائر - العجوزة - الجيزة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة تمبر الندز للتجارة20

الھندسیة

-5602/26711408 شارع أحمد فخري - مدينة نصر - القاهرةتوريد مواد البناء من أسيا - الصين
010/01069106-
010/01577852

02/2274148timberlands@link.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة جوود وود21

الھندسیة

تصنيع جميع أوناع الكونتر من القشرة الحور والسبا 

األحمر - الشنشن األصفر - والقشرة الزخرفية - تقوم 

الشركة بتصدير منتجاتها لبعض الدول العربية

41 شارع الملك فيصل - دمياط الجديدة - 

المنطقة الصناعية - القطعة4

02/33883877-
012/28995555-
057/2402714-
057/2400714

02/237716418-

057/72401714

www.goodwood.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة ریمو ترید22
الھندسیة

متخصصون في استيراد ماكينات النجارة المستعملة من 
جميع أنحاء العالم

02/4610108702/46101165l_fayez@yahoo.comمدينة العبور - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة سیدلر للتوكیالت واالستیراد23

الھندسیة

وكالء وموزعين للشركات األجنبية المتخصصة في معدات 
الدهان والتشطيبات النهائية للموبيليات ودهان األخشاب - 

االبواب - الشبابيك - الباركية - صواميل البرشام لتثبيت 
بعض المنتجات الخشبية

2 شارع البورصة الجديدة - من شارع قصر 

النيل - القاهرة

02/23952253-

02/23952254

02/23925500sleem@tedata.net.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة شارب للتكنولوجیا الحدیثة24

الھندسیة

تقدم العديد من التطبيقات الصناعية ألنظمة القص والحفر 

والطباعة - وكالء للعديد من الشركات

162 شارع شركات البترول - أبراج بدر - 

الزاوية الحمراء

02/24282987-
011/44000680-
02/24282988-
011/44000686

02/2458098www.sharp-eg.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة طیف وود لتصنیع األخشاب25

الھندسیة

استيراد المسطحات الخشبية - واجراء عمليات صناعية 

بخطوط انتاج متطورة وبخامات أوروبية عالية الجودة

 - B3 العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية

المنطقة 136

015/375635-

010/09517457

15375639info@teufood.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة كاد كام ھاوس26

الھندسیة

 CNC التدريب على ماكينات الكاد كام وربطة بماكينات الـ
- بيع برامج الكاد كام (software) - برنامج متقدم في 

الرسم ثالثي األبعاد والتشغيل على الفريزر CNC - تشغيل 
ماكينات الخراطة والقطع بالسلك والقطع بالليزر متعددة 

المحاور - تشغيل الراوتر والفرايز والمخارط CNCأمريكا -
 تشغيالت النماذج لألكس الرابع هولندا - بيع جميع 

الماكينات والعدد الالزمة للمصانع والورش

مدينة المعراج بجوار كارفور - الطريق الدائري -

 5115 شارع عمر بن الخطاب - مجاورة5 - 

المعادي - القاهرة

012/22432201-

02/29700871

..................www.cch-eg.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة كیمیت كوربوریشن27

الھندسیة

في مجال استيراد وتسويق ودعم حلول الجرافيك المختلفة -
 ماكينات الروتر للتقطيع والحفر والتشكيل ثنائي االبعاد - 
النحت على االخشاب - ماكينات التقطيع بالليزر - ماكينات 

التقطيع بالبالزما - ماكينات التقطيع بالسالح - ماكينات 
التقطيع بالمياه

-3902/22917529 شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة

02/24193042-

02/24193053

02/22908917www.kemet.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة ھوت برس28

الھندسیة

استيراد جميع انواع المكابس االوروبية - تقوم بتجميع 
المكابس لجميع االغراض من مكونات ايطالية - مكابس 

االخشاب المسطحة - مكابس القشرة - الكونتر والفويل - 
تقوم بتجميع مكابس PVC - مكابس التقعير والدورانات

38 شارع الفيروز - عين شمس الشرقية - 

القاهرة

02/24978443-

011/5432484-

012/28424460-

010/63958555

..................www.hotpress.me

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة ھوماج جروب29
الھندسیة

-13702/22625838 امتداد رمسيس 2 - مدينة نصر - القاهرةتوكيل هوماج لماكينات تصنيع األخشاب
02/22625883

02/24043761www.woodworldelwan.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة زكي قطب وشركاه30
الھندسیة

متخصصة في بيع التوريدات الصناعية - العدد - ماكينات 
النجارة

......................................................4402/4863386شارع اسحاق النديم - اللبان - االسكندرية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة التوكیالت المصریة الھندسیة31

الھندسیة

وكيل شركة (سبيركس ساركو) االنجليزية للوازم البخار - 
شركة (أس.سي.ام) االيطالية لماكينات النجارة - وكالء 

لمقاشط واألالت ورش من بلغاريا والصين وايطاليا - وكالء 
لطلمبات المباه من ايطاليا وهولندا والصين - تجهيز 

محطات البنزين ومراكز السيارات باالالت والعدد

18 - 16 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - 

القاهرة

02/2591327702/25900223www.eea-egypt.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة السقا للتجارة32

الھندسیة

وكيل شركة (فايمنج جروب) االلمانية - شركة (التنورف) 
االلمانية - شركة (هولزهير) االلمانية - شركة (جريتشيو) 

االيطالية - شركة (أوماس) االيطالية - شركة (لوريم) 
الفرنسية - شركة (فورزيني) الفرنسية المتخصصين في 
الماكينات الخشبية والباركية واألثاث واألبواب والشبابيك 
والمطابخ - شركة (هينكل) االلمانية للغراء - متخصصين 

في تجهيز وتوريد المصانع وورش النجارة

8أ شارع أحمد سمير الصاوي - بجوار قصر 

الطاهرة - حلمية الزيتون - القاهرة

02/2257374802/24554293sakkam2000@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة العجواني للتجارة والتوكیالت33

الھندسیة

وكيل شركة (تورنالر) التركية لتصنيع ماكينات تشغيل 

االخشاب لصناعة الموبيليا

20 - 17 شارع عماد الدين - وسط البلد - 

القاهرة

02/25774656-
02/25771179-
02/25931162-
02/25880460

02/25772632agawany.co@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع أخشابشركة سیدلر لالستیراد والتوكیالت التجاریة34

الھندسیة

وكيل لماكينات دهانات المعادن وماكينات األيرلس لدهانات 
االخشاب والدهانات البودرة االلكتروستاتيك والفالتر الجافة 
المتصاص البوية وماكينات كبس وتدبيس المعادن وبرشام 

القالووظ من المانيا - الهند - سويسرا

2 شارع البورصة الجديدة - قصر النيل - وسط 

البلد - القاهرة

02/23952253-

02/23952254

02/23925500sleem.tedata.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة أبو یوسف للماكینات1

الھندسیة

وكالء تجاريون لشركة فيكتور التايوانية لتصنيع ماكينات 
الحقن وشركة كبنجزويل التايوانية لماكينات النفخ وشركة 

جي سي ال لخطوط االنتاج المتكاملة لصناعة الشكائر 
المنسوجة وشركة كابرا لماكينات السحب وخطوط 

المواسير وشركة تيدريك االنجليزية الصينية لماكينات 
الحقن وليدن التايوانية لماكينات الطباعة من 2لون وحتى 
8لون وشركة بيللوني كاستيلو االيطالية لماكينات الطباعة 
الفليكسو جرافيك وماكينات التبطين والتشريح وشركة تك 
لونج للخطوط األوتوماتيكية الكاملة لنفخ وتعبئة وتغليف 

الزجاجات وشركة أس أم أل الصينية لتصنيع شفاطات 
الخامة والمجففات والكسارات وشركة سمارجون الصينية 

لماكينات النفخ األوتوامتيكية والعادة وماكينات الحقن 
واالسطمبات الخاصة بها وشركة تونج تاي بالتعاون مع 
شركة ويبر األلمانية في تصنيع خطوط السحب الخاصة 

بالقطاعات والمواسير وخطوط التخريز والغسيل

-02/35392728أبو رواش - الكيلو 28 طريق القاهرة االسكندرية

02/35392729

02/35392730www.makinat-abouseif.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكالشركة االسالمیة للتجارة وصناعة البالستیك2

الھندسیة

وكالء ومستوردين لجميع أنواع ماكينات صناعة البالستيك 
(حقن - نفخ - النتاج عبوات بي أي تي - ماكينات تقطيع 

ولحام أكياس بالستيك - ماكينات فيلم البالستيك - ماكينات 
سحب مواسير وخراطيم

-1802/24532056 ش الخليفة المأمون - مصر الجديدة

02/24532057

02/24536994islaplastic@link.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة إكسبریس بالست للتجارة والصناعة3
الھندسیة

9 ش الفاروق عمر - زهراء مدينة السالم - ماكينات الصناعات البالستيكية
القاهرة

02/26941755-
012/29421333

02/26996051expressplast@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة أالالت والمعدات الحدیثة4

الھندسیة

الوكيل الوحيد للشركات األلمانية شركة (فيشر) للخوابير 
الصلب والبالستيك - (ميتابو) للعدد الكهربائية واليدوية 

وماكينات النجارة والشنيورات - (سورما) لمعدات 
وماكينات نظافة الفنادق والمستشفيات - (تنت) لجميع 
أنواع ومقاسات العجل - (بيزي واردي) لقمط التجميع 

ومنشار الزوايا - (نيبكس) للمفكات والبنس والقصافات - 
(ويتي) للمفكات - (ديرمابيت) لجميع انواع العزل من 

شرائح البيتومين المعالج بالبوليستر والفيبر جالس

23 شارع المدينة المنورة - خلف نادي الصيد - 

المهندسين - الجيزة

02/33387534-

02/33354771

02/37612387mmm.egypt@hotmail.com

شركة إنترناشیونال كومباني فور تریدنج أند 5

ھوتیل

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيك

الھندسیة

وكيل شركة (كايسو) التركية للميني بار - شركة 
(جورتيكنيك) التركية لخزائن الغرف - شركة (جيه في دي) 

الفرنسية لمجففات الشعر واأليدي - شركة (ميركير) 
البلجيكية لتروليات الفنادق - شركة (أمبيرليفيلكو توسكانو) 

االيطالية للشيزلونجات الخشب واأللومنيوم والبالستيك

24 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر 

- القاهرة

02/2401243102/22623603icotrade@tedata.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة أیھ دبلیو تي6

الھندسیة

استيراد وتصدير ورق الصناديق وماكينات واسطمبات حقن 
البالستيك من ألمانيا - ماكينات صناعة األلبان والجبن من 

أيطاليا

العاشر من رمضان - 218 تقسيم األطباء - 

مجاورة7

012/81749888-

015/386818

..................awarda@awt-egypt.com
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شركة بان عرب للتجارة واالستشارات الفنیة 7
(باكت)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيك
الھندسیة

وكالء العديد من الشركات في مجال البالستيك والتغليف 
والجلود والطباعة

3102/3338748102/37499072www.pact-egypt.com ش إيران - الدقي - الجيزة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة بولي ماك8

الھندسیة

وكالء لشركة سيمي توم ديماك لقوالب ماكينات الحقن 

وممثلين لشركة ستار أوتوميشن االيطالية للتحكم األلي

-1302/23932803 ش البستان - باب اللوق - القاهرة

02/23933550

02/23934415www.polymac.org

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة بولیمر إیجیبت9
الھندسیة

3 شارع األمين - ميدان سفير - مصر الجديدة - تجارة مواسير بالستيك
القاهرة

02/26441258-
02/26441255

......................................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكالمكتب التجاري للصناعة والتجارة واالستشارات10

الھندسیة

وكالء لشركة كاي مي التايوانية لتصنيع ماكينات نفخ 
وكالء لشركة جامبو ستيل التايوانية لتصنيع ماكينات 

الشاليمو وشرائط التحزيم وكالء لشركة هوارونج التايوانية 
لتصنيع ماكينات الحقن وكالء لشركة تاي شين التايوانية 
لتصنيع ماكينات الخراطيم بأنواعها وكالء لشركة هانكي 

التايوانية لتصنيع ماكينات الطباعة وكالء لشركة دينج 
كوين التايوانية لتصنيع ماكينات السحب والشكائر 

المنسوجة وكالء لشركة جاما ميكانيكال االيطالية لتصنيع 
ماكينات إعادة تدوير البالستيك وكالء لشركة إيزومي 

الصينية لتصنيع ماكينات الحقن

2502/2275358702/26712076www.nassarplasstic.com ش نجيب محفوظ - مدينة نصر - القاهرة

شركة تكنو بالستیك (المركز الدولي لالستیراد 11

والتصدیر)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيك

الھندسیة

وكيل لشركة (البريني) االيطالية لسوادل المواسير - شركة 

(تكنو بالست) االيطالية - شركة (سيكس) األسبانية - 

شركة (راكوارت) االيطالية للمحابس والمواسير

58 - 56 شارع السبتية - برج الشبراويشي - 

مبنى ب - القاهرة

02/27736011-

02/27736012

02/27736013saidshatla@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة تكنو جروب12

الھندسیة

وكالء وموردون لجميع األالت والمعدات الصناعية 
وخطوات اإلنتاج لكافة مجاالت االنتاج الصناعي (معدات 
أجولة البالستيك المنسوجة - األكياس والشنط - خطوط 

صناعة المواسير - ماكينات الحقن والنفخ - ماكينات 
التخريز - خطوط إعادة تدوير البالستيك)

مدينة بدر الصناعية - الحي األول - المجاورة 

األولى - عمارة 16

02/22985840-

02/28640702-

012/23430942

02/22974809www.misrint.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة التوفیق لالستشارات الھندسیة13

الھندسیة

وكالء لشركات هاو يو كو لصناعة ماكينات خطوط الشكائر 
المنسوجة وشركة تين كنج لصناعة ماكينات االحذية 

والنعال من مادة بي في سي وشركة شاو لونج لماكينات 
خامات البي في سي وشركة سينج سيانج لماكينات التقطيع 

لجميع االكياس المختلفة وماكينات الفيلم

-4102/224011412 ش علي أمين - مدينة نصر - القاهرة

012/231256890

..................www.eltawfiq.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكمكتب التوكیالت التجاریة (موكا)14

الھندسیة

وكيل شركة (هاتان) الصينية لماكينات حقن البالستيك - 
شركة (تاوشيمولد) الصينية السطمبات الحقن - شركة 

(تكنوفا) االيطالية لخطوط تدوير البالستيك - شركة 
(أومسو) االيطالية لماكينات طباعة األوفست - شركة (ينج 

لي) الصينية للشفاطات والمجففات والخالطات - شركة 
(بونفيجليو لي) االيطالية لماكينات الكشف عن الثقوب 
الصلب - شركة (سي سي أم) التايوانية إنتاج األلواح 

والروالت

4702/2520351902/25193582www.mocaegypt.com أ شارع 276 - المعادي الجديدة - حلوان

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة جاما إلیكترونیك15
الھندسیة

23 ش النيل األبيض من ش أحمد عرابي - حلول الباركود
الجيزة - المهندسين

011/11126966-
02/33445606

..................gamm_electronicsa@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة جاما ثیرم16

الھندسیة

استيراد وتوريد سخانات هوائية لألفران - سخانات ماكينات 
حقن بالستيك - هيدروستات - كشافات موفرة - سخانات 

لوحات جهد

العاشر من رمضان - حي األردنية - أسواق 

الجملة - المرحلة الرابعة - مكتب 56

012/27667315-

015/350366

..................gammatherm@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكمؤسسة حازم العلیمى للبالستیك17

الھندسیة

وكالء ومستوردين لماكينات بالستيك وماكينات مواسير بي 
في سي والكسارات وماكينات الفيلم وحقن وقوالب 

واستريتش من الصين

015/351465015/356680hazem_elolimy@yahoo.comمدينة العاشر من رمضان - الشرقية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة الحجاز مصر18
الھندسیة

-8302/25774400 ش السبتية - رمسيس - القاهرةوكالء لجميع أنواع ضواغط الهواء االيطالية
02/25766266

02/25750113www.elhaggarmisr.com

شركة حورس لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 19

التجاریة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيك

الھندسیة

وكيل لماكينات صناعة البالستيك - استيراد خامات صناعة 

البالستيك

6 شارع عبد السالم عارف - شبرا الخيمة - 

القاهرة     ،     سوهاج - المنطقة الصناعية 

األولى - قطعة45 - حي الكوثر

02/48045534-
012/75377701-
012/75377702-
012/75377703-
012/75377706-

093/2280101

02/48045376-

093/2280102

www.ahramplastic.com
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الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة الدمراوى20

الھندسیة
االستشارات الفنية االستيراد ألجهزة القياس الميكانيكية 

وماكينات إختبار المواد وذلك من كبرى الشركات العالمية
-38012/22174795 ش عمر بن الخطاب - امبابة - الجيزة

02/22878477
..................www.eldmrawy.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكالشركة الدولیة للتوكیالت - إیتاكو21

الھندسیة

وكيل شركة إينو كومب المجر لصناعة المواسي والوصالت 
وشركة كافو كيميكال التايوانية لخامة البولي إيستيرين 
الشفاف والمقاوم للصدمات وشركة تايتا تايوان وشركة 
هوا جونج كيميكال وشركة أي أر بي سي تايالند لخامة 

البولي ايسترين القابل للتمدد وشركة يونج هسنج لخامة 
الفيلر ماستر باتش وشركة يوني بالس انترناشيونال 

االمارات لخامة البولي فينيل كلوريدا

17 شارع مكرم عبيد - المنطقة السادسة - 

مدينة نصر

02/222724267-

012/22114972-

012/22310112

..................f.wafik@itaco.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكالشركة الدولیة للتجارة والتوكیالت22

الھندسیة

وكالء لكبرى شركات صناعة المواسير والوصالت والبولي 
ايثيلين عالي ومنخفض الكثافة والماستر باتش وخامات 

البالستيك

-1702/22717644 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة
02/22724267-
012/22310112

02/22736171f.wafik@itaco.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة روماك23
الھندسیة

وكيل لماكينات الماستر باتش - المواد الخام من اليونان 
وكوريا

3أ ميدان هيئة التدريس - متفرع من شارع 
الجيزة - الدقي - مصدق

02/3336661402/37612565www.rawmac4plastic.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة ریاض مصر24

الھندسیة

استيراد ماكينات البالستيك (ماكينات طباعة فيلم - مبردات 
مياه - أبراج تبريد - كسارات - خالطات خامة - مجففات 

شفاطات) - خامة

22 مبنى شباب المهندسين - طريق النصر - 

مدينة نصر - القاهرة

012/22243110-

02/23050166

..................masr@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة ریدي باك تكنولوجي25

الھندسیة

استيراد ماكينات حقن ونفخ بالستيك - كومبريسورات هواء 

- ماكينات غراء (بارد - ساخن)

20 ب عمارات العبور - صالح سالم - مدينة 

نصر - القاهرة

010/06520434-
010/07711393-

02/22639767

..................www.readypacktech.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة ریكر مان للخدمات مصر26
الھندسیة

14002/3337105702/33388285www.rieckermann.com.eg شارع التحرير - الدقي - الجيزةوكالء لماكينات تصنيع البالستيك األلمانية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة زاید للتوكیالت التجاریة27

الھندسیة

وكالء للعديد من الشركات في مجال ماكينات البالستيك 
والتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية من (تايوان - ايطاليا 

الصين) - تركيا -

1002/2402658502/24015051www.zayedgroup.com.eg ش أبو ذر الغفاري - مدينة نصر - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة سامورال28
الھندسیة

803/480807903/4878800k.moursi@samoral.com ش جمال الدين يس - االسكندريةوكالء ماكينات البالستيك

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة ستار ھیدرولیك29

الھندسیة

وكالء ومستوردين العديد من أنواع ماكينات البالستيك 
(ماكينات تعبئة الحبيبات والسوائل والبودر - ماكينات 

طباعة تاريخ االنتاج والصالحية ماكينات الشرينك والشنبر 
واالستريتش - واكينات لحام االكياس البالستيك وغلق 
االغطية - خطوط انتاج المواد الغذائية ) - مستوردون 
لمعدات الرفع والمناولة (الهند بالت - الهاند ستاكر - 

اوناش كهرباء علوية يابانية - اوناش شوكة)

-3012/80006194 ش جمال عبد الناصر - زهراء مدينة نصر

012/27960108

..................star.hydraulic@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة سوبر ماكس لألعمال المعدنیة30
الھندسیة

مدينة مبارك الصناعية - المنطقة الثانية - وكالء لماكينات البالستيك
المنوفية

048/2590290048/2590290www.smw-eg.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة سیدھم لحلول الطباعة31
الھندسیة

2402/2405080102/24048418www.sidhom.comأ شارع أنور المفتي - مدينة نصر - القاهرةوكالء لماكينات الطباعة والبالستيك

شركة الشرق األقصى لالستشارات الفنیة 32
(فیتكو)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيك
الھندسیة

30 شارع محمد مصطفى حمام - مدينة نصر - وكيل لماكينات ابالستيك من تايوان
القاهرة

02/2262729202/22627295....................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة الشكري الدولیة33
الھندسیة

02/4478882002/44788851alshokry@me.comمدينة العبورر - القطعة األولى - العبور سنتروكالء ماكينات بالستيك (حقن ونفخ)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة طیبة الدولیة لالستیراد والتصدیر34

الھندسیة

وكالء وحيدون لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في 
المجاالت األتية تجهيزات ما قبل الطباعة (اجهزة فصل 

االلوان واجهزة الـctp واجهزة الطباعة الرقمية واجهزة 
ضبط الجودة جميع الخامات الكيماويات وكذلك برامج 

التصميم) الطباعة االوفست (جميع االجهزة المساعدة في 
التشغيل وكذلك ماكينات الطباعة االوفست من افالم زنكات 

وكيماويات واحبار) الطباعة الفلكسو والروتر جرافيور 
(جميع ماكينات الطباعة والتبطين والمقصات وماكينات 

عمل الشنط خالفة وجميع الخامات المستخدمة من الومنيوم 
بي في سي واحبار وورنيشات)

24ب شارع أنور المفتي - خلف طيبة مول - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2261347202/22634296www.thebes-int.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة طیبة للھندسة والتجارة35

الھندسیة

وكيل للشركات العالمية لماكينات لحام االكياس البالستيك 

وماكينات غلق االجولة والموازين بانواعها

8302/3383564102/33865903tieba_eng@yahoo.com ش االهرام - الجيزة
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شركة العلیمي لالستیراد وتصدیر ماكینات 36

البالستیك

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيك

الھندسیة

توريد خطوط انتاج مواسير البالستيك للدول العربية - 

تونس - المملكة العربية السعودية - السودان - ليبيا

-011/10126400العاشر من رمضان

015/351465

..................hazem_elolimy@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة الفاروق للبالستیك37
الھندسیة

-03/3316251شارع البرماوي - السيوف - االسكندريةمستورد وموزع لماكينات البالستيك
010/00001420

03/3316250....................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة القنال للتجارة والصناعة (سبارك)38

الھندسیة

وكالء لشركة (كوميك) االيطالية - شركة (روكو) االلمانية -
 شركة (فول شاين)التايوانية لماكينات طباعة ونفخ وحقن 
بالستيك وكيل لماكينات طباعة تامبو ومستلزماتها صناعة 

ايطالية - ماكينات طباعة سلك سكرين صناعة المانية - 
ماكينات اوفست لطباعة العبوات صناعة ايطالية - ماكينات 

نفخ البالستيك صناعة تايوانية - ماكينات حقن بالستيك 
رأسي صناعة تايوانية وصينية) - كسارات وخرزات 

وخطوط سحب شي

30 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -

 القاهرة

02/24043364-

010/04187223-

010/99973454

02/24017319www.alcanal.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة كبالست39
الھندسیة

وكيل لماكينات الحقن والنفخ والمواد الخام من (تايوان - 
ايطاليا) - الصين

12602/3760833402/33364054www.chemplast-eg.com شارع النيل - العجوزة - الجيزة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة كیم بالست40
الھندسیة

وكالء لكبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع ماكينات 
الحقن والنفخ وخامات البالستيك

12602/3760833402/33364054sales@chemplast-eg.nt شارع النيل - العجوزة - الجيزة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكمكتب مادي للتوكیالت التجاریة41
الھندسیة

47 أ شارع رقم 267 - المعادي الجديدة - وكالء لشركات ماكينات تصنيع البالستيك (الحقن والنفخ)
القاهرة

02/27549369-
02/25203519

02/25193582www.mocaegypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكالشركة المتحدة للتجارة العالمیة42

الھندسیة

وكيل لشركة (إنجل) النمساوية للماكينات الجديدة 
والمستعملة - (بروج) اإلماراتية لخامات البالستيك - (رابد) 

السويدية لكسارات البالستيك

12602/3760559902/37492129www.hassib-group.com شارع النيل - العجوزة - الجيزة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة مدجنكو للتجارة العالمیة43

الھندسیة

الوكيل الوحيد لشركة د بوي األلمانية (لماكينات حقن 
البالستيك) وشركة بيكوم األلمانية (ماكينات نفخ البالستيك) 

وشركة أموت االيطالية (خطوط سحب بالستيك وإعادة 
تحبيب) وشركة سيكا إيطاليا (معدات ما بعد ماكينات 

السحب) شركة موريتو ايطاليا (نظم شفط ومناولة ونقل 
وتلوين لخامات البالستيك) وشركة كرييار األلمانية 

(مبردات مياه صناعية (شيلرات) وشركة ماشين ديبوية 
الفرنسية (ماكينات طباعة سيلك سكرين) وشركة سايتك 
(أجهزة إختبارات معامل للمواسير والوصالت البالستيك) 
وشركة ريبي االيطالية (ألوان سائلة وإضافات) وشركة 

ديبونت السويسرية (خامات بالستيك هندسية)

1302/2393660002/23928487www.medgenco.com ش البستان - باب اللوق - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة مرجاوي44
الھندسیة

02/26071835015/356216www.mergawi.comمدينة العاشر من رمضان - حدائق المهندسينوكالء لماكينات وإكسسوارات البالستيك

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة مصر إیطالیا45
الھندسیة

وكالء للشركات االيطالية الرائدة في تصنيع أحبار الطباعة 
(الفلكسو والروتوجرافير)

28 أبراج مصر للتعمير - مصطفى النحاس - 
القاهرة - مدينة نصر

02/4610361002/46103710www.misr-italia.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة مصر الفراعنة لالستیراد والتصدیر46
الھندسیة

17 ش الشيخ األمير من ش الويلي - كوبري وكالء لكبرى شركات تصنيع ماكينات البالستيك
القاهرة - القبة

02/2484744702/24855997www.pharoahseg.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة مصر ألنظمة الضغط47

الھندسیة

وكيل شركة (اير سيب) لمولدات االكسجين - شركة (باريير 
كومبريسور) لمعدات حقن الغاز لصناعة البالستيك 

وضواغط هواء - شركة (إيليج) لضواغط الهواء الترددية 
والحلزونية - وكيل شركة (كمبروسورن)االلمانية لضواغط 

الهواء - شركة (باور) الفرنسية لحقن الغاز لصناعة 
البالستيك - شركة (أديكوب) االيطالية لفالتر ومجففات 

الهواء - شركة (فيستال كيميكا) االيطالية لمولدات 
األكسجين - شركة (بالنكي أرماتورن)االلمانية  لوصالت 

ومواسير الضغط

3 شارع د حسن افالطون - الماظة - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2419628902/24156964www.pressuretechegypt.com

شركة المصریة إلیكتریك لنظم التسخین 48

المتطورة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيك

الھندسیة

وكالء كبرى الشركات األوروبية للسخانات الصناعية 

المتنوعة (سخانات كويل - الفلكسبل - سخانات السيراميك)

02/2588700502/25895858www.masriaelectric.netالعاشر من رمضان 79019 المصرية سنتر

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكمصنع المصطفى للتجارة واالستثمار49
الھندسیة

السادس من أكتوبر - الحي السابع - دايموند تصدير واستيراد ماكينات البالستيك
9 مكتب - مول الدور األول

02/38373757..................www.liansu.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة المعادي للتوكیالت التجاریة50

الھندسیة

وكيل شركة هايتيان الصين لماكينات الحقن وشركة تزيهو 
يكن الصينية إلسطمبات الحقن وماكينات النفخ وشركة 

مينج لي الصينية لمعدات مساعدة لخامات البالستيك 
(شفاطات - مجففات - كسارات - منظمات حرارة)

-1702/27549369 أ ش رقم 276 - المعادي الجديدة

02/25203519

02/25193582www.mocaegypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة ممدوح أبو حسین51
الھندسیة

....................................3502/2358217602/23582772 شارع 15 - المعادي - القاهرةوكيل لشركة (كوين) التايوانية لماكينات البالستيك

شركة المھندس المصري للتوكیالت 52

والمشروعات الصناعیة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيك

الھندسیة

وكيل لماكينات الحفر بالشرشرة والقطع بالسلك إي أم دي - 
خطوط تعبئة السوائل (مياه - عصير - زنك) - ماكينات 

السبك األلي (ألومنيوم - نحاس - زنك) - جميع خطوط حقن 
ونفخ وسحب وتدوير البالستيك من أكب  مصانع الصين 

وتايوان - خطوط التشكيل الحراري من أكبر مصانع ايطاليا 
وتايوان وكوريا -قوالب الحقن والنفخ من أكبر مصانع 

الصين وتايوان

104 عمارات التوفيق - شارع الطيران - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22629414-

02/24020827

02/24038334www.egyptianengineer.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة میدیا ترید لالستیراد والتوكیالت التجاریة53
الھندسیة

استيراد ماكينات طباعة البالستيك وماكينات الصناعات 
الغذائية وخامات التعبئة والتغليف

607 ميدان الشربتلي - عمارات النرجس - 
القاهرة الجديدة

010/03000403-
010/03000406

..................www.mediatrade.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة النجاح الدولیة للتجارة والھندسة (نایس)54
الھندسیة

17803/590430503/5904110nice@nice-co.com ش عمر لطفي - سبورتنج - االسكندريةوكالء لشركات البالستيك والزجاج والرخام

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة واي تي بي إیجیبت55
الھندسیة

3102/2282888902/22828889www.ytpegypt.com ش حسين شاهين - السواح - القاهرةوكالء لمستلزمات ماكينات البالستيك القابلة لالستهالك

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة ولسن للمعدات واالستیراد56
الھندسیة

welson_sarwat@yahoo.com..................3302/22455100 شارع االربعين - جسر السويس - القاهرةاستيراد ماكينات البالستيك من ايطاليا

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تصنيع بالستيكشركة یونیفرسال57

الھندسیة

وكالء لماكينات البولي اثيلين منخفض وعالي الكثافة 
وماكينات تقطيع وعمل يد لألكياس البالستيك وماكينات 

عمل روالت أكياس القمامة وماكينات فيلم

5202/2270425102/22704251www.plast78.com ش عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفالشركة االسالمیة لصناعة البالستیك1

الھندسیة

في مجال انتاج بريفورم وعبوات بالستيك - انتاج العبوات 
والزجاجات بمختلف األشكال واالحجام مع استيراد وتوريد 

جميع ماكينات البالستيك حقن - نفخ - سحب - طباعة - 
تقطيع ولحام - جميع اكسسوارات البالستيك

-1802/24532056 الخليفة المأمون - هليوبوليس - القاهرة

02/24532057

02/24536994www.islaplet.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة أم تو باك2

الھندسیة

مكتب المهندس منسي للعبوات الدوائية - أمام توريد خامات وماكينات تعبئة وتغليف جميع أنواعها
مدرسة البنات الثانوية - خلف قسم باب الشعرية 

القاهرة -

02/25880056-

012/21696797

02/22409895www.m2pack.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة أنسیا (مصر للتجارة)3

الھندسیة

وكيل (جارفين) األلمانية - (نوفوباك) االيطالية - 
(يونيفرسال باك) االيطالية - (يوني ماك جيري) االيطالية - 

(pfm) االيطالية - (سوكو) الدنماركية لماكينات التعبئة 
والتغليف - وكيل (ايندريس أند هاورز) األلمانية - (روك 

ويل) األمريكية - (ليبرو) األلمانية - (ميتسو)

9 شارع مصطفى رفعت - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/2268415902/22684169www.anasia.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة إنترناشیونال باك ألنظمة التغلیف4

الھندسیة

 stretch blow ماكينات نفخ العبوات SMI وكالء
 palletizing systems سيور هوائية molding

خطوط انتاج كاملة لمياه طبيعية أو عصائر أو مواد غذائية 
 smipack ماكينات تري كارتون وشرنك راب - وكالء -

 hand أفران حرارية لحام حرف - ماكينات
applicator لتركيب اليد للمنتجات - بيبسي - كوكاكوال -

 ماكينات تغليف فلوباك - ماكينات أوفر راب - وكالء 
 AMS ferrari ماكينات سليف - وكالء nortan

ماكينات تعبئة الــ cans ماكينات تعبئة البودر والسوائل 
والحبيبات - وكالء Bossar ماكينات تعبئة أكياس ، 

pouch Dyopack تعبئة البودر والسوائل - وكالء 
Alfatherm لخدمات pvc شرنك سيلف - أفالم روالت -

 وكالء film protection انتاج مياه - عصير - مياه 
غازية - مياه فوارة - ماكينات تعبئة عبوات PET اكياس 

ديوباك - ماكينات تغليف العبوات والكرتون

2 برج المار - امام عمارات الفاروقية - جسر 

السويس - القاهرة

02/26987491-

02/26987492

02/26987495www.internationalpack.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة أیبریكا للتجارة5
الھندسیة

gabrypasha@yahoo.com..................7802/25191081 عمارات امتداد المل - المعادي الجديدةاستيراد ماكينات التغليف من اسبانيا



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة إیبكس سولیوشنز6

الھندسیة

في مجال تجميع البيانات االوتوماتيكية والتعرف االلي 

وحلول الباركود - وكيال لرواد الصناعة في هذا المجال

14 شارع صالح حرب متفرع من شارع الطيران 

- مدينة نصر - القاهرة

02/24036527-

02/22630347

02/24036529www.ibex-solex-solutions.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة إیجیطالیا7
الھندسیة

16012/2367805502/22021010egytalia_co@yahoo.com شارع دولسيان - اغا خان - شبراوكيل وموزع ومورد لماكينات انتاج المواد الغذائية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة أیكوبل للمعدات والصناعات الغذائیة8

الھندسیة

معدات الصناعات الغذائية - تخطيط وامداد المصانع - 
(تسليم المفتاح أو ماكينات مفردة) - مجاالت االلبان 
ومنتجاتها - العصائر - المياه المعدنية - المشروبات 

الغازية - المركزات - الصلصات - زيت الزيتون - التعبئة 
والتغليف في جميع مجاالت االغذية - توريد قطع غيار 

االصلية لجميع المعدات - وكالء للعديد من الشركات - ردا 
سبا متخصصة في خطوط انتاج االلبان والعصائر ومنتجاتها 

المبسترة أو كذلك خطوات انتاج بياض أو صفار البيض 
المبستر وتعبئتها - باكونا الهندية متخصصة في تصنيع 

ماكينات التعبئة الرأسية واالفقية والتغليف - يرتولي 
االيطالية مضخات الضغط العالي في كل تطبيقات األغذية 

ونقل السوائل وااللبان والعصائر ومركزاتها - معجون 
وصلصة الطماطم وفي مجال الشحوم واالدوية والتجميل

28 شارع رفاعة - الدور الخامس - شقة 503 

ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

02/33383182-

02/33383192

..................ecobilfood@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة أیھ أس كي9

الھندسیة

 seeley الوكيل الوحيد والمعتمد لشركة
international االسترالية لتبريد المناطق المفتوحة - 

(الكوفي شوب - نوادي) - األماكن ذات الحرارة العالية 
( ان ال طا (ال

2 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22615072-

02/22615057

02/22615086www.askair1.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة البطاوي لإلستیراد والتصدیر10

الھندسیة

استيراد وتصدير ماكينات ماركة (لينكس) االنجليزية 

للطباعة بالحبر النفاث - موازين شاحنات بسكول - موازين 

تنكات - موازين طبلية - موازين (ميتلر توليدو)

6 شارع السد العالي - ميدان فيني - الدقي - 

الجيزة

02/37604494-
02/33389620-

010/06220044-
010/05235230-
012/23171267

02/37619229batawi@menanet.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة بیترا11

الھندسیة

في مجاالت الطباعة والتصميم - نشر اإلعالن - االنتاج 

السينمائي والتليفزيوني واإلذاعي - تصميمات الوسائط 

المتعددة الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد

5 شارع أنس أبن مالك - من شارع شهاب - 

المهندسين - القاهرة

02/23929272-
02/23927347-
02/23929192-
02/237610944

02/23929213www.petraegypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة تكنو جروب للصناعة والتجارة12

الھندسیة

استيراد وتصدير ماكينات التعبئة والغليف وخطوط انتاج 

الورق والكرتون المضلع وكل ما يتعلق بماكينات تحويل 

الورق

111 شارع الملك فيصل أبراج مصر الخليج - 

الجيزة     ،     المنصورة - برج السوسن مول

02/37446021-
02/37446280-
012/281239-

012/2158285-
050/9803306-
050/9803307

02/37446023-

050/9108584

www.technogroupeg.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة تكنو جروب (حلول متكاملة للطباعة)13

الھندسیة

في تويدوصيانة ماكينات طباعة تاريخ االنتاج والصالحية 
NK . IJI . INC . JET - األمريكية توفر جميع 

مستلزمات التشغيل - ماكينات الطباعة بالحبر النفاث - 
ALE الفرنسية - تصنع ماكينات الطباعة عالية الدقة - 

WIEDENBACH االلمانية - تصنع ماكينات الطباعة 
بالحبر النفاث عالية الدقة بدون مذيبات - Tronics هي 

 labbing شركات عالمية متخصصة في صناعة ماكينات
ذاتي اللصق المستخدم في جميع الصناعات

6 شارع عبد العزيز خليل متفرع من محمد فريد 

- مصر الجديدة

012/7828600-

012/85509799-

02/26423895

02/26423896-www.tecnogroups.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة توب جروب14

الھندسیة

متخصصة في مجال التعبئة والتغليف - تركيب وصيانة 
خطوط انتاج المواد الغذائية - تصنيع خطوط الشيكوالتة - 

تصنيع ماكينة المربى والصلصة والشامبو - تصنيع 
ماكينات التعبئة الرأسية للبقوليات والبودر والسوائل - 

توريد خطوط المصاصة وكل ما يلزم الصناعات الغذائية - 
توريد خطوط الويفر - توريد ماكينات الشيرنك - تصنيع 
خطوط اللبان - تصنيع خطوط العصائر والزيوت والمياه 
المعدنية - تصميم وتصنيع وصيانة جميع أنواع سيور 
االنتاج - تصنيع ماكينات التغليف األفقي فلوبك - توريد 
قطع غيار كهربائية وميكانيكية للمصانع - توريد خطوط 
thermoforming توريد وتركيب ماكينات االستيكر

المرحلة الرابعة - أسواق الجملة - األردنية - 

العاشر من رمضان - القاهرة

015/371473-

015/374909-

012/23461760

015/380909www.topgroup.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة التیسیر جروب للتجارة والصناعة15

الھندسیة

في مجال االستانلس ستيل والصناعات الغذائية - تقوم 
بإستيراد وتوريد جميع خامات االستانلس ستيل - مواسير 
االستانلس ستيل بجميع أقطارها - أعمدة مسدس وزوايا 

وكمر - محابس كورة وسكينة وبتر فالي استانلس ستيل - 
جميع لوازم القالووظ واللحام من االستانلس ستيل فالنشات 

استانلس ستيل بجميع المقاسات - جميع أنواع األفيز 
والكولية من االستانلس ستيل - ألواح االستانلس ستيل 
بجميع مقاساتها تصنيع جميع أعمال االستانلس ستيل 

وتركيب جميع خطوط االنتاج والتصنيع والتنكات

-5002/25758711 شارع السبتية - رمسيس - السبتية - القاهرة

02/25799796-

010/00772626

02/25793125-

02/25766165

eltyseergroup@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة جام باك16

الھندسیة

في مجال التصنيع والتسويق واإلدارة في مجال التغليف - 
التصدير لألسواق الخارجية - أل بي سي شرنك - شرائح - 
روالت - أكياس - مفرد - سادة ومطبوع مختلف المقاسات 

والسمك - انتاج افالم االسترتش فيلم - اكياس شرائح 
أشكالة بجميع اوليفن البولي

مدينة السادس من اكتوبر - امتداد الصناعية 

الثالثة - قطعة 38 و39

02/38302988-

012/5913431-

011/6443731

02/38290024www.jampackaging.org

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة جام باك17

الھندسیة

 pet and تقوم بصناعة روالت ومنتجات من مادة ال
rpet الخاصة بتعبئة الفواكه والخضراوات واالغذية - 
الرائدة في صناعة عبوات البالستيك الشفافة وااللوان 
المختلفة لخدمة السوق المحلى والتصدير لدول افريقيا 

واوروبا واسيا

-010/03426303الحوامدية - طريق اسيوط - الجيزة

02/38125881

02/38126595www.gamma-pack.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة جرید جراسو (جرید للتبرید الصناعي)18

الھندسیة

في مجال هندسة التبريد - عمل التصاميم الهندسية المتعلقة 
بانظمة التبريد الصناعي (مستودعات التبريد والتجميد 

الغراض تخزين الخضار والفواكه واللحوم - الصناعات 
الغذائية والدوائية - مسالخ اللحوم والدواجن - صناعة 

العصائر وااللبان - اجهزة صناعة الثلج - توريد وتركيب 
وتشغيل المعدات

33 برج أبو سمبل الدور 3 - مكتب4 - كورنيش 

النيل - المعادي - القاهرة

02/271333702/27508540www.grasso-adearest.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة جلوري للتكنولوجیا الحدیثة (ش.م.م)19

الھندسیة

توريد خطوط انتاج المكرونة القصيرة والطويلة من شركة 
TECALIT - صوامع القمح األمريكية الصنع ومطاحن 

القمح كاملة - توريد مجففات الحبوب - توريد خطوط كاملة 
لماكينات التعبئة للبقوليات - تعبئة الدقيق وهي ماكينات 

ايطالية من شركة Val - وكالء لكبرى الشركات االيطالية 
لتعبئة الزيوت والعصائر والسوائل

-012/22185857زهراء المعادي - القاهرة

012/82185857

glory@glory7-technology.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة داني باك20

الھندسیة

8 عمارات رامو - طريق النصر - مدينة نصر - مورد لماكينات طباعة تاريخ االنتاج والصالحية

القاهرة

02/26905167-
010/05112324-
012/22448166

02/24149388www.dani-pack.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة دلتا لألنظمة الھندسیة21

الھندسیة

في مجال التكويد والترقيم وتقديم الحلول المتكاملة النظمة 
الباركود - حلول الترقيم والتكويد وطابعات الحبر النفاث - 
أنظمة نقاط البيع للمحالت والمطاعم والفنادق - قارءات 

الباركود honeywell ماكينات طباعة الباركود وطابعات 
 - zebra,Bixolon<avery dennison الفواتير

وكالء وموزعين لشركة linx االنجليزية - توريد وتركيب 
 lnk jet وصيانة ماكينات طباعة بالحبر النفاث

printers - توفير احبار ومذيبات وقطع الغيار االصلية

24 عمارات مجلس الدفاع الوطني - حدائق 

القبة - القاهرة

02/26014483-

02/26014484-

02/26015576-

02/26014487

..................www.deltasystems-egypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة الرواد للتجارة والتوكیالت22

الھندسیة

توكيالت ماكينات تعبئة وتغليف جميع االنواع من ايطاليا - 

امريكا - المانيا - انجلترا

2 شارع المهندسين العسكريين - ميدان رابعة 

العدوية - شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة

02/24018885..................bioneers_egypt@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة زاید للتجارة والتوكیالت23

الھندسیة

وكيل ماكينات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية وموازين 
تعبئة الخضراوات وخطوط االنتاج الكاملة لمركزات 

الطماطم والعصائر والخضراوات المجففة ومعدات تصنيع 
االلبان من اوروبا - وكيل لماكينات البالستيك (نفخ - حقن - 

سحب - تصنيع فيلم - عبوات فوم - عبوات ورقية) من 
تايوان

10 شارع أبو ذر الغفاري - الحي السابع - 

مدينة نصر - القاهرة

02/24026585-

02/24055311-

010/05410005

02/24015051www.zayedgroup.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة سانتا لألعمال الھندسیة24
الھندسیة

www.santaegy.com..................6502/25909251 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد ماكينات التعبئة والتغليف



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة ستار ھیدرولیك لالستیراد25

الھندسیة

ماكينات التغليف والتعبئة بأنواعها ماكينات تعبئة الحبيبات 
والسوائل والباودر - خطوط انتاج المنتجات الغذائية 

ماكينات طباعة تاريخ االنتاج والصالحية ماكينات الشرنك 
والشنبر واالسترتش ماكينات لحام االكياس البالستيك - 
ماكينات لصق الالبل - ماكينات غلق األغطية التي تخدم 

الصناعات الغذائية وصناعة االدوية ومستحضرات التجميل 
والكيماويات واألسمدة معدات رفع المناولة بأنواعها - 

الهاند باليت - الهاند ستاكر - أوناش كهرباء علوية يابانية 
الصنع - أوناش شوكة ماركة TAILIFT - موزعين 

TAILIFT لشركة

3 شارع جمال عبد الناصر - زهراء مدينة نصر -

 القاهرة

02/49812616-

012/27960108-

012/80006194

02/42170151ahmed_mangoud9@yahoo.com

شركة سجا لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 26

التجاریة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليف

الھندسیة

وكيل الجهزة القياس والتحكم - محابس التحكم والمحابس 
اليدوية - مضخات - اجهزة اختبار ومعامل - معدات الورش 

- قطع غيار ماكينات التعبئة والتغليف لالغذية واالدوية 
باختالف انواعها واشكالها من سويسرا - ايطاليا - فرنسا - 

امريكا - الهند - الصين

14 شارع محمد مقلد - المنطقة الثامنة - مدينة 

نصر - القاهرة

02/2671014202/26721945www.sga-me.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة سالم ترید27
الھندسیة

وكالء لماكينات التغليف لشركة (gmb) الكورية الخاصة 
id لكروت الــ

-502/35712712 شارع الجامعة - الجيزة
02/35712713

02/35712715....................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة سوبر باك للصناعات الھندسیة28

الھندسیة

متخصصة في تصنيع وتوريد ماكينات التعبئة والتغليف 

االوتوماتيكية الرأسية

-010/05800092السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة
010/97777701-

02/38334934

02/38334935www.superpackegypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة السویس لالستانلس ستیل29

الھندسیة

في مجال االستانلس ستيل - تورد جميع أنواع االستانلس 
ستيل (بار - الواح مواسير - لفائف زوايا - لوازم - خوص -

 ديسكات) بمختلف المقاسات واالقطار واالطوال (صناعة 
ايطالي)

-062/3190901بور توفيق - المنطقة الحرة العامة - السويس

062/3190902-

062/3190903

062/3190903www.suezstainless.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة شھاب الھندسیة30
الھندسیة

9 شارع جمال دويدار - حي الزهور - مدينة وكيل لماكينات صناعة االغذية وتعبئة والتغليف
القاهرة - نصر

02/24546147-
02/22740831

02/22703060www.shehabcorp.com

شركة الصفا للتجارة الدولیة (حمدي سعید 31

وشركاه)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليف

الھندسیة

متخصصة في جميع معدات المخابز والحلواني - عجانات 
وماكينات تشكيل عجين (برامات) - مضارب بيض - 

فرادات عجين - افران كونفكشن الوكيل الوحيد لكبرى 
المصانع االيطالية بيتروبيرتو - تريتسا زوكيللي - 

المتخصصة في معدات المخابز

163 شارع الحجاز - ميدان الحجاز - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26437297-

02/26437298

..................www.safatrading.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة الصفوه لماكینات التعبئة والتغلیف32

الھندسیة

استيراد ماكينات غلق الغطاء - ماكينات لصق ليبل - 
ماكينات لحام األكياس - ماكينات تعبئة السوائل الخفيفة 
واللزجة وماكينات تعبئة البودر والحبيبات ماكينات لحام 

األكياس

23 شارع جعفر الصادق - الحي السابع - مدينة 

نصر - القاهرة

010/97455666-

010/97455777-

012/82401473

02/22603191www.safwapack.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة طاویلكو لالعمال الھندسیة33

الھندسیة

-503/4846188 شارع أحمد عرابي - المنشية - االسكندريةوكيل لشركة (سيجنود) األمريكية في مجال التعبئة والتغليف
03/4868618-
03/4813084

03/4869379tawilco1@alexnet.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة طنجة لالستشارات والتسویق34

الھندسیة

وكيل شركة (باك سليوشن) األسبانية لماكينات التغليف 
اليدوية واأللية - شركة (بايبر) األسبانية لماكينات التعبئة - 
شركة (بالتك) األسبانية لماكينات تجميع وتشكيل الكرتون 

وماكينات النقل - شركة (ترانسباك) األسبانية لجميع 
المقاسات واألنواع من زوايا الكرتون للمنتجات الغذائية - 

شركة (سيفر) األسبانية لماكينات التزبيط والشنبرة األفقية 
والرأسية

91 ب شارع الميرغني - روكسي - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2690335502/26903388tangerco2000@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة طنطاوي للتجارة والتوریدات35

الھندسیة

متخصصة في أجهزة المعامل وأجهزة إختبار الجودة 
والنوعية والموازين اإللكترونية بمختلف أنواعها 

وحموالتها وحساسياتها - الوكيل المعتمد والمستورد 
لمنتجات كبرى الشركات العالمية - الموازين االلكترونية 
ذات الكفاءة العالية والحساسية المختلفة موازين تقدير 

الرطوبة في الدقيق وكافة أنواع المواد - موازين الذهب 
والمجوهرات - الموازين الصناعية ذات الحموالت المختلفة 

موازين الطرق والشاحنات (البسكول) - أجهزة المعامل 
بمختلف أنواعها - أجهزة إختبار الورق والكرتون - أجهزة 

إختبار الدقيق والقمح والحبوب

23 شارع عمر الهالل - عمارات الشرطة - 

امتداد األمل - أوتوستراد المعادي - القاهرة

02/27004267-

02/27007428-

012/22197197

02/27004601saameht@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة عالم التعبئة والتغلیف (بینكو)36

الھندسیة

47 شارع المؤرخ محمد رفعت - النزهة الجديدة استيراد خطوط انتاج وماكينات تعبئة وتغليف

- القاهرة

02/26227020-
012/29125533-
010/03770716-
010/00346044

02/26220949www.pincoegypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة العرابي للتجارة والتوكیالت37

الھندسیة

استيراد وتصدير ماكينات ومواد تعبئة وتغليف من تركيا - 

اليابان - الصين

-3602/27357393 شارع يحيى إبراهيم - الزمالك - القاهرة
02/27361114-
012/21711131

02/27362643www.elorabi.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفالمجموعة العلمیة للتجارة والتسویق والتصنیع38
الھندسیة

وكالء تجاريون لمعدات المطابع ومصانع الكرتون - 
ماكينات طباعة

-6002/33474214 شارع لبنان - ميدان لبنان - المهندسين
02/33029599

02/33020299fouad_tarek@link.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة العلمین للطباعة وصناعة التغلیف39

الھندسیة

تحويل الورق والكرتون واأللومنيوم فويل إلى مواد تعبئة 
وتغليف - تنتج الشركة مختلف العبوات المصنوعة من 

الورق والكرتون لخدمة جميع القطاعات - األغذية السريعة 
(الفاست فودز) والقطاع الدوائي - قطاع المرن - جميع 
أنواع ورق التغليف - هي المورد الكلي لشركة يونليفير 

BRC مشرق - شهادة

مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية 

األولى - االسكندرية

03/4591060-

03/4591050-

03/4591040

02/4590035www.Elalamein.net

شركة العلیمى لالستیراد وتصدیر ماكینات 40

البالستیك

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليف

الھندسیة

توريد خطوط انتاج مواسير البالستيك للدول العربية - 

تونس - المملكة العربية السعودية - السودان - ليبيا

-011/10126400العاشر من رمضان

015/351465

hazem_elolimy@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة فایف بي انترناشیونال41

الھندسیة

في مجال مستلزمات التعبئة والتغليف - بكر السلوتيب وبكر 
األلومنيوم فويل المغطى بطبقة بولي ايثيلين - أغطية 

وعبوات الزبادي والجبنة - األلومنيوم الكر - االسترتش 
والشرنك - عبوات البولي إيثيلين - عبوات الحالوة 

الطحينية األنابيب البالستيك الطبقات األلومنيوم عبوات 
البالستيك الخاصة بتصدير الفاكهة والخضراوات والصناديق

36 شارع الدكتور أحمد مصطفى - النزهة 

الجديدة - القاهرة

02/26249415-

010/90221229-

012/22199030

02/26249426www.5bint.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة الفھد إستیل لالستیراد42

الھندسیة

موزع لشركة الفاالفال في جميع اكسسوارات خطوط االنتاج 
الخاصة بالصناعات الغذائية وااللبان والعصائر والمياه 

الغازية - المواسير والوصالت - الصمامات بجميع أنواعها 
معدات ولوازم التنكات - مقلبات السوائل أجهزة القياس

6 ميدان سيدي سعيد - السبتية - رمسيس - 

القاهرة

02/25754322-

010/01641144-

02/25765055

..................www.alfahdsteel.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة فیرو طلعت قندیل43

الھندسیة

استيراد ماكينات للصناعات الغذائية - ماكينات التعبئة 

والتغليف

128 شارع ممدوح سالم - امام بوابة 10 

لسوق القاهرة الدولي - مدينة نصر - القاهرة

02/22600232-

02/22625456

02/24016542-

02/24048581

www.pharaohtk.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة قاضیكو للتجارة الدولیة ش م م44

الھندسیة

وكيل لماكينات التعبئة والتغليف وماكينات لحام األكياس 

البالستيك - خامات التعبئة والتغليف - ماكينات خطوط 

االنتاج الغذائي - مولدات كهربائية ديزل وطلمبات - أالت 

الري وأالت زراعية وعدد يدوية من الصين

14 ش القاهرة - عمارة القاضي - سيدي بشر - 
االسكندرية       ،      8 ش حب الدين - حي 

السفارات - مدينة نصر - القاهرة         شارع 
شجرة الدر - عمارة القاضي - دمنهور        ،    
 20ش حلمي عبد العاطي من ش حسن الشريف 
- المنطقة الثامنة - مدينة نصر - القاهرة       ،  
    11ش ابراهيم ابن المهدي - خلف السجالت 

العسكرية - الحديقة الدولية - مدينة نصر - 
القاهرة           ،          227ش بورسعيد - 

سبورتنج - برج قصر األميرات - االسكندرية      
   ،        طريق االسكندرية القاهرة الزراعي - 

بعد مدخل سوق الجملة - طنطا

03/5290426-
03/5276503-

02/22708476-
02/22708433-
045/3343500-

012/22866466-
012/22449325-
012/23623042-
012/22359675-
02/22735383-
02/22757911-
02/22638037-
03/5458495-
03/5460494-
040/3341107

045/3343400www.kadyco.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة لیدرز تكنولوجي45

الھندسیة

وكيل لماركة (هيتاشي) اليابانية لماكينات طباعة تاريخ 
اإلنتاج بالحبر النفاث - ماكينات لصق االستيكرز على 

العبوات منشأ (تايوان) - ماكينات طباعة بالحبر النفاث 
المنشأ (فرنسا) وكيل شركة (هيتاشي) اليابانية لماكينات 
طباعة التاريخ والصالحية - شركة (تيفليكس) الفرنسية 

لماكينات لصق األستيكرز

32 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -

 القاهرة

02/24026942-

02/24026943

02/22609924www.leaders-technology.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة ماجي میتال46

الھندسیة

وكيل (ريشاريللي) االيطالية - (نيكوالي) االيطالية - 
(أنسيلمو) االيطالية لماكينات خطوط تعبئة وتصنيع فورم 
المكرونة - وكيل (فيديو جيت) األمريكية لماكينات طباعة 
الباركود والتاريخ - وكيل (أي دي سي) األمريكية ألجهزة 

القياس والتحكم

115 طريق القاهرة حلوان الزراعي - المعادي - 

حلوان

02/25253636-

02/25253434

02/25266099-

02/25253535

www.mmc-eg.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة ماس تریدنج47

الھندسیة

توريد وتركيب ماكينات التعبئة والتغليف - توريد وتركيب 

خطوط االنتاج

37 شارع 105 ميدان األتحاد - المعادي - 

القاهرة

02/23588218-
010/97770052-
010/97770053

02/23588821www.masautomation.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة مان ماشین48

الھندسیة

في مجال تصميم معدات وخطوط االنتاج وكالء للعديد من 
الشركات العالمية في مجال الصناعات الغذائية خطوط انتاج 

المركزات (الفواكه - الصلصة - المربى) - خطوط تجهيز 
وتجميد وتعبئة الخضراوات - معدات تصنيع منتجات اللحوم 
والدواجن - معدات وخطوط انتاج منتجات األلبان واألجبان 
والزبادي - خطوط انتاج البسكويت والشيكوالتة وماكينات 

التغليف األفقية خطوط تصنيع وتغليف الحلوى - خطوط 
تجهيز وتعبئة العصائر والمياه المعدنية - خطوط تعبئة 
البيرسول - خطوط انتاج المعلبات المحفوظة والوجبات 
الجاهزة - خطوط استخالص زيت الزيتون - خطوط فرز 

وتدريج وخلي وتشريح الزيتون - ماكينات التعبئة والتغليف 
- خزانات االستانلس ستيل والفيبر جالس - سيور الفرز 

والنقل والرفع والتداول

10 مركز المشربية التجاري - خلف فندق 

شيراتون هيليوبوليس - مصر الجديدة

010/02725025-

02/22679950-

02/22679940

02/22679025info@manmachine-eg.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفالشركة المتحدة المصریة للتجارة والتنمیة49

الھندسیة

شركة متخصصة في مجال التعبئة والتغليف ووكيل ألكبر 
الشركات العالمية االيطالية وااللمانية لماكينات التعبئة 

والتغليف والتكويد وخامات التغليف

-5802/33447871 شارع جزيرة العرب - المهندسين - الجيزة

02/33036028

02/33446930www.unitedegyptian.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفالشركة المصریة السویسریة للتجارة واإلستیراد50

الھندسیة

المواد الغذائية - خطوط وماكينات تصنيع المواد الغذائية - 
جميع ماكينات الخاصة بصناعة األلبان التنكات االستانلس - 

خطوط تصنيع ألواح السوبر ماركت من ثالجات عرض - 
مبردات ألبان جميع المعدات إستيراد تركيا - هولندا - فرنسا

-010/09030977الكيلو 20 طريق األسكندرية القاهرة الزراعي

047/2719092

..................www.egy-swiss.com

الشركة المصریة الستیراد وتجارة خطوط إنتاج 51
وماكینات التعبئة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليف
الھندسیة

استيراد وتجارة خطوط انتاج وماكينات التعبئة والتغليف 
مع التركيب (محلي ومستورد)

79 شارع شمس الدين (سكة المحلة سابقا) 
الغربية - طنطا

040/3288730-
040/3300867

..................www.masriaco.com

شركة المصریة ألنظمة التغلیف والبالستیك 52

(مكة المكرمة)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليف

الھندسیة

وكيل تجاري لماكينات تغليف باليتات - غلق صناديق 

الكرتون - تحزيم شنبر للصناديق والباليتات - تغليف 

األطباق باالستريتش وخامات تغليف من هولندا واالمارات

2 شارع أحمد مصطفى من صالح سالم بجوار 

حديقة الفسطاط - القاهرة

02/25313153-
02/25310185-
02/25310186-
02/25313152

02/25313151www.makka-eg.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة نوفا جروب للتوریدات53

الھندسیة

وكيل لشركة (اندرسون) االمريكية - (فين اير) االسبانية - 
(مرزان)االمريكية - (كالي) الهولندية - (نجال) االلمانية 

للماكينات الصناعية

28 شارع وادي النيل الدور الثامن - المهندسين 

- القاهرة

010/65539014-
010/60617771-

02/33034345

..................www.novagroupsupplies.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة ھواش وعزام للتصدیر واالستیراد54
الھندسیة

استيراد ماكينات التغليف واللحام وروالت التغليف من 
مختلف الدول

33 عمارات امتداد رمسيس - مدينة نصر - 
القاهرة

02/24012976-
02/24034565

02/24024863hawash_azzam@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفشركة الھادي عبر البحار55

الھندسیة

9 شارع نجيب محفوظ - امام الحديقة الدولية - استيراد ماكينات التعبئة والتغليف من الصين

عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/26720367..................oversea.elhady@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفالشركة الھندسیة لخطوط اإلنتاج (توب جروب)56

الھندسیة

تركيب وصيانة خطوط انتاج المواد الغذائية تصنيع خطوط 
اللبان تصنيع خطوط الشيكوالتة - تصنيع خطوط العصائر 

والزيوت والمياه المعدنية - تصميم وتصنيع وصيانة جميع 
أنواع سيور االنتاج (السيور الناقلة للحركة ) - تصنيع 
ماكينات التعبئة الرأسية للبقوليات والبودر والسوائل - 

تصنيع ماكينات التغليف األفقي فلوبك - توريد قطع غيار 
كهربائية وميكانيكية للمصانع توريد خطوط كا ما يلزم 

الصناعات الغذائية توريد قطع غيار كهربائية وميكانيكية 
للمصانع - توريد خطوط الويفر توريد ماكينات الشرنك - 

توريد وتركيب ماكينات االستيكرز شركة هيبوماك 
المتخصصة في مجال التعبئة والتغليف

مدينة العاشر من رمضان - األردنية - المرحلة 

الرابعة - الدور الثالث

015/374909-

015/371473

015/380909www.topgroup-co.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات تعبئة وتغليفالشركة الھندسیة للتكنولوجیا الحدیثة (ھایتك)57

الھندسیة

السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثانية - تصنيع ماكينات التعبئة والتغليف للصناعات المختلفة

شارع84 قطعة 104

02/38336078-
02/38336079-

010/54022810-
02/38335565

..................www.hitekeng.com

ماكينات خراطة ولحام - أكادیمیة اللحام المصریة1

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

شارع 6 أكتوبر - ترعة االسماعيلية - مسطرد - وكيل للمعهد االنجليزي (TWI) للدهانات واللحام

القاهرة

02/44745555-
02/44703118-
010/05401775

02/42205956ewa_cairo@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - الشركة االقتصادیة للتوریدات الھندسیة2
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................602/2577208002/25746011 شارع رملة بوالق - السبتية - القاهرةتوريدات هندسية

ماكينات خراطة ولحام - الشركة األلمانیة لالستیراد3

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (افو) االيطالية - شركة (ستينكو) االلمانية 

لعجل المصانع والمستشفيات

4 شارع خليج الخور - وسط البلد - القاهرة       
 ،      27 شارع نجيب الريحاني - عابدين - 

القاهرة

02/25895151-
02/25934282-
02/25900739

02/25934282germanco-eg@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - الشركة التجاریة للوازم المصانع والورش4
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

توريدات عمومية (عدد يدوية ولوازم الورشومهمات 
المصانع واللحام)

....................................9502/2591490802/27878933 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

ماكينات خراطة ولحام - الشركة الدولیة للتجارة واالستیراد5
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

habib-a-4@hotmail.com..................6010/05196248 شارع منير الجندي - شبرا - القاهرةمستورد لقطع غيار االت الورش من المانيا

ماكينات خراطة ولحام - الشركة العالمیة للتوكیالت (تنتا)6

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (تنتا) االلمانية لعجل التروليات والسراير 

والمستشفيات

-9502/25900913 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة
010/01079337-
012/23141298

02/25900918elalamia_gamal_co@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - الشركة العربیة للتجارة والتوریدات الھندسیة7
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

salgam2222@yahoo.com..................7202/25929409 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريدات عدد يدوية للورش

ماكينات خراطة ولحام - الشركة القومیة إلكترو أرك8
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-902/25797583 شارع سوق الحطب - بوالق ابو العال - القاهرةوكالء ومستوردين لماكينات اللحام
02/25762205

02/25764499www.electro-arc.web.offieclive.com

ماكينات خراطة ولحام - الشركة المصریة الدولیة للھندسة9

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (بيدنج هاوس) االلمانية المتخصصة في 
ماكينات (cnc) لتقطيع وتخريم الكمر الحديد - شركة 
(تكني ووتر جيت) األسترالية لماكينات القطع بالماء - 
شركة (فارلي ليزر الب) االسترالية لماكينات التقطيع 

بالبالزما والليزر - شركة (تكيني واتر) االسترالية لماكينات 
القطع بالكهرباء - شركة (اكيباك) التركية لماكينات درفلة 
الصاج والكمر - شركة (فير نون تولز) األمريكية لتصنيع 
مواسير سي ان سي - شركة (بورتك أند يورك) الكندية 

-8010/03443475 شارع بديع خيري - مصر الجديدة - القاهرة

02/26205278

..................www.eiegroup.com

الشركة المصریة لتوكیالت الرولمان بلي (فاج 10
إیجیبت)

ماكينات خراطة ولحام - 
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل شركة (سيلفر جروب) لماركتي (فاج - اينا) االلمانية 
لرولمان البلي

2502/2261263702/24012432www.schaeffler-group.com عمارات العبور - صالح سالم - القاهرة

الشركة المصریة للتجارة والتوریدات (إیمیكو 11

ترید)

ماكينات خراطة ولحام - 

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

7 مشروع ال 16 عمارة - تقسيم الالسلكي - وكيل لشركة (هاجونج) الصينية لمعدات اللحام والقطع
بجوار نادي االتصاالت - االوتوستراد - المعادي -

 القاهرة

02/2517671802/21576719www.emecotrade.com

ماكينات خراطة ولحام - المؤسسة العربیة للعدد (أركو)12

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لماركة (أتاش) اليابانية - (سيركي) البرتغالية - 
(إيزار) األسبانية للعدد اليدوية المعدات الكهربائية 

لوازم وماكينات لحام وهواء - كمبروسبرا

02/2621520802/26215209www.arcotools.comعمارات الفاروقية ج2 - جسر السويس - القاهرة

ماكينات خراطة ولحام - المؤسسة الھندسیة للعدد واألالت وأدوات اللحام13

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - بجوار توريد جميع أنواع العدد واالالت وأدوات اللحام

ليلة القدر - المنطقة الصناعية األولى      ،      

17شارع الرويعي - وسط البلد - القاهرة

02/38341105-

012/23168035-

012/231168035

02/38341279ahmedcash@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - المجموعة العربیة للتنمیة14

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (كاستولين) السويسرية النتاج خامات ومعدات 
اللحام - شركة (جي سي بي) لقطع غيار السيارات 

والحفارات واألوناش - شركة(تومينتر) األمريكية - شركة 
(انترناش) االمريكية  لسيارات النقل الثقيل

-2502/33854001 شارع األهرام - الجيزة
02/33854002-
02/33854005-
02/33854006-
02/33854009

02/33851864adg@link.net

ماكينات خراطة ولحام - المركز التجاري الفني الدولي15
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

8002/2588611102/25883111ictc@link.net شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةمستوردين عدد يدوية وكهربائية - لحام - ساللم وسقاالت



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات خراطة ولحام - المركز الدولي للتوكیالت الھندسیة16

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (ترافميد) االيطالية المتخصصة في طرشات 
اللحام - شركة (جيديك) التركية - (كيلماك) التركية 

لماكينات واسالك اللحام - شركة (وينجز) التركية الحجار 
القطع والجلخ - شركة (ستار بارتس) االنجليزية لطرشات 

اللحام وقطع غيارها - شركة (نوفال ميتال) السويسرية 
لجميع أنواع اسالك اللحام - شركة (ويسكول) االنجليزية - 
شركة (ايفرن) التركية لجميع أنواع المنظمات والسخانات 
ولمبات القطع وقطع غيارها - شركة (ساشيت) االيطالية 

لمهمات اللحام - شركة (ايشك) التركية لجميع أنواع 
ملكينات اللحام - شركة (هونر) التركية لقطع غيار ماكينات 

اللحام

127 شارع رمسيس - ميدان رمسيس بجوار 

مسجد الفتح - القاهرة

02/25905312-

02/25905313-

02/25888416-

02/25888439-

012/22183898

02/27872573internationalcenter4_eng@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة أبناء الغریب الدریني للتجارة والتوریدات17

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (اطلس كوبكو) البلجيكية للمعدات - شركة 
(ياست ايزميت) التركية لمكابس القطن - وكالء لشركات 

المانية وايطالية وتركية لمستلزمات الورش والمصانع 
واالستانلس والكتائن وماكينات اللحام واجهزة تحكم للهواء 

المضغوط

-040/2246010شارع سعد زغلول - المحلة الكبرى - الغربية

040/2235700

040/2245262-

040/2233161

eldrieny_company@yahoo.com

شركة إیجي ھولندا لالستیراد والتصدیر 18

والتوكیالت

ماكينات خراطة ولحام - 

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

119 شارع مسجد الوطنية - جسر السويس - أالت وعدد يدوية

القاهرة

02/22949160-
010/0395761-
010/08453020

02/22949160egy_holland@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة أبو الھدى19

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (يو ام اس) التركية لماكينات اللحام - شركة 
(الدج) التركية لماكينات النجارة - شركة (ريوبي) اليابانية 

للمعدات اليدوية الكهربائية - شركة (ماكس) اليابانية 
لماكينات تربيط حديد التسليح

41شارع األسراء - المهندسين - برج 26 يوليو 

- ميدان لبنان - الجيزة

010/01497074-

02/33452311

..................abulhoda_ryobi_co_eg@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة أبو عمیرة للتجارة20
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-6102/25746574 شارع السبتية - القاهرةموزع معتمد للعدد اليدوية ومعدات اللحام
010/01050074

02/25771706ameraco@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة إسالم لمعدات اللحام21
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

شارع شمس الدين - سكة المحلة سابقا - متفرع وكالء لمعدات اللحام
الغربية - من شارع الجالء

040/3316130040/3325355....................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة أكتوبر للھندسة والتجارة22
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................02/3834136102/38336045السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثةتوريد عدد يدوية ولوازم الورش ومهمات المصانع

ماكينات خراطة ولحام - شركة إكسل للھندسة والتجارة23
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-27010/05365606 شارع السالم - الجيزةموزع لماكينات اللحام
011/40671774

..................eng_nagi@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة ألـ جاد جروب24

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مستوردين لجميع العدد واألدوات والماكينات ولوازم 

الورش والمصانع

64 شارع هشام لبيب متفرع من شارع مصطفى 

النحاس - مدينة نصر - القاهرة       ،       44 

شارع كلوت باك - رمسيس - القاهرة

02/26710098-

010/09379031-

02/25925901

02/26710032elgadgroup@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة إمبكس للتجارة والصناعة25

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (دافي) االسترالية للمواتير - شركة (بيلس 
 - pvcبالستيك) التركية للمواسير وقطع صرف من الـ

شركة (سايالن) االمراتية للمواسير - شركة (مورات 
ماكينا) التركية لماكينات لحام المواسير

-1202/33020145 شارع أبو امعاطي - العجوزة - الجيزة

02/33020146

02/33029484impexcom@link.net

ماكينات خراطة ولحام - شركة إیجي تروبیك26
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

22أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر وكالء مواسير الحديد واللحام والسميلس
القاهرة -

02/24010298..................info@egy-tropic.com.eg

ماكينات خراطة ولحام - شركة إیجیبت27
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

21 شارع د ذكي حسن شارع الطيران - مدينة وكالء االالت وورش اللحام
القاهرة - نصر

02/24026374..................egysawy@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة إیمكس للصناعة والتجارة28

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لشركة (فوشين اليمكس) الكندية - شركة 
(ايسيبليت) االسبانية المتخصصة في ماكينات مواد اللحام 
والسيور الناقلة - مستوردين للسيور الناقلة الصناعية من 

اسبانيا ومصدرين لها

B3 015/373771العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية-

012/22166941

015/365612....................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة إیمیك لالستیراد والتصدیر29

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 شارع بشار بن برد متفرع من شارع احمد وكالء (كروتك) االنجليزية لمواد صيانة اللحام على البارد

الصاوي - مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/26704406-

02/22722533

..................imacmmp@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة إیھ أم أر للتجارة30
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-2502/25261377 ، 13 شارع 106 - المعادي - القاهرةوكالء لماكينات اللحام واالت الورش
02/25287310

02/25263166www.amr-trading.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات خراطة ولحام - شركة إیھ أم أر للتجارة31

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (كيمبي) الفنلندية لماكينات لحام وقطع غيار 
وعدد ورش - شركة (كجيل بيري) األلمانية لماكينات القطع 
بالبالزما واللحام األوتوماتيكي - شركة (سويتاب) االيطالية 

لماكينات القطع بالماء واألوكسي استيلين - شركة 
(الستيك) البلجيكية ألسالك اللحام - شركة (فلودريليل) 

األلمانية النتاج الثقب عن طريق االحتكاك - شركة (رومي) 
البرازيلية النتاج المخاريط العادية والـسي ان سي - شركة 

(هايت ماستر) الفنلندية النتاج افران المعالجة الحرارية 
للحام - شركة (كليبرج) األلمانية لماكينات القطع بالبالزما - 

شركة (اتش بي اس) األلمانية لماكينات لحام المسامير

www.amr-trading.com..................1302/25263169 - 25 شارع 106 - المعادي - حلوان

ماكينات خراطة ولحام - شركة ابناء سعد حنا للتجارة والمقاوالت32

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ايبكو) المصرية للمواسير والقطع البي بي أر 
ووصالت     الـ يو بي في سي - شركة (جيناب) الهولندية 

لخزانات المياه - شركة (جيه الين) األمريكية لطلمبات 
األعماق - شركة (ايستر) السويسرية لمعدات الهواء 

الساخن للحام الثرموبالستيك - شركة (هانتر) االمريكية 
لمهمات الري

43 شارع نخلة المطيعي - ميدان تريومف - 

مصر الجديدة - القاهرة      ،     10 شارع 

كامل صدقي - الفجالة - وسط البلد - القاهرة

02/26341113-

02/26335109-

02/25922976-

02/25911619-

02/25904107

02/26335107www.shsco.net

ماكينات خراطة ولحام - شركة األبیض والنضال للتجارة33

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-10302/25926232 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةموزع معتمد لجميع انواع اللحام
02/25900504-
02/25927568

02/25904267....................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة األلماني لمعدات وأالت الورش34
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

الكيلو16 طريق القاهرة االسكندرية الزراعي - استيراد معدات - االت ورش
القليوبية - شبرا الخيمة

02/42141392......................................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة األھرام لتجارة العدد الیدویة35
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

العاشر من رمضان - منطقة االردنية - مصرية توريد عدد يدوية
سنتر2

015/355530015/366900....................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة البرنس للتوكیالت التجاریة36
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................7802/2588100002/25884588 شارع الجمهورية - وسط البد - القاهرةوكالء ألدوات اللحام

شركة التوكیالت الھندسیة لمعدات المصانع 37

ولوازم الورش

ماكينات خراطة ولحام - 

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

103 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة    وكيل معدات مصانع ومستلزمات ورش من ايطاليا
 ،      101شارع الجمهورية - وسط البلد - 

القاهرة

02/25906819-
02/25896639-
02/25906762

02/25937792shawkyeng@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة التوكیالت والخدمات الفنیة (تاسكو)38

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماكينات تجليخ - ماكينات سبك - مناشير - مكابس 
- االت ورش - مثاقيب مقاشط - ماكينات ثقب - ماكينات 

الفالنشات - ماكينات ثني وتشكيل المعادن - اجهزة قياس - 
احجار تجليخ - خامات صلب

4 شارع معروف - قصر النيل - وسط البلد - 

القاهرة

02/25768813-

02/25776254-

02/25756307

02/25788424tasco@starnet.com.eg

ماكينات خراطة ولحام - شركة الدالي للتجارة والتوریدات39
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

refaataldally@yahoo.com..................010/05809449منطقة الشباب - العبور - القليوبيةتوريدات لحام

ماكينات خراطة ولحام - شركة الرحاب للتجارة40
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................02/2663549502/26635496شارع السوبرجيت - السالم - القاهرةموزع معتمد لمواد اللحام - تعبئة أوكسجين

ماكينات خراطة ولحام - شركة القي للتسویق الصناعي41

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة ( بالست الين) االنجليزية لماكينات الترميل 
والدهان - شركة (ايما) االيطالية الحجار التجليخ والقطع - 
شركة (أكس تربو) االيطالية لمنظمات االكسجين - وكالء 

وموزعون لطرشات اللحام لشركة (سيرماكت) التشيكية

2 شارع ابراهيم محسن اخر شارع طه حسين - 
النزهة - القاهرة         ،       16شارع 

الحسيني من شارع نجيب الريحاني - عابدين - 
القاهرة

02/26207271-

010/06091752-

010/06091750-

02/25896763

02/26207270....................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة السالم التجاریة42

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

36 شارع د محمد حسين هيكل - موازي لشارع وكالء ومستوردون لمعدات وأسالك اللحام
عباس العقاد أمام البنك األهلي - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2275204002/22750948www.alsalem.net

ماكينات خراطة ولحام - شركة السالم التجاریة لمستلزمات اللحام43

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

32 - 36 شارع د محمد حسين هيكل متفرع من استيراد وتصدير مستلزمات اللحام

عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/2275204002/22750948www.alsalemg.net

ماكينات خراطة ولحام - شركة الصفوة للتوریدات والمقاوالت44
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

02/2972781702/23717988moh_ms@hotmail.comالجسر الغربي - الطريق الدائري - القليوبيةاستيراد عدد ومعدات الورش

ماكينات خراطة ولحام - شركة العرابي للتجارة والتوكیالت45
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-3602/27357393 شارع يحيى إبراهيم - الزمالك - القاهرةاستيراد وتوزيع ماكينات التخريم وشنابر التحزيم الصلب
02/27361114

02/27362643-
02/27377944

www.elorabi.com

شركة الفاروق جروب للمقاوالت العمومیة 46
وإستیراد

ماكينات خراطة ولحام - 
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

7أ شارع رستم - حلوان      ،        كورنيش مقاوالت عمومية - استيراد معدات ثقيلة
حلوان - كفر العلو - النيل

02/25547751-
02/25022940

02/25547741www.elfaroukgroup.com
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ماكينات خراطة ولحام - شركة الفتح47

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جورج فيشرGF) السويسرية ألنظمة األنابيب 

الصناعية - شركة (أوربتليوم) األلمانية لماكينات لحام 

المواسير

35 عمارات العبور - صالح سالم - الدور 23 -  

مدينة نصر - القاهرة          ،              شارع 

طريق االسكندرية مطروح - العجمي - االسكندرية

02/22630263-

03/4361881

02/24056569-

03/4377709

samir@elfath-eg.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة الفتح للتجارة والتوریدات48

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد سيور مسطحة - شيفرون - بواكي - جيربوكسات - 

بكر سيور - لحام سيور - كسوة درافيل

36 شارع إمتداد رمسيس2 - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24047092..................temcom@intouch.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة الفتح لتكنولوجیا األنابیب والري الحدیث49

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لشركة هيورجفريشر السويسرية للمواسير ووصالت 

محابس وأجهزة قياس وماكينات لحام

5 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 
القاهرة       ،     بيطاش العجمي - طريق 

االسكندرية - مطروح

02/24056568-

03/3461881

02/24056569-

03/4377709

www.elfath-eg.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة القاھرة ألدوات اللحام50
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

11 شارع الهدى - متفرع من شارع الجمهورية مستوردين ادوات لحام
القاهرة - وسط البلد -

02/25916761-
012/23726937

02/25899539hunein65@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة المؤسسة األلمانیة للتجارة الخارجیة51
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

55 شارع النادي الرياضي - برج األطباء - وكيل لشركة (فوجل) االلمانية لعجل التروليات
الجيزة - فيصل

02/35691787-
012/24815985

03/35691297www.gft-egypt.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة المتحدة للتجارة والصناعة52

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد كافة أنواع األسالك - أسياخ اللحام - ماكينات اللحام -
 خراطيم أالت الورش - وكالء ألقطاب وماكينات 

ومستهلكات لحام وماكينات قطع وطواش ومعدات ولحام 
بالغاز

-602/25786539 شارع عرابي - التوفيقية - القاهرة

02/25757659

02/25741026www.uit-welding.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة المعدات المتكاملة53

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء ومستوردين معدات اللحام وعدد تعمل بالهواء 

المضغوط ومستلزمات خطوط الهواء

49 شارع ابراهيم نوار - المنطقة السادسة - 

الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة

02/22700961-
02/22700962-
02/22870607

02/22717164www.ieco-eg.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة الیت تكنولوجي جروب54

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جيه أس إيدم) التايوانية لماكينات القطع 
بالسلك والحفر بالشرارة - شركة (جين فا) التايوانية 
لماكينات الفرايز والمخارط بالتحكم الرقمي - شركة 

(باوفونج) التايوانية لماكينات الفرايز العادية وبالتحكم 
الرقمي - شركة (جينجسو ساننينج) الصينية لماكينات 

القطع بالسلك الترددي والمياه - شركة (هاردينج) األمريكية 
- شركة (اجاكس) االنجليزية للماكينات التقليدية - شركة 

(نوفوتك) االلمانية لمستلزمات تشغيل ماكينات القطع 
بالسلك - شركة (إيوروبا تولز) االنجليزية لجميع انواع 

األندميالت - شركة (فيرتكس) التايوانية لمستلزمات 
الماكينات

www.elittg.com..................9402/35632175 شارع خاتم المرسلين - الجيزة

ماكينات خراطة ولحام - شركة إیتاك للتوكیالت الھندسیة والتجاریة55
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-602/27367370 ج شارع العادل ابو بكر - الزمالك - القاهرةوكيل شركة (اتش ام تي) الهندية لماكينات الورش
02/27367955

02/27353822info@etac.com.eg

ماكينات خراطة ولحام - شركة بوال ستیل56
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-1902/25769216 شارع جعفر - القللي - القاهرةتجارة مواسير لحام طولي
02/25791133

......................................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة ترانجیل لالستیراد والتصدیر والتوكیالت57
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكالء ومستوردين ماكينات اللحام ومواسير البروبلين 
والبولي ايثيلين وقطع الوصالت

16 شارع العراق - متفرع من شارع شهاب - 
الجيزة - المهندسين

02/37484913-
02/37484914

02/37490636www.triangleeg.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة تري وإنتر عرب58
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

59 ش شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - موزع معتمد السالك اللحام
الجيزة

02/3303248202/33451469....................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة تك ترید59

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (دنلوب) الخاصة بتصنيع جميع أنواع السيور 
الكاوتشوك والـ بي في سي - شركة (كميكال فولكانسينج) 

لتصنيع جميع مواد لحام السيور وعدد التقشير وكسوة 
الدرافيل والتنكات - شركة (دنلوب هيفلكس) لتصنيع جميع 

انواع الخراطيم - شركة (سانديفك) لتصنيع جميع انواع 
بكر السيور ومشابك السيور وأدوات تقشير السيور - 
شركة (جوندالش) لتصنيع الكسارات ومعدات التغذية 

وسحق الصلب والفحم

-102/37614682 شارع ابو بكر الصديق - الدقي - الجيزة

02/37499636

02/37616840techtrade@menanet.net

ماكينات خراطة ولحام - شركة توكیالت رولمان بلي القاھرة60
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

1 شارع الشريفين - قصر النيل - وسط البلد - وكيل شركة (اس كيه اف) البلجيكية لرولمان البلي
القاهرة

02/23956123-
02/23924039

02/23933213www.skfegypt.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة جافا للمعدات الصناعیة61
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

8 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - استيراد معدات صناعية وماكينات درفلة وقلوظة
القاهرة

02/24027911-
02/22639828

02/22625486gafa@link.net

ماكينات خراطة ولحام - شركة جود واي تكنولوجیز62
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

18 شارع علي فهمي كامل - مصر الجديدة - استيراد ماكينات تصنيع اسطمبات
القاهرة

02/26447475..................www.goodwayegypt.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة جیالتیك إیجیبت63

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

103 شارع السباق - الدور الخامس - وكيل لشركة (جيالتيك) االلمانية لتكنولوجيا اللحام بالليزر

هليوبوليس - القاهرة

011/10014403-
010/09506463-

02/26441787

..................www.gelatecegy.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)
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ماكينات خراطة ولحام - شركة حسام أحمد جادو وشركاه64

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مستوردين وموردين للعدد اليدوية الكهربائية ومعدات 
اللحام - ادوات القياس - ساللم معدنية - معدات قلوظة 

ومخارط

13 شارع بستان الدكة - برج الفاروق1 - عماد 

الدين - وسط البلد - القاهرة

02/25917219-
012/27853583-
010/64455236

..................www.tools-elwady.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة حمدان ألدوات اللحام65
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

4603/391060403/3929391hemdan_alex@yahoo.com شارع ابي الدرداء - المنشية - االسكندريةمستوردين ادوات لحام

ماكينات خراطة ولحام - شركة د محمد أحمد أبو المعاطي66
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

الوكيل الوحيد للشركة اليابانية (اف بي جيه) المتخصصة 
في رولمان البلي

10 شارع باحثة     البادية - الساحل - شبرا - 
القاهرة

02/2430260002/24327056....................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة دار الحمد للتجارة67

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لشركة (ozen) لماكينات اللحام اليدوية 
واالوتوماتيك واالرجون - (rowes) لتجهيزات اللحام - 

(sorex) السالك اللحام بجميع انواعها - ومنظمات 
ولمبات قطعية - (komar) لطورش لحام co2 وأرجون 

وأوناش وقطع غيار

5 شارع محمد الشيمي متفرع من شارع 

بتروجيت - النزهة الجديدة - القاهرة

02/26204548-

02/26215475-

010/08250603-

010/66674785

02/26215476dar_elhamed1@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة ربیع للتجارة واإلستثمار (راتیكو)68
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................402/24517602 شارع الخاذندار - مصر االجديدة - القاهرةوكالء ألسالك اللحام

ماكينات خراطة ولحام - شركة سفنكس للتجارة والتوریدات69
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-8002/25921006 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةموردين للوازم الورش والمصانع وتجارة العدد واالالت
012/23242214

02/25919968....................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة سي ام واي كیھ لحلول الطباعة70

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (فلورا) الصينية لماكينات الطباعة - شركة 
(ترينجل ديجيتال) االمريكية ألحبار الطباعة الرقمية - 

شركة (دجيكون ميكروسيستمز) الهندية لماكينات اللحام 
العامة بالتردد العالي  - شركة (ستار فيكس) الكورية 

لخامات الطباعة الرقمية - شركة (مالتي فيكس) البلجيكية 
لتوفير الفنيل للطباعة الرقمية الخارجية

11 عمارات العبور- صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22638030-

02/22637049

02/22610289www.welco-group.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة سیجما للھندسة والتجارة71
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

24 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر وكالء ومستوردين لمواد اللحام وقطع غيار خاصة باللحام
القاهرة -

02/24028554......................................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة شھاب مصر72

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ماكيتا) اليابانية للمعدات - شركة (ميلر) 
االمريكية - لماكينات اللحام - شركة (ايكارو) االيطالية 
لماكينات القطع والثني - شركة (جيه اند جيه) المملكة 

المتحدة لماكينات التثقيب المغناطيسية - شركة (هوبرت) 
االمريكية السالك اللحام - شركة (ايماك) التركية للديسكات 

القطعية - شركة (باور ويلد) الماليزية السالك اللحام

-1402/25903120 شارع سراي األزبكية - وسط البلد - القاهرة

02/25918346

02/25927400www.chehabegypt.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة طیبة للھندسة والتجارة73

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل كبرى الشركات العالمية في مجال الموازين بكافة 
انواعها - ماكينات غلق االجولة - ماكينات لحام االكياس 

البالستيك

65 شارع الزهراء متفرع من شارع جدة - 

المهندسين - الجيزة

02/3337628702/37610228tieba_eng@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة فاكو الدولیة لألستیراد والتصدیر74
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

31 - 33 شارع أحمد حشمت - الزمالك - استيراد طلمبات - بلوف - مواتير - ماكينات لحام
القاهرة

02/2736332302/27362823f.a.bureau@link.net

ماكينات خراطة ولحام - شركة فالیو تكنولوجیز75

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (شارمليز) السويسرية لماكينات الحفر بالليزر -
 شركة (فاين باور) الفنلندية للمكابس البرجية والثقابات - 
شركة (أوكوما) اليابانية الالت الورش - شركة (ثري دي 

سيستم) االمريكية للنمذجة فائقة السرعة - شركة (ام سي 
بي هيك) االلمانية ألنظمة السباكة السريعة - شركة 

(انييس) االمريكية للتحليل الهندسي بالحاسب االلي - شركة 
(الكترونيكا) الهندية ألنظمة القراءة الرقمية

7202/3338087602/37481033www.valuetechnologies.net شارع مصدق - الدقي - الجيزة

ماكينات خراطة ولحام - شركة كومكس التجاریة76

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (فرونيوس) النمساوية لماكينات اللحام واالالت 
للورش - شركة (نيلسون) االلمانية لماكينات اللحام 

الجوايط والمسامير - شركة (يبر ثيرم) االمريكية للقطع 
بالبالزما - شركة (افيستا ويلدنج)السويدية السالك اللحام 

االستانلس ستيل - شركة (اكسيل) االسبانية للمقص

-902/33355642 شارع حسين احمد رشاد - الدقي - الجيزة

02/33379208

02/37492576www.comexegypt.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات خراطة ولحام - شركة قاضیكو للتجارة الدولیة ش م م77

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لماكينات التعبئة والتغليف وماكينات لحام األكياس 

البالستيك - خامات التعبئة والتغليف - ماكينات خطوط 

االنتاج الغذائي - مولدات كهربائية ديزل وطلمبات - أالت 

الري وأالت زراعية وعدد يدوية من الصين

14 ش القاهرة - عمارة القاضي - سيدي بشر - 
االسكندرية       ،      8 ش حب الدين - حي 

السفارات - مدينة نصر - القاهرة         شارع 
شجرة الدر - عمارة القاضي - دمنهور        ،    
 20ش حلمي عبد العاطي من ش حسن الشريف 

- مدينة نصر - القاهرة        ،        11ش 
ابراهيم ابن المهدي - خلف السجالت العسكرية - 
الحديقة الدولية - مدينة نصر - القاهرة      ،     

  227 ش بورسعيد - سبورتنج - برج قصر 
االميرات - االسكندرية          ،        طريق 

االسكندرية القاهرة الزراعي - بعد مدخل سوق 
الجملة - طنطا

03/5290426-
03/5276503-

02/22708476-
02/22708433-
045/3343500-

012/22866466-
012/22449325-
012/23623042-
012/22359675-
012/22162976-
02/22735383-
02/22757911-
03/5458495-
03/5460494-
040/3341107

045/3343400www.kadyco.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة كوماج78

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

شركة (فولكالي) االنجليزية لنظام العزل ضد المياه - شركة 
(ماندوفال - كافكو) االنجليزية البلجيكية االمريكية لعوازل 

ضد الحريق - شركة (فاير اسبراي) االنجليزية لدهانات 
البولي يورثين - شركة (فاير ستوبيت) االنجليزية لمنع 
انتشار الحريق بين أجزاء المنشأة - وكيل شركة (تيب 

توب) االلمانية لرقع اللحام - شركة (بتلر) االيطالية لجهاز 
النيتروتور - شركة (فونكس) االلمانية - شركة (دانلوب) 

االنجليزية لقرب هواء االوبيسات

13 شارع اسماعيل القباني من شارع الطيران - 

المنطقة االولى - مدينة نصر - القاهرة

02/22636868-

02/22365805-

02/22635825

02/22623801www.comag-group.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة كیمو میتال

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

تجارة جميع انواع المواسير (لحام طولي - زهر مرن - 

سيملس - اعمدة كهربائية

23 شارع المنصوري - السبتية - القاهرة      ، 
101شارع الترعة البوالقية - شبرا مصر - 

القاهرة

02/25773670-
012/23238368-

02/22378334

02/25777677www.kemometal.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة كیمیت كوربوریشن80

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (روالند دي جي) اليابانية لمعدات الحفر - 
ماكينات الطباعة والتقطيع وعمل نماذج - شركة (مالتي 

كام) االمريكية لماكينات الروتر بنظام الـ سي ان سي 
باالجام المختلفة والتقطيع بالبالزما - شركة (دوسان) 

الكورية للمخارط والفرايز - شركة (اوتو ديسك) االمريكية

-3902/22917529 شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة
02/24195511-
02/22914728-
02/24193053-
02/24193042

02/22908917www.kemet.com.eg

ماكينات خراطة ولحام - شركة ماتیكو81

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (كوبر) التركية لمعدات الورش - شركة (تي . 
بي . أي) االلمانية لمهمات اللحام - شركة (ميجاترونيك) 

الدنماركية لماكينات اللحام - شركة (سوير) االلمانية 
لماكينات لحام المسمار

11 شارع جالل شلش من شارع الجزائر - 

المعادي الجديدة - حلوان

02/2519127402/25191283www.matecotools.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة ماجد سمیر ناصیف للعدد82
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................5802/25939698 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة عدد وادوات ورش ومصانع

ماكينات خراطة ولحام - شركة محمد رفاعي بدوي83

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-1703/3919328 شارع الجنينة - قسم اللبان - االسكندريةمستوردين معدات صناعية وادوات لحام
03/4965032-

012/27345564

..................elmasryin@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة محمد علي علي الطنطاوي84
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

6103/484886903/4860324www.eltantawygroup.com شارع الجزائر - قسم اللبان - االسكندريةاستيراد ادوات لحام وعدديدوية وكابالت كهربائية ولحام

ماكينات خراطة ولحام - شركة مصر لألعمال الھندسیة85

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موزع ووكيل لماركة (اسادة) اليابانية للعدد واالالت 

ومستلزمات الورش

62 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرة      
    ،       18 شارع عرابي -  وسط البلد - 

القاهرة

02/25911729-

02/25799228

02/25752332www.nobelmisr.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة مصر للتجارة والصناعة86

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (هيج) النمساوية لماكينات التقطيع والحفر 

بالشرارة - شركة (بوهلر) النمساوية النتاج الصلب

99 شارع رمسيس - القاهرة             ،       
 - B3 العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية

87 قطعة

02/25752257-
02/25746429-

015/369837

02/22576136nabila.saddik@misrcommerce.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة منسي للعدد واألالت87

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لشركة (wim) الماليزية لماكينات اللحام - وكالء 
لشركات عالمية للعدد والماكينات اليدوية والكهربائية 

والهيدروليكية التي تعمل بالهواء

66 - 64 شارع أبي الدرداء - المنشية - 

االسكندرية

03/4872700-
03/4865719-
03/4872900

03/4872600mansy_i_tools@yahoo.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة مینابت إكسبورت88

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ريازان) الروسية لصناعة الفرايز والمخارط 
الرقمية - شركة (ستيرليتاماك) الروسية للفرايز الرقمية - 

شركة (سكيف) الروسية لصناعة عدد القطع - شركة 
(كرنسي بوريتس) الروسية لمعدات وأالت الورش - شركة 

(جروز) الروسية لمعدات الورش الصغيرة - شركة (لين 
كولين) األلمانية للتشحيم

7 شارع البستان السعيدي من شارع صبري ابو 

علم - طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة

02/23933275-

02/23956274-

012/23931782

..................medhat_fattah@minaprtexport.com.eg



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات خراطة ولحام - شركة وینر تكنولوجي89

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (يامزاكي مازاك) اليابانية لتصنيع ماكينات 
الفرايز والمخارط - شركة (سوديك) اليابانية لماكينات 

الحفر بالشرارة - شركة (سيكو) السويدية لماكينات 
الخراطة والفرايز والمثاقب - شركة (أوكاموتو) اليابانية 

لماكينات التجليخ السطحي واالسطواني - شركة (هوفمن) 
االلمانية لعدد اليدوية - شركة (بريدج بورت) التايوانية - 

شركة (كريتور) التايوانية لماكينات التجليخ

36 عمارات ميلسا - ارض الجولف - مدينة 

نصر - القاهرة

02/24146925-

02/24192343-

010/06683301

02/24187680www.winner-eg.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة یو تي بي جروب90

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (شارميل تكنولوجي) السويسرية لماكينات 
القطع بالسلك والحفر بالشرارة - شركة (تورنوس) 

السويسرية للمخارط األوتوماتيكية ذات التحكم الرقمي - 
شركة (بيتيس) السويسرية لالسطمبات - شركة (شوبلن) 

السويسرية للمخارط عالية الدقة - شركة (سي تك) 
التايوانية للفرايز - شركة (ثرمو اوبتيك) االنجليزية ألجهزة 

التحليل الطيفي - شركة (أكويتوب) التايوانية للفرايز 
وماكينات التجليخ

-502/27364042شارع أبن النبيه - الزمالك - القاهرة

02/27360534

02/27363353info@utp.com.eg

ماكينات خراطة ولحام - شركة یونیفال91

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لشركة (hattersley) االنجليزية للمحابس 
و(flextech) االمريكية للوصالت المرنة ولوازم شبكات 

(mifab) االمريكية (bis) التايالندي للوازم المواسير 
قالوظ و(ttu) التايالندي ومواسير اللحام 

 (nabic) االنجليزية ومحابس دفن (vikinggonson)
ومحابس التحطم االيطالي

17 شارع أبو سمبل الميريالند - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26432185-

02/26390172

02/26425393www.unival-egypt.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة یونیمار إیجیبت92

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لشركة (بوش) للمعدات الهربائية للورش - (كارش) 
االلمانية للمعدات وأدوات النظافة - (ناسيك) االلمانية للعدد 

اليدوية

57 ميدان موسى جالل - امام مسجد طارق بن 
زياد خلف بنك المشرق بشارع شهاب - 

الجيزة - المهندسين

02/33465180-

012/23989896

02/33025655www.unimaregypt.com

ماكينات خراطة ولحام - شركة یونیون الھندسیة93
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

14 عمارات العبور - صالح سالم  - مدينة نصر وكالء ومستوردون أسالك اللحام
القاهرة -

02/2403231002/22638509unioneningeering@hotmail.com

ماكينات خراطة ولحام - مؤسسة جنرال تولز94

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

موردين عدد يدوية ولحام ومولدات كهرباء - أمن صناعي -

 أدوات كهربائية وكابالت

30 شارع عماد الدين - أمام سينما بيجال - 

وسط البلد - القاهرة

010/08905888-
012/20981366-

02/25747869

..................www.generaltools-eg.com

ماكينات خراطة ولحام - مؤسسة مصر ألالت الورش95

ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

53 شارع السبتية - وسط البلد - القاهرة     ،    استيراد االت ورش

 الكيلو 20طريق قليوب اسكندرية - القليوبية

02/25769322-

02/42165990

......................................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة البطل لعموم االستیراد والتصدیر96
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

203/496868703/3929382www.griptighttools.com شارع محمد الكلزة - محرم بك - االسكندريةعدد واالت يدوية وتوريدات أمن

شركة الدلتا لمھمات األمن والوقایة وأدوات 97
اللحام

ماكينات خراطة ولحام - 
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

متخصصة في التوريدات الصناعية وتوريدات أمن ووقاية 
عدد يدوية - صناديق

42 شارع القائد جوهر - المنشية - وسط البلد - 
االسكندرية

03/487129-
03/5428342

......................................................

ماكينات خراطة ولحام - شركة الصفا للتجارة والتوكیالت98
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

9 شارع المهدي - من شارع الجمهورية - وسط االت وعدد يدوية
القاهرة - البلد

02/25910636-
02/25913791

..................kingtoolsegent@yahoo.com

شركة فینسیا لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 99
التجاریة

ماكينات خراطة ولحام - 
ماكينات للورش

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................19002/2455706302/24552900 شارع طومانباي - الزيتون - القاهرةاستيراد عدد ورش ومصانع الزجاج

الشركة المصریة األلمانیة لمعدات المناجم 1
والمحاجر

ماكينات ومعدات رخام 
ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

13 شارع جمال عبد الناصر - جسر السويس - استيراد معدات المناجم والمحاجر
القاهرة

02/26992473......................................................

ماكينات ومعدات رخام الشركة المصریة الدولیة لالستیراد2
ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل (كور اند كلفر) االسبانية لماكينات تلميع وعمل 
الكريستال على الرخام والجرانيت والموزيكو

-010/65536719العاشر من رمضان - مركز ابن سيناء
015/373730

..................www.wtgegypt.com

ماكينات ومعدات رخام المركز المصري للتجارة العامة3

ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وحيد وموزع لخامات تصنيع أحجار التجليخ - 
منتجات الصنفرة - سيلكو كاربيد - حامض اكساليك - 

منجانيت - بورن كاربيد - اكسيد الومنيوم

7 شارع المويلحي من صالح الدين - اللبان - 

االسكندرية

03/391768903/3906169egycenter@dataxprs.com.eg

ماكينات ومعدات رخام شركة الرضوان لالستیراد والتجارة4
ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-18012/22874271 شارع العروبة - المريوطية - الهرم - الجيزةاستيراد المعدات واالالت لمحاجر الرخام والجرانيت
02/33875106

..................mmradwansup@hotmail.com

ماكينات ومعدات رخام شركة دارت للتجارة العالمیة5

ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (شينهان دياموند اندستلایر) الكورية لصناعة 

االسطوانات الخاصة بتقطيع الرخام والجرانيت

www.dartegypt.com..................9002/25076466 شارع9 - المقطم

ماكينات ومعدات رخام شركة فریندز لالستیراد والتصدیر6
ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد ماكينات تقطيع واكسسوارات ماكينات الرخام من 
ايطاليا

100 امتداد االمل - شق الثعبان - المعادي - 
القاهرة

02/2700254302/27002553friends-stone@hotmail.com
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ماكينات ومعدات رخام شركة مارموترید لالستشارات والتجارة7

ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ايه ام اس جروب) االيطالية لماكينات صناعة 
الرخام والجرانيت - شركة (سيام) االيطالية الخاصة 

بالفرش ومستلزمات ماكينات الرخام - شركة (سيادا) 
االيطالية لاللماظ الخاص بماكينات الرخام - شركة (مارمو 

ميكانيكا) االيطالية للفرايز وماكينات الرخام والجرانيت

مدينة السادس من اكتوبر - مدينة الشيخ زايد - 

بيفرلي هيلز - ميرامار - قطعة 3 ب - بلوك 2

02/3857083702/38570675marmotrade@link.net

ماكينات ومعدات رخام شركة مھاب الجنزوري وشركاه8
ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكالء لشركة أتن التركية في مجال احجار القطع والتجليخ 
للمعادن والرخام

10 مساكن شباب المهندسين - مدينة نصر - 
القاهرة

010/65545977-
02/24173437

..................wtc.egypt@gmail.com

ماكينات ومعدات رخام مجموعة إیجي دینامك للھندسة والتجارة9
ومحاجر

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

502/2378300402/23784314egydynamic@yahoo.com شارع 77 - ناصية شارع 10 - المعادياستيراد معدات تقطيع وتصنيع رخام وجرانيت

ماكينات طباعة الشركة الدولیة جروب1
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

5أ شارع المستشفى االيطالي - العباسية - وكيل لماكينات طباعة من ألمانيا
القاهرة

02/2684430802/26846624www.eldawlyagroup.com

ماكينات طباعة الشركة الفنیة للتوكیالت التجاریة (تكني فاكت)2

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (فيبو) الصينية لمكاوي البخار ومكابس الطباعة 

واالكسسوارات السلك سكرين ومكابس الترانسفير

-2602/25889311 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة

012/22173422

02/25909864nashaatsi@hotmail.com

الشركة المتكاملة لتكنولوجیا التغلیف (أي بي 3

تي)

ماكينات طباعة 

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (فوسالوزا) االيطالية - شركة سي باك) 
االيطالية - شركة (فوسبر) االيطالية المتخصصين في 

صناعة خطوط الكرتون المضلع وماكينات الطباعة والتغذية 
- شركة (فوما) الصينية - شركة (اس ار بي) الهولندية - 

شركة (مانسفيلد) االنجليزية لماكينات صناعة الكرتون

78 شارع الشيشني - المريوطية - الهرم - 

الجيزة

02/49210679-

010/00704815-

012/88881161

02/27044656www.iptmena.com

الشركة المصریة لتصنیع كسوة سلندرات 4
الطباعة

ماكينات طباعة 
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد قطع غيار لماكينات الطباعة من ايطاليا وألمانيا 
وأوروبا

325 شارع ترعة الزمر - أبراك بنك مصر - 
الجيزة - عمرانية شرقية

02/35696990-
012/23170031

02/35735100elshamygroup@yahoo.com

ماكينات طباعة الشركة المصریة للحلول المتكاملة5

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (كيرز) االلمانية - و(ميكرووبس) االنجليزية لماكينات 

بصم حراري والسيور والشرائط المؤمنة

33 شارع حسن أفالطون - أرض الجولف - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/26903961-
010/01213199-
010/01201828

02/24143845www.masriasystems.com

ماكينات طباعة الشركة الھندسیة للتجارة (كانون)6

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توكيل (كانون) اليابانية لماكينات تصوير المستندات 

والكاميرات

31 شارع الشهيد عبد المنعم حافظ متفرع من 

شارع النزهة - مصر الجديدة -القاهرة

02/22909141-
02/22909242-
012/27443808

02/22908595....................................

شركة أبو سعدة الستیراد وتجارة ماكینات 7
الطباعة

ماكينات طباعة 
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد (هيدلبرج) االلمانية لماكينات الطباعة - وماكينات 
االالت المساعدة الهولندية

-048/3797026شارع المحطة - تال - المنوفية
012/22729484

048/3781688www.abou-seda.com

ماكينات طباعة شركة أجیاد8
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد (هيدلبرج) االلمانية لمستلزمات الطباعة وصيانة 
ماكينات الطباعة

5 شارع حمدي توفيق - متفرع من الشهيد أحمد 
الجيزة - الطوابق - حمدي فيصل

02/39802744-
010/02410986

..................agiad31@yahoo.com

ماكينات طباعة شركة أحمد مجیب یوسف وشركاه9

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-1802/37616211 شارع سالم - العجوزة - الجيزةاستيراد ماكينات الطباعة قطع غيار وأحبار
02/37616212-
02/25175761

02/25175760-

02/37607640

www.amycoegypt.com

ماكينات طباعة شركة أشمند10

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء ماكينات الطباعة الرقمية وخامات الطباعة واألفالم 
والكيماويات من ايطاليا - وكيل (أسكرين) اليابانية و(جيت 
أي) الكندية لطباعة األوت دور - و(سي تي بي) اليابانية 
للزنكات - و(كونيكا مينولتا) اليابانية لألفالم والكيماويات

2 شارع محمد صديق - (االسراء سايقا) متفرع 

من شارع لبنان - المهندسين - الجيزة

02/33027404-

012/27333492

02/33027452www.ashmand.com

ماكينات طباعة شركة أم واى كیھ لحلول الطباعة11
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكالء ومستوردين لماكينات الطباعة واألحبار من أمريكا 
وأوروبا والصين

11 عمارات العبور- صالح سالم - مدينة نصر - 
القاهرة

02/26380300..................www.welco-group.com

ماكينات طباعة شركة ألولتك الھندسیة (مصر)12

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ألـ تك) االيطالية لماكينات لصق االستيكر أليا -
 شركة (لوما) االنجليزية لماكينات مراقبة جودة األغذية 

وكشف المعادن - شركة (برينتير) االلمانية لخطوط تعبئة 
السوائل أليا - شركة (بيتا بريل) األسبانية لماكينات 

الطباعة بالبصمة - شركة (سي تروينكي)

7 عمارات الفردوس - الغطاطي - المنصورية - 

الهرم - الجيزة

02/37430363-

010/00776076

02/33778540www.alltech-eg.com

ماكينات طباعة شركة أي أس إیمیجینج سولیوشن13

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مربع 1157 - عمارة2 - مكرر مربع الوزراء - وكيل (اتش بي) االمريكية ألجهزة الرسم

مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2677523-

010/01223321

02/2677521www.hp.com

شركة أیبیك لألستیراد والتصدیر والتجارة 14
الدولیة

ماكينات طباعة 
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد ماكينات (CNC) روتر للحفر على الخشب 
ماكينات ليزر لألقمشة - فرش أسنان - والمعدن

-050/2224332شارع حسن أبو صالح - المنصورة - الدقهلية
010/01617616

050/2292623ebecc@live.com

ماكينات طباعة شركة األولي للكروت الذكیة15

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد الكروت الذكية وطباعتها - وكالء لشركة (أيقوليس) 
الفرنسية و(ايه دي أي سكور) اليابانية - وشركة (ماتيكا) 

االيطالية لماكينات الطباعة

12 شارع الفريق محمود شكري - كوبري القبة 

- القاهرة

02/24847224..................www.prime-cards.com

ماكينات طباعة شركة الدولیة جروب للتجارة16

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماكينات تايوانية للكرتون المضلع والفلكسو 

والتكسير واليوفي

5أ شارع المستشفى االيطالي - العباسية - 

القاهرة

02/26844308-
02/26842646-
010/01363815

02/26842664www.eldawlyagroup.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات طباعة شركة الدولیة جروب لمستلزمات الطباعة17

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد جميع خامات ومستلزمات األوفيست - استيراد 

ماكينات خاصة للكرتون المضلع

5أ شارع المستشفى االيطالي - العباسية - 

القاهرة

02/26844308-
02/26842646-

010/01990513-
010/01369815

02/26842664hassba@eldawlygroup.com

ماكينات طباعة شركة الدولیة للصیانة وإستیراد معدات االطباعة18
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد ماكينات لطباعة األوفست والتجليد والشاسيهات 
والمقصات

12 محمد عبد الكريم متفرع من شارع الفيومي 
القاهرة - دار السالم

02/23193554-
012/22103129

02/23195580hassba@eldawlygroup.com

ماكينات طباعة شركة الدولیة للصیانة وإستیراد معدات االطباعة19

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

5أ شارع المستشفى االيطالي - العباسية - استيراد ماكينات طباعة االفوفست من المانيا

القاهرة     ،     12 محمد عبد الكريم متفرع 

من شارع الفيومي دار السالم - القاهرة

02/26842646-

02/26844308-

02/23193554

02/26842664-

02/23195580

hassba@eldawlygroup.com

ماكينات طباعة شركة الفؤاد الستیراد ماكینات الطباعة20
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

اسيراد (هيدلبرج)االلمانية - والفرنسية واالنجليزية 
لماكينات الطباعة

-25602/22623223 امتداد رمسيس - مدينة نصر - القاهرة
012/23113586

02/25930444fouadcompany1980@yahoo.com

ماكينات طباعة شركة الفداوي إخوان21
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل لماكينات تحويل الورق وصناعة الكرتون المضلع من 
تايوان - كوريا - الصين

20 أ عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر 
القاهرة -

02/22601944-
02/24050967

02/22601148fedawy@yahoo.com

ماكينات طباعة شركة القمة لالستیراد والتصدیر22
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل ماركة (القمة) السورية لماكينات ما بعد الطباعة 
سلفنة وشنط وكرفت وشيتر وخالفة

18 شارع المدينة المنورة - النزه ة الجديدة - 
القاهرة

02/46101098-
012/22105297

02/46101097....................................

شركة النیل للتجارة الخارجیة (نبیل فكري 23
وشركاه)

ماكينات طباعة 
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل لشركات تصنيع الورق من أوروبا - استيراد قطع 
غيار ماكينات تصنيع الورق من أوروبا

7 شارع األدريسي - روكسي - خلف نادي 
القاهرة - مصر الجديدة - هليوبوليس

02/22908678-
02/22910295

02/22906626www.nileforeigntrade.com

ماكينات طباعة شركة الیمني لإلعالن24
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد ماكينات طباعة الفلكس - اعالنات طرق - طباعة 
تقطيع بلوتر - فلكس وفينيل

-02/27029106الشطر العاشر - المعادي الجديدة - حلوان
010/01436246

02/27030038elyamany.adv@yahoo.com

ماكينات طباعة شركة باكینج للتوكیالت25

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-9012/22149319 شارع سيدي السوري - العطارين - االسكندريةوكيل لماكينات الورق من أمريكا - انجلترا - ألمانيا
012/22164421-

03/4590435

..................packingrep@gmail.com

ماكينات طباعة شركة برنتر ووركس26

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

447 شارع رمسيس - العباسية - القاهرة     ،  وكيل (هيومان) و(زد واي) الصينيتين لماكينات الطباعة

  مول البستان - بجوار مول النخيلي - الدور 

االرضي - وسط البلد - القاهرة

02/24859434-
02/24857139-

010/06256709-
010/62602884

..................www.printerworks-eg.com

شركة بیجر لصناعة الكرتون ومواد التعبئة 27

والتغلیف

ماكينات طباعة 

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مدينة برج العرب الصناعية - المنطقة الثانية - استيرا ماكينات الطباعة من الصين وايطاليا

مدخل الجوهرة - مجمع الصناعات الصغيرة 

عنبر27 - االسكندرية

03/4595533-
03/459045-

010/00006430-
010/68803939-
010/65507470

03/4595045begar_carton2008@yahoo.com

ماكينات طباعة شركة تراكون28

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ناش) االمريكية لطلمبات التفريغ - شركة 
(ماول) االيطالية لماكينات الورق ومعدات التجهيز - شركة 

(او ام سي كوالريدا) االيطالية لمحطات معالجة مياه 
الصرف الصناعي لمصانع الورق - شركة (جاردنر دينيفر) 
االمريكية الخاصة بجميع أوناع الطلمبات الخاصة بصناعة 

البترول ومحطات توليد الكهرباء

5202/2671990602/22753567www.tracon.com.eg شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

ماكينات طباعة شركة تكستي للصناعة والتجارة والتوزیع29
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-16002/25918328 شارع جوهر القائد - األزهر - القاهرةوكالء لماكينات ومستلزمات الطباعة
02/25928515

02/25928101texti_fg@link.net

ماكينات طباعة شركة تكنوباب30

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (أندريتز ايه جي) االسترالية لطلمبات الطرد 
لخطوط انتاج صناعة الورق - شركة (فور سي ام) 

االسبانية لتصنيع ماكينات الورق وخطوط اعداد العجينة - 
شركة (نيلسين مغريب) التونسية لتصنيع المكابس الرأسية 
لكبس الورق - شركة (روكلينج ليريبا بيبر تك) االسترالية 

للوازم ومعدات تصفية المياه لصناعة الورق - شركة (تكنو 
كاوتشو)  االسبانية لتصنيع جميع انواع الدرافيل (الكاوتش 

- البولي يوريثان) - شركة (تونيولو ايبريكا) االسبانية 
لتصميم وتصنيع نظام مراقبة الجودة ونظم التحكم اصناعة 

الورق وخطوط تجهيزات العجينة - شركة (يور كشير) 
االسبانية لصباغة الورق

702/3895479302/35846110www.technopapegypt.com شارع الثورة - الهرم - الجيزة

ماكينات طباعة شركة تكنو جروب31
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد وتصدير ماكينات طباعة من أمريكا - فرنسا - 
الصين - ألمانيا - ايطاليا

39 شارع محمد فريد - جامع الفتح - مصر 
القاهرة - الجديدة

02/26423895-
012/27828600

02/26423896www.tecnogroups.com
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ماكينات طباعة شركة جلوبال إیجیبت32

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جوفال) االسبانية لصناعة حاويات الورق 
واكسسوارات الحمامات والترولليات - شركة (جورجيا 
باسيفك) االمريكية لصناعة الورق - شركة (كلينفكس) 
السويسرية لمعدات وماكينات النظافة - شركة (اس بي 

سي) السعودية لتحويل الورق - شركة (فينفر) االسبانية 
النتاج المعطر

9002/410784102/24104721www.globalegyptgroup.com شارع الميثاق - زهراء مدينة نصر - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت `شركة جود واي بیبر33

الھندسیة

وكيل شركة (ايه بي كيه) الفرنسية - شركة (اس تي 
ماشين) االيطالية - شركة (كيوست كورب) التايوانية - 

شركة (كولدواتر جوسيل) السويدية شركة بونيتي االيطالية 
- شركة (أي إل) األلمانية - شركة (أنتريتز كوفيراث) 

األلمانية - شركة ماين تك) الاليطالية المتخصصين في 
ماكينات تصنيع الورق

1802/2644747502/26335814www.goodwayegypt.comشارع علي فهمي - مصر الجديدة - القاهرة

ماكينات طباعة شركة دلتا ثري34
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................3502/2516773902/27548919شارع النصر - المعادي الجديدة - حلواناستيراد ماكينات متخصصة للدعاية واإلعالن

ماكينات طباعة شركة دلتا للتجارة والتوكیالت35

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (موسكا ورفيلند وتسا) االلمانية - (أي ام سي) 
التايوانية لماكينات وخامات ومستلزمات الطباعة والتعبئة 

والتغلييف

-640235860222 عمارات أبو الفتوح - الهرم - الجيزة
02/35860222-
012/22156949

02/35827444m.younes@deltatrading-eg.com

ماكينات طباعة شركة زیماج (ھایك وانجنر)36
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل شركة (هايك وانجنر) االيطالية وشركات بالنمسا 
للفورمينج فبريك المركب في ماكينات الورق

24903/426024003/4296924zymag@link.net طريق الحرية - سبورتنج - االسكندرية

ماكينات طباعة شركة ساین أرت37

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ومستورد لماكينات الدعاية واالعالن من الفينيل 

االلوان والزجاجي المصنفر و(سكوتش اليت) و(ماسك 

تيب) وجرافتك) من اليابان وجميع خامات الطباعة الرقمية

34أ شارع الحجاز - برج التجاريين - مصر 

الجديدة - القاهرة

011/19110074-

011/19110075-

011/19110076

..................www.signartegypt.com

ماكينات طباعة شركة ستیفان38

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد (امبوسنج) الصينية للماكينات الحرارية وخدمات 

ما بعد الطباعة وماكينات سلوفان وسوت بوني وسلك 

تكسير وكوفراج وسيلوفان بارد وميتاليز

3شارع علي شرف - احمد بدوي - شبرا مصر - 

القاهرة

02/22357542-

012/27394218

02/22388582osamahunser@hotmail.com

ماكينات طباعة شركة سیدي إیجیبت39

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (كوين كارد) االيطالية و(تسايي) و(جنباو) و(لونج 
فوياج) الصينية لماكينات طباعة االوفست والتجليد 
وتشطيب الكتب والعلب - (فولي) الصينية و(باربل) 
الصينية لماكينات صناعة عبوات الكرتون المضلع 

وماكينات الفورم بالليزر وخطوط صناعة الورق

-4502/33360746 شارع مصدق - الدقي - الجيزة

02/37627893-

02/37627894-

012/23998292

02/33360739www.sedyegypt.com

ماكينات طباعة شركة شارب للتكنولوجیا الحدیثة40

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماكينات قص وحفر بالليزر - ماكينات متخصصة 
للدعاية واالعالن والديكور - مواد دعاية وهدايا موسمية - 

استيراد ماكينات نسيج دائري

18 شارع محمد عوض - مدينة نصر - القاهرة  
     ،       162 شارع شركات البترول - 

القاهرة - الزاوية الحمراء

02/22876140-
011/44000680-

02/24282988

02/22876206-

02/24282987

www.sharponline.cn

ماكينات طباعة شركة شیلد (أحمد مدحت فاضل وشركاه)41

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

(ارجون وينج) االنجليزية - (وشين تنس وبان ارب) 

االنجليزية لماكينات مساعدة اللصق واالستيكرز

-3102/33387481 شارع ايران - الدقي - الجيزة

012/22490231

02/37499072www.shield-secure.com

ماكينات طباعة شركة طیبة الدولیة لالستیراد والتصدیر42

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لغراء الصق الكرتون المضلع (اتشر جراد ) الكندية 
(ان بي جي) الهندية و(اتش بي فولر) االلمانية و(ميماكي) 

اليابانية و(بيني) الصينية و(إرتن) التركية و(بوب ويبر) 
االمركية و(مانش) الهندية و(بالستيك هيمكس) الهندية 

واستيراد ماكينات لطباعة األوفست الشيت فيد وتجهيزات 
ما قبل الطباعة (زنكات - أفالم - كيماويات) طباعة أوت 

دور وأندور - خامات لماكينات صناعة البالستيك

24 ب شارع أنور المفتي - خلف طيبة مول - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22613472-

02/22613462-

010/65527976

02/2262496www.thebebs-int.com

ماكينات طباعة شركة فرست الین43
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-3902/22512836 شارع جعفر والي - المطرية - القاهرةاستيراد ماكينات الطباعة من اوروبا
012/22194747

02/24985319hany-67@hotmail.com

ماكينات طباعة شركة فلیكس إیجیبت44

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماكينات دعاية واعالن - المواد الخام الخاصة 

بالدعاية واالعالن

13 شارع شارع حسني أحمد خلف - مدينة 
نصر - القاهرة       ،      48 شارع مكرم عبيد 

القاهرة - مدينة نصر -

02/22719163-
02/22719168-
02/22749690

02/22707367-

02/26710214

flexegypt@flexegypt.com

ماكينات طباعة شركة كایرو جرافیك سنتر45

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكيل الوحيد (رويال إنك) ألحبار الكمبيوتر - (سويفت) 
لماكينات الصباغة طراز مالتيث ومقصات هيدروليك 

وماكينات كالمازو ودباسات كهربائية وماستر لطباعة 
البوليستر ومستلزمات الطباعة

-1702/24835933 شارع مصر والسودان - القاهرة

012/27711546

02/24855303www.anis@yahoo.co.uk



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات طباعة شركة كیمت كوربوریشن46

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (روالند) اليابانية لماكينات الطباعة - و(ماتي كام) 
االمريكية لماكينات المصانع والراوتر والبالزما والليزر - 
و(جت بسست) التايوانية لألحبار - و(كوريل) و(أدوب) 
و(ستابس سيف) االمريكية للسوفت وير - و(دوسان) 
التايوانية للماكينات - و(كونتكس) الدانمارك لالسكاتر

-3902/22917529 شارع بيروت - مصر الجديدة - القاهرة

02/22914728-

02/24193042-

02/24193053

02/22908917www.kemet.com.eg

ماكينات طباعة شركة كیمیتكس للتجارة والتوكیالت47

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

شركة (أرماتوري جروب) التشيكية للبلوف والمحابس 
والطلمبات - شركة (أستين جونسون) األمريكية لألسالك - 
اللباد - ماكينات صناعة الورق - شركة (ديبير كيميكالز اند 

ستري) التركية النتاج الكيماويات - شركة (جونسون 
فويلز) الكندية للوازم ومعدات تصفية المياه لصناعة الورق 

- شركة (النيكس) التشيكية لتصنيع حبال لضم الورق - 
شركة (بابسيل) التشيكية لتصنيع ماكينات صناعة الورق 

وخطوط اعداد العجينة - شركة (سافا تك) السلفونانية 
لسيور الكاوتش لنقل المواد والخامات - شركة (سكافير) 

االلمانية - شركة (سافا سكافير) السلفونانية) لكسوة 
الدرافيل من الكاوتشوك والبولي يوريثان - شركة (سليفارنا 
ن الط كات د كات ال النتا ة ك التش ن) ل ه النا

1803/429115603/4285920www.chemitexegypt.com تعاونيات سموحة - االسكندرية

ماكينات طباعة شركة الیون جروب إنترناشیونال48
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-202/27362745 شارع د.طه حسين - الزمالك - القاهرةاستيراد ماكينات دعاية واعالن من (المانيا - الصين)
02/27362746

02/27357970info@liongroup.com.eg

ماكينات طباعة شركة ماف الستیراد ماكینات وخدمات الطباعة49
ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد ماكينات الطباعة (احبار - زنكات) وقطع غيار من 
سويسرا - الصين

58 شارع المؤرخ محمد رفعت - النزهة الجديدة 
القاهرة -

02/26211351......................................................

ماكينات طباعة شركة مون الیت للدعایة واإلعالن50

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد جميع انواع الماكينات ان دور - اوت دور - جميع 

قطع غيار ماكينات الطباعة - ماكينات طباعة رقمية

-602/22737376 عمارات أول مايو - مدينة نصر - القاهرة
010/00024809-
010/03831535-
011/14831535

02/22708076www.moon2001light.com

ماكينات طباعة شركة یاسر زكریا جروب51

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لماكينات الورق والكرتون العادي والكرتون المضلع 

وقطع غيارها واكسسواراتها من مختلف الدول

24 شارع الشيخ محمد النادي من شارع مكرم 

عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/22742014-

010/02155208

02/22742018www.yzgroup.prg

ماكينات طباعة شركة یاسو52

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (شينوهارا) اليابانية لماكينات طباعة االوفست - 
واستيراد (هيدلبرج) و(بولر) و(روالندا) االلمانية لماكينات 

الطباعة

36 شارع امير البحر من قناة السويس - محرم 

بك - االسكندرية

010/00003854-
010/69872222-

03/3917183

..................www.yasso-graphic.com

ماكينات طباعة شركة زاكاریس إیجیبت53

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء ورق بصمة ذهبي وفضي ولمبات أنفرايد ماكينات 

طباعة البصمة وخدمات الطباعة االوفست

3 شارع ابن راشد - امتداد ابن كسري متفرع 

من شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة

02/2624075802/26240753www.zacares-egypt.com

مصنع تسنیم لصناعة البالستیك (الشنواني 54

للبالستیك)

ماكينات طباعة 

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماكينات ومعدات لصناعة األفالم المرنة والتغليف 

من الصين - وتايوان

-040/3291657الغربية
010/01796314-
012/27090725-
012/23280005

040/3286322tasneem-tc@yahoo.com

ماكينات طباعة شركة نیظان جروب لالستیراد والتصدیر55

ومستلزماتها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (ابسون) االنجليزية لالحبار الخاصة بطباعة 
الترانسفير والصور الشخصية والماج والنحاس وكروت 
التصوير - وطباعة المعادن الخزفية والصينية واستيراد 

ماكينات ومكابس الطباعة وتصنيع ورق الترانسفير وورق 
ديكال - ووكيل لماكينات الطباعة على التي شيرت والماج 

والطبق

121 شارع شبرا - ممر الراعي الصالح - 

القاهرة

02/24331933-

02/24331934-

02/24331935

..................nazmy05@yahoo.com

ماكينات متنوعة إي أي إي جروب (المصریة الدولیة الھندسیة)1
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 شارع بديع خيري - ميدان الحجاز - مصر وكيل لكبرى الشركات العالمية لماكينات معالجة الصلب

الجديدة - القاهرة

010/03443475-

02/26205278

..................www.eiegroup.com

ماكينات متنوعة الشركة األھلیة للزیوت والشحوم2
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-803/3905601 شارع الباب األخضر - اللبان - االسكندريةتصنيع الزيوت والشحوم وتصديرها
03/3932221-

010/02338031

03/4940059i-oilgrease@yahoo.com

ماكينات متنوعة الشركة العالمیة للكیماویات والتوكیالت3

واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (ميريدور) االيطالية لماكينات طحن البويات - 

شركة (باصاد) الهندية لاللوان - شركة (شوتكس) االلمانية 

للمواد الالصقة

25 شارع أحمد تيسير - الميرغني - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24159655-
02/26903681-

012/22185056-
012/72115773

02/22906519emaad@link.net

ماكينات متنوعة الشركة المصریة للعوازل ومھمات المصانع4
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء  لماركة (فيزكس) الهندية المتخصصة في ألواح 
الجوانات - مستورد للتيفلون (الواح سالمطرة) من الصين -

 أقمشة أمينت من الصين

13 شارع بستان الدكة - برج الفاروق1 - وسط 

البلد - القاهرة

02/25882520-
02/25890533-
010/01009160

02/25890533booox_82@hotmail.com

الشركة الھندسیة لخدمات المشاریع 5

(بروسیرفیس)

ماكينات متنوعة 
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

95 شارع حافظ رمضان من شارع أحمد فخري -توريد أعمال الكترميكانيكال

 مدينة نصر - القاهرة

02/26716739-
02/26716749-
02/22875608

02/22755368www.proservice.com.eg
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ماكينات متنوعة الشركة الھندسیة لالختبارات6
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

23 شارع محمد علي البقلي من شارع الحجاز - استشارات هندسية

مصر الجديدة - القاهرة

02/2634372902/26343849www.cosmos-eng.com

الشركة الھندسیة لالستیراد والتصدیر 7

والتوكیالت

ماكينات متنوعة 
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

14 شارع جمال الدين أبو المحاسن - جاردن وكيل معدات طريق ومباني من دول االتحاد االوروبي

ستي - القاهرة

02/27948433-
02/27959240-
02/27942143

02/27920372eng.co@link.net

ماكينات متنوعة الشركة الھندسیة للمقاوالت8
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

114 شارع سليم االول - حلمية الزيتون - تصميمات وتوريدات كهروميكانيكية

القاهرة

02/26374591..................elhandasia_2007@yahoo.com

ماكينات متنوعة المجموعة الھندسیة للمشروعات المتكاملة9
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

418 شارع ترعة الجبل - امام مترو المطرية - مقاوالت كهروميكانيكية

المطرية - القاهرة

02/2250385802/22534291....................................

ماكينات متنوعة المركز األلماني للتوریدات10

واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (روكار) األلمانية - شركة (روندير) األلمانية -
 شركة (اللوتس) المصرية للعجل الصناعي - شركة 
(فوجيل) األلمانية ألدوات القياس - شركة (دريل أس 
ويرك) األلمانية - شركة (يورو يونايتك) االيطالية في 

االسطمبات - شركة (جيرمان سي) األلمانية ألجهزة الصالبة

10302/2592267702/25894096germancenter2015@yahoo.com شارع الجمهورية - رمسيس - القاهرة

ماكينات متنوعة المركز المصري للتوریدات الصناعیة والھندسیة11
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

66 شارع أبي الدرداء - المنشية الصغيرة - توريدات صناعية (مفاتيح - شنيورات)
االسكندرية       ،       87شارع أبي الدرداء - 

االسكندرية - المنشية الصغيرة

03/4847310-

03/4865057

......................................................

ماكينات متنوعة الوكالة للتجارة (فؤاد حداد وأوالده)12
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ستيب تو) االمريكية لتكنولوجيا القوالب 

الدوارة

-11602/25083223 شارع محمد فريد - وسط البلد - القاهرة
02/25083939-
02/25081767

02/25085500haddadtoys@gmail.com

ماكينات متنوعة شركة أبناء ظریف كامل13
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3402/2577348602/25765261mina_adel_zarif@hotmail.com شارع السبتية - السبتية - القاهرةاستيراد المواد العزلة (صوف زجاجي - فوم)

ماكينات متنوعة شركة أسیل جروب للتوریدات العمومیة14
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-5011/40555305 شارع قناة السويس - المهندسين - الجيزةتوريدات عمومية

02/33361824

......................................................

ماكينات متنوعة شركة إنتر موتور فرانس15
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................502/22600711شارع مصطفى رياض - مدينة نصر - القاهرةاستيراد اسطمبات صينية

ماكينات متنوعة شركة ایكوبل لمعدات الصناعات الغذائیة16
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماكينات الصناعات الغذائية من ايطاليا - اسبانيا - 

الهند

28 شارع رفاعة - ميدان المساحة - الدقي - 

الجيزة

02/33383182-

010/65546641

02/33383192ecobilfood@yahoo.com

ماكينات متنوعة شركة االسكندریة للمعدات الصناعیة17
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-703/4847033 شارع سعد زغلول - محطة الرمل - االسكندريةاستيراد معدات صناعية

03/4869912

..................alextools1@gmail.com

شركة الباندا لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 18

التجاریة

ماكينات متنوعة 
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة شبسترتون االمريكية لقطع غيار ماكينات 

المصانع والشحوم والزيوت

402/2684777602/26847895panda@soficom.com.eg عمارات الشرطة - العباسية - القاهرة

ماكينات متنوعة شركة الجمال للخدمات الصناعیة19
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

101 عمارات امتداد االمل - طريق االوتوستراد -استيراد خدمات صناعية

 المعادي - القاهرة

02/2701049302/27010494algmmal_co@yahoo.com

ماكينات متنوعة شركة الدلتا لألنظمة االلكترونیة (دیسكو)20

واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل للشركات العالمية في مجال التأمين االلكتروني - 
انشاء شبكات اتصال سلكية والالسلكية - أعمال تأمين فني 

وإلكتروني وميكانيكي - تصميم وتنفيذمشروعات أنظمة 
الكترونية متكاملة

33 شارع 26يوليو - وسط البلد - القاهرة     ،  

   8 أ شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة

02/25754911-

02/25754953

02/25745734-

02/25764031

desco_egypt@maktoob.com

شركة الدولیة للنظم المتطورة للمعالجات البیئیة 21

(نقاء)

ماكينات متنوعة 
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ايه دبليو سي) االمريكية للمياه - شركة (ايه 

أي اس) االمريكية للخدمات الهندسية

23 شارع عبد الحكيم الرفاعي من شارع عباس 

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22741808..................nakaa.water@gmail.com

ماكينات متنوعة شركة الشرقاوي للتجارة والتوریدات22
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

14 شارع محمد عبادة - متفرع من مصر توريدات صناعية

والسودان - حدائق القبة - القاهرة

02/26839082..................elsharkwy27@yahoo.com

شركة المجموعة المصریة للھندسة والتجارة 23

(ایجیبت)

ماكينات متنوعة 

واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (سيليت) الفرنسية - شركة (افي) النمساوية - 
شركة (جي واي اس) الفرنسية - شركة (هانجر) االلمانية -
 شركة (اوبرالند مانجولد) االلمانية المتخصصين بصناعة 

المعدات

9 عمارات ابو غزالة - جسر السويس - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22403383-

012/22161837

02/26327266danyals_eget@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات متنوعة شركة الھواري للتوریدات العمومیة24
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

2 ب عمارات أول مايو- طريق النصر - مدينة توريدات عمومية

نصر - القاهرة

02/22708658......................................................

ماكينات متنوعة شركة اوتاك للتجارة والمقاوالت25

واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ايه ان ويللز) االنجليزية - شركة (بويت) 
الفرنسية - شركة (ديسا انوديس) جنوب افريقيا - شركة 

(كنيتميش) االنجليزية لتوريد الغاز - شركة (بورتيجو) 
االلمانية - لمهمات الصهاريج - شركة (السعودية ) 

السعودية لالنابيب والمواسير الصلب - شركة 
(سيمابوكس)االسبانية لعلب المخارج - شركة أورجا 
الهولندية للمبات التخذيرية - شركة (ميكاترأكشين) 

الفرنسية ألقواس ونهايات الكابالت - شركة (فليكسكون) 
فام) (استرو شركة المرنة الصلب للمواسير االنجليزية

1002/2670480502/26710831sales@otak.com.eg شارع صقلية - مدينة نصر - القاهرة

ماكينات متنوعة شركة بامب لتجارة جمیع أنواع الطمبات26

واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ماس) التركية - شركة (روفاتي بامب) 
االيطالية - شركة (بي أكي بامب) الدنماركية - شركة (بي 

اكس فلو) اليونانية - شركة (ايه بي اس) السويدية - 
االنجليزية (أدول برايم) شركة

5/7 الشطر السابع من شارع الجزائر - المعادي 

الجديدة - القاهرة

02/27045833-

02/27036744

02/27045844www.pump-tec.com

ماكينات متنوعة شركة برو أكتیف تریدنج للمقاوالت والتوریدات27
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-902/25193892 شارع 263 - المعادي - القاهرةتوريدات عمومية

02/27546329

02/25193831prociter@yahoo.com

ماكينات متنوعة شركة ثري ستار28
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

eg.imax@yahoo.com..................3503/3935762 شارع ابي الدرداء - اللبان - االسكندريةتوريدات صناعية

ماكينات متنوعة شركة دیجیست للتوكیالت واالستشارات (دیناك)29
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3 طريق النصر - ميدان رابعة - مدينة نصر - وكالء لالستشارات الهندسية

القاهرة

02/22619953-

02/22619957

02/22619956....................................

ماكينات متنوعة شركة سوان تریدنج30
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

33 شارع محمد توفيق - دياب - مكرم عبيد - استيراد وتصدير وتوريدات عامة (لوازم شركات البترول)

مدينة نصر - القاهرة

02/2275737002/22756820swen1@link.net

ماكينات متنوعة شركة شیلد31

واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

تأمين الوثائق الرسمية والمستندات للمنتجات الصناعية - 
كشف التالعب بالمنتجات التي يعاد استخدامها أو تعبئتها 

مرة أخرى - توريد مطبوعات على ورق به عناصر تأمين 
عالية

-31012/2490231 شارع ايران - الدقي - الجيزة

02/37499072

02/33387481www.shield-secure.com

ماكينات متنوعة شركة عمران للتجارة والتوریدات الصناعیة32
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................2103/3904633 شارع ابي الدرداء - اللبان - االسكندريةتوريدات صناعية

ماكينات متنوعة شركة كاد كام سیم33
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3 شارع أبو داوود الظاهري - مكرم عبيد - وكيل شركة (كاد كام) للسوفت الوير الخاص بالماكينات

مدينة نصر - القاهرة

02/2275078002/26700430www.cadcamcim.com

ماكينات متنوعة شركة كمبیوتر ترونكس34
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

16/11 الشطر السابع - المعادي الجديدة - تكنولوجيا معلومات للتدريبات الهندسية

القاهرة

02/2704423502/27024577....................................

ماكينات متنوعة شركة كوزمو بیتزا35
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

13 شارع أدمون فريمون - سموحة - وكيل لماركة (يل) االلمانية - (ردجت) االمريكية

االسكندرية

03/426644503/4242563www.capworks-eg.com

ماكينات متنوعة شركة مالتي روك للتوریدات الصناعیة36
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................5602/27644989 شارع ذو الفقار - حلوانتوريدات صناعية

ماكينات متنوعة شركة میا لتصنیع وتورید المعدات37
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

تصنيع خطوط دهان البويات والبودرة االلكتروستاتيك - 

معالجة جميع األسطح بكل الطرق الميكانيكية والكيميائية

www.miaegypt.com..................02/25071046ش 113 من ش 9 - المقطم - القاهرة

شركة ھاتكو لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 38

التجاریة

ماكينات متنوعة 
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (أوسكال إينك) االمريكية لقطع غيار ماكينات 

الصناعات البترولية

38ب شارع منصور - باب اللوق - عابدين - 

القاهرة

02/2796112102/27963451hatco@link.net

ماكينات متنوعة شركة وینر للھندسة والتجارة39
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد ماكينات تصنيع اسطمبات سي ان سي من (اليابان 

- انجلترا)

saleswin@link.net..................3602/24146925 عمارات ميلسا - مدينة نصر - القاهرة

ماكينات متنوعة شركة یوتاب (المتخصصون المتحدون للتجارة)40
واستشارات وخدمات 

صناعية

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (أي ام بي) السويسرية - شركة (كايسر 
سبيرج) الفرنسية - شركة (ماكرو فورم) السويسرية 

المتخصصون في ألواح البولي كاربونيت

37 شارع محمد كامل الحاروني من شارع مكرم 

عبيد - خلف حديقة الطفل - مدينة نصر - القاهرة

02/24196912-

02/22723050

02/22738755utap@gega.net
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ماكينات مطاحن مجموعة األخوة لالستیراد والتصدیر1
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

59 ش الشيخ أحمد الصاوي - مكرم عبيد - وكالء ألكبر الشركات التركية لمصانع المكرونة

مدينة نصر - القاهرة

010/05408044-
011/18382777-

02/22872825

..................mohamedelsik@hotmail.com

ماكينات مطاحن شركة أساس لتكنولوجیا الصناعة والبیئة (بیت)2
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة جاكوب األلمانية ألنظمة األنابيب إلستخدامات 

الصناعات الغذائية والكيماوية واألدوية والورق

-9010/01239284 ش السراي - المنيل - القاهرة

02/23681075

..................www.jacob-rohre.de

ماكينات مطاحن شركة أكتو ترید لالستیراد والتصدیر3

ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ينجلي) الصينية لمطاحن الدقيق - شركة 
(يولونج) الصينية لمكابس العلف - شركة (روي فينج) 

الصينية لمعاصر الزيوت - شركة (تشيلي) الصينية لمعدات 
مضارب األرز - شركة (دوان) الصينية ألجهزة تنقية األرز 

بالليزر - شركة (شين شانج) الصينية لخطوط إنتاج 
األعالف - (يونج هينج) للمولدات الكهربائية - (تايشان) 

للجرارات الزراعية - (فارمات) للرشاشات

7 ش الدكتور حمودة متفرع من ش سعد زغلول 

- مشعل - الهرم

02/33883085-

02/33879551

02/33872337www.actotrade.com

ماكينات مطاحن شركة أمیرال4
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة بروك للصوامع المعدنية االمريكية وشركة 

رالي لمعدات المناولة

22 ش الشهيد سيد عفيفي متفرع من ش نبيل 

الوقاد - أرض الجولف - القاهرة

010/07301364-

02/24196910

..................mollaty@yahoo.com

ماكينات مطاحن شركة تكنو جروب5

ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد وتركيب المطاحن ومصانع المكرونة والصوامع 
المعدنية الخاصة بتخزين الدقيق والنخالة وكيل شركة 
(اوزينير) التركية المتخصصة في انتاج جميع معدات 

المطاحن ، وشركة (سيفار) السويسرية المتخصصة في 
المواد الالصقة للحرير وسيور المجففات وحرير المناخل ، 

شركة (يانر) التركية النتاج جميع أنواع درافيل الطحن ، 
شركة (فريم فاست) االمريكية المتخصصة في انتاج المواد 

الالصقة للحرير والسلك وماكينات حرير يدوي ، شؤكة 
(فراتيلي فوساتي) االيطالية النتاج كتائن خطوط المكرونة 
وااليس كريم ، شركة (سينو لينك) التايوانية المتخصصة 
في انتاج جميع لمبات البيان الخاصة بالمطاحن ومصانع 

المكرونة واالعالف ، وشركة (سوديكا) االسبانية 
المتخصصة في انتاج مراوح الضغط العالي والمتوسط 
ألغراض التهوية الصناعية ، شركة (مابنر) االسبانية 
المتخصصة في ضواغط الهواء ، شركة (كورتسان) 

التركية لماكينات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية

1 شارع عبد المنعم حافظ من شارع النزهة - 

أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/22916123-

012/22187391-

012/23391222

02/26907209www.technogroup-eg.com

ماكينات مطاحن شركة سراج ورزق للتجارة6
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

تجارة مصانع االعالف معدات مطاحن االعالف ومطاحن 

الدقيق ومعدات المكرونة وصوامع تخزين الحبوب

36 ش 108 أمام محطة مترو حدائق المعادي - 

القاهرة

02/25287212-
02/25264608-
011/47776762

02/25271401www.sragrizk.com

شركة السلوى العالمیة للخدمات الھندسیة 7

والبتروكیماویة

ماكينات مطاحن 
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3102/3335861102/37623392www.salwainternational.com ش لطفي حسونة - الدقي - الجيزةتجارة المعدات وقطع الغيار الالزمة للمشاريع الصناعية

ماكينات مطاحن شركة سلیمان جروب8

ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة إيماش التركية النتاج معدات المطاحن وشركة 
أنتيل التركية النتاج درافيلى الطحن وشركة أوبيال التركية 

النتاج صوامع التخزين للحبوب وشركة باصتاك التركية 
لتصنيع أجهزة المعامل

3 أ عمارات مصر للتعمير - حي السفارات - 

مدينة نصر - القاهرة

02/22718581-

010/68827913

02/22718248soliman_group@hotmail.com

ماكينات مطاحن الشركة العامة للتصدیر واالستیراد9
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكالء الوحيدون بمصر لشركة كونسيرجرا االسبانية 

المتخصصة في حفظ وحماية الحبوب من التلف

4402/2401388802/24012111m_edward@link.net ش خضر التوني - مدينة نصر - القاهرة

الشركة العالمیة لالستیراد والتوكیالت 10

(كیمیتكزیمز)

ماكينات مطاحن 
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

28 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادي - دعم الخدمة الفنية الخاصة بجودة منتجات صناعة الطحن

القاهرة

02/25259180-
02/25248140-
012/25585850

0/25283538....................................

ماكينات مطاحن شركة غنیم جروب11
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-8010/02593010 ش نصر أحمد زكي - مدينة نصر - القاهرةوكيل وحيد لشركة تير هيل لماكينات وقطع غيار المطاحن

010/01060002

..................www.ghoneimgroup.com

ماكينات مطاحن شركة كیمیتك إنترناشیونال12

ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد جميع الخامات الالزمة للمطاحن واالجهزة المعملية 

ووكالء ألكبر شركات العالم النتاج خامات المطاحن

السادس من أكتوبر - ميدان جهينة - جوار مول 

العرب - الجيزة     ،     9ميدان عرابي - برج 

االمراء - المنشية - االسكندرية

02/39125899-

02/39125955-

03/4809306

02/39125700www.chemitecinternational.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات مطاحن شركة لوتس للتجارة والتوكیالت13
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة كيبلر فيبر البرازيلية في تصنيع وتوريد 
وتركيب الصوامع المعدنية وكافة ملحقاتها من نظم تهوية 

وتقنية ونواقل وسواقي

29 ش أحمد لطفي حسونة - متفرع من ش 

نوال - الدقي - الجيزة

02/37616045-

02/37609598

02/37601128lotas@tedata.net.eg

ماكينات مطاحن شركة لینوس للتجارة والتوكیالت14
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء شركة فافا االيطالية لمصانع ومعدات المكرونة 

وشركة تكنبس سيرل االيطالية لتعبئة المكرونة والدقيق

-8402/22604089 ش الطيران - مدينة نصر - القاهرة

02/22604043

02/24010198www.leenos.com

ماكينات مطاحن شركة ماس تریدنج15
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

تحديث المطاحن وماكينات التعبئة والصوامع وقياس 
مستوى الحمايات الخاصة بمواتير الرفع للصوامع - القيام 

بأعمال المقاوالت والكهرباء للمطاحن

56 طريق مصر حلوان الزراعي - برج بدر - 

الدور العاشر - القاهرة

02/2358882102/23588218www.masautomation.com

ماكينات مطاحن الشركة المصریة لتشغیل المعادن16
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (انتيل) التركية النتاج درافيل الطحن - وكيل 

شركة (ايماس) التركية لمعدات المطاحن

soliman_group@hotmail.com..................402/25776352 شارع الشريف - القللي - القاهرة

ماكينات مطاحن الجمعیة المصریة للطحن17
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مدينة السالم - مبنى المركز المصري لتكنولوجيا خدمة صناعة الطحن والطحانين في مصر

الطحن

02/22817132-

02/22817134

02/22817131www.egyptianmillingsociety.com

ماكينات مطاحن الشركة المصریة لمھمات المطاحن18

ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

 وكيل شركة (تابتين) التركية المتخصصة في االنسجة

 وقطع غيار المطاحن - وكيل شركة (اون اور ماك) التركية

المتخصصة في انتاج وتصنيع وترلكيب المطاحن ومعداتها

33002/3585652702/37825227ecm263@yahoo.comشارع الملك فيصل - الجيزة

ماكينات مطاحن شركة المستشارین المتحدة (تاك)19

ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد المعدات واألآلت الخاصة القامة المشاريع 
المتكاملة للمضارب والمطاحن والمكرونة ومصانع االعالف 

وكالء شركة (ستاكي كوربوريشن) اليابانية المتخصصة 
في ماكينات ضرب األرز - شركة (بالجير) األسبانية 

المتخصصة في درافيل ومطاحن القمح والذرة ومصانع 
العلف

-2802/23902148 شارع شريف - وسط البلد - القاهرة

02/23926987

02/23938204www.satakegroup.com

ماكينات مطاحن شركة النیل للتجارة واالستیراد20
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة أكار التركية للمطاحن ومضارب األرز ووكيل 
لشركة عالم أفران المخابز السورية لتصنيع أالت المعجنات 

واألفران

15 أبراج أغا خان - كورنيش النيل - الساحل - 

القاهرة

02/2202326202/22008073www.niletrademasr.com

ماكينات مطاحن شركة ھابیكو21

ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (نان يانج) الصينية لمطاحن الغالل - استيراد 

المعدات الزراعية من الصين

102 شارع عثمان بن عفان - ميدان تريومف - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22417551-
02/26445435-
02/26445433-
02/26445431

02/26424026habicoegypt@yahoo.com

ماكينات مطاحن شركة الھندسیة التجاریة (أي تس سي)22
ومضارب ومصانع 

مكرونة

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة أوكيم االيطالية لتوريد معدات مطاحن القمح 

والذرة ومصانع االعالف وصوامع تخزين الحبوب

-1502/23915745 ش شريف - وسط البلد - القاهرة

02/23915687

02/23915572-

02/23921450

etco@etcoegypt.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجالشركة األھلیة لماكینات الخیاطة1
الھندسیة

أبراج سيدي جابر - برج 2 الدور الثالث - استيراد ماكينات الخياطة من ( الصين - اليابان )
االسكندرية

03/4278096-
03/4274188

..................www.nismaco.com

الشركة التجاریة الحدیثة لماكینات الخیاطة 2
الصناعیة(مودرنكو)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيج
الھندسیة

-1503/484644صالح سالم - المنشية - اإلسكندريةوكيل ومستورد لشركات بيجاسوس وجوكي
03/483562

..................www.elmenshawi.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجالشركة التركیة المصریة (ھیماكس)3
الھندسیة

وكيل شركة (هيماكس) التركية إلنتاج ماكينات الغزل 
والنسيج

-60010/01676361امتداد رمسيس 2 - مدينة نصر - القاهرة
02/24048367

..................www.hemaks.com.tr

الشركة الدولیة للتجارة والتوكیالت النسیجیة 4
(مونوتكس)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيج
الھندسیة

57ش إبراهيم نوار - من ش أحمد فخري - وكيل خيوط من كوريا
القاهرة مدينة نصر-

02/2270462502/22728870monotex192@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجالشركة المصریة العالمیة للسیارات5

الھندسیة

وكيل شركة ( أل تي جي ) اإليطالية لخطوط ترطيب 
وتجميع العوادم في مصانع الغزل والنسيج - شركة (كايتي) 

الهندية إلنتاج جميع أنواع الغزول القطنية والبوليستر 
والمخلوط - شركة ( سكاريا) اإليطالية لقطع غيار 

الماكينات - شركة (تكس باك) الهندية للكون الكرتون - 
شركة ( سوبر تكس) الهندية - صناعة الكون كرتون 
والبوبيين - شركة (سموتكس) اإليطالية لقطع غيار 

ماكينات الغزل - وكيل سيارات (رينو)الفرنسية - (كيا) 
الكورية المالكي .

الكيلو 24 طريق اإلسكندرية - القاهرة 

الصحراوي - اإلسكندرية

03/4701616-

03/4700165-

03/4700074-

03/4700166

03/4702053eim@link.net

الشركة المصریة لقطع غیار النسیج واالستیراد 6
والتصدیر

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيج
الھندسیة

أمام الوحدة الزراعية - إمتداد نعمان األعصر - استيراد قطع غيار ماكينات النسيج من الصين - إيطاليا
الغربية - المحلة الكبرى

040/2360554-
012/23436570

040/2361503naggartextile@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجالشركة المصریة للتجارة والخدمات الفنیة7

الھندسیة

استيراد غاليات بخار ومياه ساخنة - وكيل لشركة ( شيما 
سايكي) اليابانية المتخصصة في ماكينات التريكو المستطيل-
 ماكينات تريكو سيمنز - شركة (كونتي كومبليت) اإليطالية 
المتخصصة في تركيب الكولة - شركة (جين لونج) اليابانية 
الخاصة بماكينات النسيج الدائري - شركة (فاففي)اإليطالية 

للخيوط .

1ميدان سموحة - عمارة الصفا - 15 مايو - 

سموحة - االسكندرية

03/4250890-

03/4270119-

010/01881178-

011/44142413

03/4288656www.ttsegypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجالمركز التجاري العالمي8
الھندسیة

وكالء لماكينات الغزل والنسيج وقطع غيارها من أسبانيا - 
الهند بلجيكا- ألمانيا-

25ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - 
الجيزة

02/33042920-
02/33477985

02/33022693www.itc-sedky.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجسنتر أبو الفضل9
الھندسیة

-103/5252798 ش أديب مقعد - اإلسكندريةاستيراد اكسسوارات ماكينات خياطة
012/25725158

..................centeraboelfafel@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة أبناء سعید محمد خلیل10
الھندسیة

-3002/25928533ش جوهر القائد - الموسكي- القاهرةاستيراد إبر ماكينات من كوريا - الصين
02/25891216

..................www.shayalneedles.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة أبو الخیر للتصدیر واالستیراد11
الھندسیة

35ش الحجاز بجوار مدرسة الشمس الخاصة - ماكينات تريكو وتطريز إستيراد من الموانيء األوروبية
القاهرة مصر الجديدة-

02/224903210..................www.abouelkheir.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة أبو سلم12
الھندسیة

توكيل لماكينات خياطة لكل من شركات جوك لوك 
وشناتكس وتوكيل لقطع غيار ماكينات الخياطة

-10/1046/3361497 ش الجمعية - االسماعيلية
010/07143471

......................................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة أجریتك إیجیبت للھندسة والتجارة13

الھندسیة

وكيل شركة ( بي أف إسه أف أف ) األلمانية لماكينات 
الخياطة والتطريز بالكمبيوتر - شركة ( تراب ) البرازيلية 

لمعدات تنسيق الحدائق

16 ب ش ولي العهد - السراى مول - حدائق 

القبة - القاهرة

012/22520873-

02/24871051

..................nabell953@yahoo.co.uk

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة أحمد مكة سنتر (أیھ أم سي)14
الھندسیة

-302/23958840 ش رشدي عابدين - القاهرةإستيراد ماكينات خياطة صناعية
02/23958850

......................................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة أر تكس لالستیراد والتصدیر15

الھندسیة

وكيل لشركة ( أم سي أس ) - شركة ( مونرك ) اإلنجليزية 

المتخصصين في ماكينات النسيج وخاماتها وقطع غيارها

10 ش سعد محمد سعد - المحلة الكبرى - 

الغربية

040/2382543-

012/22350237

040/2380682general@artex-egypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة أطلس للتجارة والھندسة16
الھندسیة

وكيل لماكينات الغزل والنسيج وقطع غيارها من الهند 
وتايوان والصين

-56903/3227793 ش ملك حفني - المنتزه - اإلسكندرية
012/23762324

03/5621935essamweatlas@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة ألتیما للتنمیة الصناعیة17

الھندسیة

وكيل لشركة ( مونتي أنطونيو) - شركة ( كورجي ) - 
شركة ( بريبي ) - شركة (أر أف سيستم) اإليطالية 

أستيراد أجود أنواع الخيوط - للغاليات

-5002/25890071 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/25910157

02/25890058altima@tedata.net.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة ألیس أیجیبت للتجارة18
الھندسیة

16 ش 288 من الجزائر - المعادي الجديدة - إستيراد ماكينات خياطة
القاهرة

02/25166895-
02/25203105

..................info@allesintl.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة أنفسیتیل للتوكیالت التجاریة19
الھندسیة

22 ش أبو جعفر النحاس - أرض الجولف - إستيراد ماكينات فرد وأحبار وورق هيد وخياطة
القاهرة - مصر الجديدة

02/24151628..................info@invesnile@tidata.net.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة إیجي ترونكس20

الھندسیة

إستيراد ماكينات ليزر للحفر والتقطيع على القماش وجميع 

أنواع الجلود

18 ش 26 يوليو - ميدان لبنان - المهندسين - 

الجيزة

02/33047394-
02/33047496-
02/33031579

..................www.egytronics.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة إیست ویست توب تكنولوجي جروب21
الھندسیة

وكيل لماركة (ياماتا) الصينية لماكينات التطريز - ماركة 
الصينية لماكينات الخياطة (ثيو)

32 ش مدرسة التجارة من شارع شكري 
الغربية - المحلة الكبرى - القواتلي

040/2253838-
040/2233836

040/2232622ewttg@yahoo.co.uk

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة األخوة22
الھندسیة

mowafakkilany@yahoo.com....................................10 ش الرويعي من ش العتبة - القاهرةإستيراد ماكينات خياطة

شركة االسكندریة للتكنولوجیا والھندسة (تكس 23

تك)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيج

الھندسیة

وكيل لشركة (أمف رييس) األمريكية المتخصصة في 
ماكينات العراوي وشق الجيب وإنتاج الجينز والقميص 
والبنطلون - شركة (فيما) اإليطالية للزراير والكباسين 

وماكينات التركيب األوتوماتيك والغير أوتوماتيك - شركة ( 
كيربس واستيما) األلمانية النتاج ماكينات فرد القماش 

والقص اإللكتروني - شركة (مالكان) التركية النتاج 
المكاوي والتربيزات وغاليات البخار - شركة (نوفو كات) 

األلمانية لتصميم وتعشيق وطبع الباترونات - شركة 
(ريليانت) اإلنجليزية النتاج ماكينات لصق الفازلين

yatextec@yahoo.com..................1403/5832407 ش دياب - جليم - اإلسكندرية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة البتول لالستیراد24
الھندسیة

72 ش تقسيم عمر بن الخطاب من جسر إستيراد قطع غيار ماكينات خياطة صناعية
القاهرة - السويس

....................................elbiot-singerco@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة البراسي التجاریة25
الھندسیة

joki2_spareparts@hotmail.com..................65050/2247661 ش العباس المنصورة - الدقهليةإستيراد ماكينات خياطة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة البوریدي لماكینات ومصانع المالبس26
الھندسیة

-103/4861778 ميدان أحمد عرابي المنشية - االسكندريةإستيراد وتصدير ماكينات مالبس ومستلزمات مالبس
03/4862417

..................mohabo_sewneedles@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة التوحید للتطریز واالستیراد27

الھندسیة

وكيل لشركة (سيبارو) الصينية لماكينات التطريز الثالثي 

األبعاد - شركة (نورت فيلكس) الصينبة لماكينات التطريز

ش الكونسول - أبو راضي - المحلة الكبرى - 

الغربية

040/2380992-

010/06780474

040/2380836eltawheed2005@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة التوكیالت المصریة للنسیج28

الھندسیة

وكيل لقطع غيار وإكسسوار ماكينات النسيج والتريكو من 

ألمانيا والصين واليابان

-7202/27959047 ش القصر العيني - جاردن سيتي - القاهرة
02/27959420-
02/27957973

02/27943120www.ghanemco.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة الجمیعي لماكینات الخیاطة29
الھندسیة

-015/363342األردنية الشرقية - العاشرأستيراد ماكينات
011/55803783

..................sherif_fw@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة الخیاط إخوان لالستیراد30

الھندسیة

وكيل شركة (إنديرل) التايوانية لماكينات الموكيت 
والمالبس والشوال والمالبس - شركة (نيو ترياسور) 

الصينية لماكينات التطريز - شركة (ماكي) الصينية 
لماكينات الخياطة الصناعية للمالبس - شركة (هيكاري) 
التايوانية لماكينات المالبس الصناعية - شركة (تو اف ) 

اإليطالية لمكاوي البخار

-8010/01411992 ش الرويعي - العتبة - القاهرة

011/11411992-

012/12135786-

02/25907779

..................elkhayatbro.co@masrawy.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة الفجر31
الھندسیة

......................................................302/25936290 ش الفواطية من الرويعي - العتبة - القاهرةإستيراد قطع غيار ماكينات الخياطة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة اللباد لالستیراد والتصدیر32

الھندسیة

عمارة الزهور - المشحمة - المحلة الكبرى - وكيل لشركة (مايا) الصينية لماكينات التطريز

الغربية

040/2222088-
040/2222274-
040/2220774

040/2220773www.allabad.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة المجموعة العربیة33

الھندسیة

وكيل شركة (ريتش بيس جروب) الصينية - شركة 
(بارودان) اليابانية المتخصصين في معدات وماكينات 

المالبس

برج اللواء - أمام موقف طلعت حرب - المحلة 

الكبرى - الغربية

040/2221718-
010/60232856-

040/2211718

..................wael_agc@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة المركز الھندسي (إم دایو)34

الھندسیة

-128012/82942946 ش جسر السويس - البنيان مول - القاهرةوكيل لشركة (دايو) الصينية لماكينات التطريز
012/25712713-

02/22571413

..................maheranas@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة المستقبل35
الھندسیة

mowafakkilany@yahoo.com..................1002/25891184 ش العتبة - القاهرةإستيراد ماكينات خياطة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة المھندس للتنمیة الصناعیة36
الھندسیة

وكيل لماكينات صباغة أقمشة التريكو من الصين وكوريا 
وتركيا

-1402/35820907 عمارات الضباط - الهرم - الجيزة
02/35854957

..................mohandes789@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة الھدایة للتجارة والتوكیالت (ھیدا ترید)37
الھندسیة

10 شا محمد إقبال - عمارة الجوهرة - لوران وكيل ماكينات غزل ونسيج من استراليا
اإلسكندرية

03/5824793-
03/5820446

03/5827288elhedayatrade@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة ایدكو تكس38

الھندسیة

وكيل لشركة (ميبلوس) البلجيكية - شركة (سويس تكس) 
السويسرية لماكينات الغزل والنسيج وماكينات تدوير 

وخيوط السجاد

-1203/4877291 ش البورصة القديمة - المنشية - اإلسكندرية
03/4840734-

011/44440087

03/4863409www.edcotex.net

شركة باور عزت راشد لالستیراد والتوكیالت 39

التجاریة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيج

الھندسیة

وكيل لشركة (ساموراي أكرون) الصينية لماكينات التطريز 

اإللكتروني - شركة (جولدن ليكر) الصينية لماكينات الليزر -

 شركة (كوين باي) الصينية لحميع أنواع األبر

13 ش 6 أكتوبر - بجوار المستشفى العام - 

المحلة الكبرى - الغربية ,     65 شارع 

كورنيش النيل - وراق الحضر - الجيزة

040/2239818-
040/2258056-

010/00424200-
02/35404031

040/2258057www.powerpower.info

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة باور لالستیراد والتصدیر40

الھندسیة

وكيل شركة (كوين باي) الصينية البر التطريز - شركة ( 

اكرون ساموراي) الصينية لماكينات التطريز - شركة 

(جولدن ليزر) الصينية لماكينات الليزر

-13040/2239818 شارع 6 أكتوبر - المحلة الكبرى - الغربية

040/2258056

040/2258057www.powerpower.info

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة بریما لالستیراد والتصدیر41
الھندسیة

......................................................7902/35838243 ش خاتم المرسلين - الجيزةإستيراد معدات ماكينات خياطة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة تكنو جروب42

الھندسیة

وكيل شركة (فورداه كومباني) التايوانية لبحوث إنتاج 
األجولة البالستيك المنسوجة - شركة (اكساكتا ميكانيكا) 

الهندية ألنوال نسيج األجولة البالستيك المنسوجة - شركة 
(اكسونج اند ستري ماشينري) التايوانية لخطوط إنتاج 
الشيبسي والسناكس والبسكويت والمقرمشات - شركة 
(اديديا اندستريز) الهندية لقطع غيار ماكينات األجولة 
البالستيك المنسوجة - شركة (أرمسترونج كومباني) 

الهندية لماكينات خياطة األجولة المنسوجة - شركة (سي 
رفريج) األمريكية لكومبريسورات التبريد ومعدات الثالجات 

والتبريد - شركة (ليما) الهندية لمجازر الدواجن اآللية

1102/2298584002/22974809www.misrint.net ش الوحدة العربية - عين شمس - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة جوتكسأند جوتك43

الھندسیة

إستيراد وتصدير ماكينات المنسوجات - ماكينات تحكم آلي 

وخطوط إنتاج

-902/26216651 ش المدينة المنورة النزهة الجديدة - القاهرة
02/26216652-
02/26216653-
02/26216654

02/26217022www.gotex-gotech.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة جوكي44

الھندسیة

-123/38300640 ش الجمعية - أمبابة - القاهرةوكيل لشركة جوكي لماكينات الخياطة
3/38300641-
3/38300642-
3/38300643-
3/38300644-

010/01373838

......................................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة جوكي وان لالستیراد والتصدیر45
الھندسیة

www.elmenshawi.com..................503/4843170 ش طلعت حرب - اإلسكندريةإستيراد ماكينات خياطة صناعية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة جولدن فالكون (مصر)46
الھندسیة

وكيل لشركة (جولدن فالكون) الصينية لماكينات التطريز - 
مصنع الترتر بأحجامه المختلفة

125 ش الخليج المصري - دير المالك - حدائق 
القاهرة - القبة

02/24841868-
012/26258020

02/24875209www.goldenfal.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة جي أر جي إیجیبت47

الھندسیة

وكيل لشركة (ريتا) اإليطالية لماكينات تدوير الحرير - 
شركة (جلفانين) اإليطالية لماكينات الصباغة - شركة 

(دانتي باولو) اإليطالية لماكينات تجهيز األقمشة - شركة 
(بي تي أس أر) اإليطالية ألجهزة قاس الخيط - شركة 

(وروكو) اإليطالية لمحابس البخار - شركة (ماري بالست) 
اإليطالية لكون البالستيك - شركة (دكتور بتري) األلمانية 
للمواد المساعدة - شركة (هيرزونج) األلمانية لماكينات 

جدل الخيوط - شركة (برمج سبنزفرين) األلمانية لماكينات 
التدوير - شركة (هاوج) األلمانية ألجهزة إزالة شحنات 

اليكتروستاتيكية - شركة (تيجز) األلمانية لماكينات 
الصباغة - شركة ثيرموترون) اليونانية لماكينات تهيئة 

المالبس الجاهزة - شركة كاسون) األمريكية للفالتر 
الصناعية

مدينة ابو رواش - المنطقة الصناعية - قطعة 

86 - القاهرة

02/39100035-

02/39100036-

012/21020975-

012/22102166-

010/02102166-

02/39100037www.grgegypt.com

شركة خفرع للوكاالت الصناعیة (أوبري 48

إیجیبت)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيج

الھندسیة

وكيل لشركة (أشتول) األلمانية المتخصصة في ماكينات 

التريكو - شركة (أس دبليو أف) الكورية لماكينات التطريز

302/3749305102/37614335ubarieg@link.net ش مصدق - الدقي - الجيزة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة دكتور أحمد عبد السالم موسى49

الھندسیة

وكيل لشركة (أس.تي.سي) الصينية المتخصصة في 
ماكينات عمل اللحاف وقص األبليك بالليزر وماكينات 

التطريز

شارع 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية - المحلة 

الكبرى

040/2402929-

040/2402925

..................mousa_elsam@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة سكر مكة50

الھندسیة

وكيل لشركة (سيروبا) التايوانية لماكينات الحياكة العادة 
واألوتوماتيك واألوفرولوك واألستك واألديداس - شركة 

(كوميل) اإليطالية للغاليات وترابيزات شفط وتسخين 
ومكابس

54 نهاية شارع جسر السويس - المنطقة 

الصناعية - بجوار شركة بافاريا - القاهرة

02/26988775-

02/26988581-

02/26990580

02/26990244mahmoud@sokkar.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة سكر میالد51
الھندسیة

وكيل لشركة تيبكال الصينية - شركة (جوي) الصينية 
لماكينات الخياطة

-202/25885746 ش األبطال - الرويعي - الموسكي - القاهرة
02/25907359

02/26843429www.sugarsewingmachineco.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة سمیر میالد52

الھندسیة

وكيل شركة (تي.ان.سي) التايوانية ألبر ماكينات الخياطة - 
شركة (كيه تشانس) التايوانية - (هاي ليد) الصينية - 

شركة (برو تكس) الصينية لماكينات الخياطة - شركة (أس 
أتش أن أر) التايوانية لسكاكين ماكينات الخياطة وقطع 

غيارها

6-9-10 شارع الفواطع - الرويعي - الموسكي - 

وسط البلد - القاهرة

02/25903499-

010/05688871

02/25896611rsamirmilad@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة سنتر مكة لماكینات الخیاطة53

الھندسیة

وكيل لشركة (نيسان) التركية المتخصصة في ماكينات فرد 
القماش أوتوماتيك وعادة - شركة (كينتج تكس) التايوانية 
لماكينات األنترلوك واألوفرلوك - شركة (كنساي) اليابانية 

المتخصصة في ماكينات الحلية - شركة (ريفري) األسبانية 
المتخصصة في ماكينات التطريز - شركة (باتستيال) 

اإليطالية المتخصصة في الغاليات ومكاوي البخار

-25403/4807047 ش الغرفة التجارية - الرمل - اإلسكندرية

03/4842909-

03/4816556

03/4801802mecca_machine@mail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة سنجر الساعة (محمد الشمندي)54

الھندسیة

إستيراد إكسسوارات ماكينات خياطة لشركات بيباسوس 

(جاك - هونرى - سومان)

2 ش أحمد إبن حنبل من ميدان الساعة - 

اإلسكندرية

03/5268009-
03/5264415-
012/2333186

..................mohamad-shamandi@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة سیكا55

الھندسیة

إستيراد وتوريد معدات مغاسل وكيل لمعدات المنسوجات 
من أمريكا - إيطاليا - وكيل شركة (نجايشنج) الصينية - 

شركة (يوني ماك) األمريكية - شركة (انجينيسي) اإليطالية 
لماكينات مصانع المالبس

-13902/37484151 ش التحرير - الدقي - الجيزة

02/37488329-

02/37618466

02/37484873www.seca.com.eg



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة إنفس نیل للتوكیالت التجاریة56

الھندسیة

وكيل وموزع لماركة (أوتيكس) األسبانية لماكينات فرد 
القماش - ماركة (ليكترا) - (إنفيسترونيكا) الفرنسية 
لماكينات القص األتوماتيكي ورسم الباترون - ماركة 

(كوبيير مان) األلمانية لنظام فصل األلوان بالكمبيوتر - 
ماركة (أوداكيس) البرازيلية لنظام عمل الباترونات 

بالكمبيوتر وتصميم المالبس - ماركة (أثيليا) األسبانية 
للبلوترات - ماركة (فيستا) التركي لروالت ورق الباترون 

الالصق وورق مخروم

22 ش أبو جعفر النحاس - أرض الجولف - 

مصر الجديدة - القاهرة

012/23983961-

012/28007912-

02/24151628

..................invesnile@tedata.net.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة شوني57

الھندسیة

وكيل لشركة (رابيت) الصينية - شركة (عظيم) التركية - 
شركة (لروني سبيلني) اإليطالبة - شركة (سكلوبس) 
اليونانية - شركة (ماريو كروستا) اإليطالية - شركة 

(بينكس) التركية لماكينات الغزل والنسيج - شركة (جيمس 
هيل) اإلنجليزية الخاصة بمعامل الجودة للغزل والنسيج

69 ش أحمد الصاوي - مكرم عبيد - مدينة نصر 

- القاهرة ,    10 ش أحمد يحيي - جليم - 

اإلسكندرية

02/22715885-
02/22715851-

012/71243311-
03/5838768-
03/5827069

02/22715939-

03/5838386

www.shony.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة شوني للتوكیالت التجاریة58

الھندسیة

وكيل شركة (بنكس) التركية - شركة (عظيم) التركية - 
شركة (ماريو كروستا) اإليطالية - شركة (لوريس بيليني) 

اإليطالية - شركة (جيمس هيل) اإلنجليزية - شركة 
(جايسون) الهندية - شركة (رابيت) الصينية - شركة 

(إسكالبوس) اليونانية المتخصصين في ماكينات الغزل 
والنسيج ومعامل الجودة

69 ش أحمد الصاوي - مكرم عبيد - مدينة نصر 

- القاهرة ,    10 ش أحمد يحيي - جليم - 

اإلسكندرية

02/22715885-

02/22715851-

03/5827069

02/22715939www.shony.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة عالم للتطریز59
الھندسیة

وكيل لشركة (يورو ستار) الصينية المتخصصة في ماكينات 
التطريز

-1040/2242174 ش عمر الخيام - المحلة الكبرى - الغربية
012/23914065

040/2239729gwadscenter@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة فابتكس للتوكیالت التجاریة60

الھندسیة

وكيل ماكينات غزل ونسيج وتريكو ومالبس جاهزة من 

إيطاليا

37 برج الفردوس - شارع المدينة المنورة - 

مدينة التوفيق - مدينة نصر - القاهرة

02/22631777-

02/24044842

02/24015623....................................

شركة فنار للتجارة والتوكیالت التجاریة (نرشي 61

وشركاه)

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيج

الھندسیة

وكيل لشركة (سميت) اإليطالية الخاصة بماكينات التدوير - 
شركة (جو فرونت) التايوانية الخاصة بالصاغة وماكينات 

التدوير

-03/3813982مدينة أسيد - رقم 15 - سموحة - اإلسكندرية
012/23966292-
012/22130316

03/3813182fanar@link.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة فیا لماكینات التطریز62
الھندسیة

71 ش الصفا - متفرع من شارع جمعية عمر مستوردين  ووكالء لشركة (فيا) لماكينات التطريز
القاهرة - الحرفيين - بن الخطاب

02/26999975..................feiyaegypt@gmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة فیا مصر للتجارة العامة63

الھندسیة

71 ش الصفا - تقسيم عمر بن الخطاب - جسر إستيراد ماكينات تطريز
السويس - القاهرة ,    1 ش الجيش - المحلة 

الغربية - الكبرى

040/2244744..................www.feiya.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة فیماكس للتوكیالت64

الھندسیة

وكيل للشركات المتخصصة في ماكينات الغزل والنسيج 
والصيانة والتجهيز (كابيو أوتومازوني) اإليطالية - شركة 

(الباني إنترناشيونال) اإليطالية - شركة (فراتيلي 
جراتسيونو) اإليطالية - شركة (شيلينج) اإليطالية - شركة 

(دانتي) اإليطالية - شركة (نوفا كليميري) اإليطالية - شركة 
(رينج مان) الهندية - شركة (شيبنيس) البلجيكية - شركة 
(يوني أولوز تأير تكس) الهندية - شركة (لكسير) الهندية

403/483951803/3439519fimax@dataxprs.com.eg ش األسقفية - العطارين - اإلسكندرية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة كالرا65

الھندسیة

وكيل شركة (برودان) اليابانية لماكينات التطريز - شركة 

(شمتس) األلمانية الخاصة بأبر ماكينات التطريز

040/2214454040/2213450claratechnical@yahoo.comشارع عبد الخالق ثروت المحلة الكبرى - الغربية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة الرین تریدنج66

الھندسیة

برج الزهور - طريق المنصورة - المحلة الكبرى وكيل لماكينات تطريز من كوريا والصين

- الغربية

040/2212600-
012/23226092-

040/2212666

040/2221113....................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة لیون تكس للتجارة الدولیة67

الھندسیة

وكيل شركة (مورودير) لخطوط تصنيع الخيوط من البولي 
بروبلين والبوليستر والنايلون - شركة (جيودتشي) 

اإليطالية لماكينات الغزل - شركة (المبيرتي) اإليطالية 
لمواد التزييت وموانع الكهرباء - شركة (نير كيميكا) 

اإليطالية لمساعدات الصباغة والطباعة على المنسوجات - 
شركة (بالنتكس) اإليطالية لخطوط تصنيع - شركة 

(تكسيليميزا) اإليطالية لماكينات التدوير

مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية 

A6 - قطعة 73

015/411306-

015/411307

015/411308lion@soficom.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة ماجیكال نیدلز للتجارة68

الھندسیة

وكيل لماركة (فالكون) اإليطالية لماكينات إنتاج الشراب - 
ماركة (كابيردوني) اإليطالية إلنتاج البريه والكوفيه - 

شركة (ريتش) الصينية لماكينات الخياطة - شركة (دوتك) 
األلمانية ألبر الخياطة

15 ش محمد الفيومي - من شارع األربعين - 

خلف حديقة بدر - جسر السويس - القاهرة ,     

10 ش الرويعي - محل 21 - العتبة - القاهرة

02/25886977..................www.magicalneedles.com.eg



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة ماجیكال نیدلز للتجارة69
الھندسیة

15 ش محمد الفيومي من األربعين - جسر توكيل قطع غيار وأبر دوكيت وكروشيه وماكينات خياطة
القاهرة - السويس

02/22441742-
02/22441743

..................www.magicalneedles.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة مركز الخدمات الصناعیة للغزل والنسیج70

الھندسیة

وكيل لشركة (انتر سبير) األلمانية - شركة (زيمر) 
النمساوية - شركة (ميررو) األمريكية - شركة (فوماج) 

األلمانية - شركة (ستو وودورد) األلمانية المتخصصين في 
ماكينات تجهيز وطباعة وصباغة األقمشة الجافة والمبللة

803/336698403/5566236ralf@thewayout.net ش تاج المعالي - ميامي - اإلسكندرية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة مركز مصر أمریكا لالستیراد والتصدیر71

الھندسیة

وكيل لشركة (كاو هينج) التايوانية لماكينات التريكو 
المستطيل - شركة (سين هير) الصينية لماكينات التريكو 

الدائري - شركة (ميجادين) اإليطالية لجميع أنواع السيور 
الخاصة بماكينات التريكو الدائري األبيض - شركة ( داهو) 

التايوانية لماكينات عمل الخيوط الفانسي والكورشيه - 
شركة (تين يانج) التايوانية لماكينات التريكو الدائري - 

شركة (ايفر جرين) التايوانية لماكينات ألترا سونيك بجميع 
أنواعها

2 مساكن الشناوي - مدخل أ - بجوار مسجد 

التوحيد - المنصورة - الشرقية

050/2239300-

010/01339300

050/2239400safah_1960@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة مكة72
الھندسیة

109  ش  نبيل الوقاد - منشية ناصر - الجمالية وكيل لشركة (باي لونج) التايوانية لماكينات النسيج
القاهرة -

02/23418605......................................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة مكة للتریكو73
الھندسیة

109  ش  نبيل الوقاد - منشية ناصر - الجمالية وكيل لشركة (باي لونج) التايوانية لماكينات التريكو الدائري
القاهرة -

02/23418605......................................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة مودرن لتجارة الماكینات74

الھندسیة

وكيل لشركة (جوكي) اليابانية - شركة (بيجاسوس) 
اليابانية - شركة (جاك) الصينية - شركة (إيست مان) 

األمريكية المتخصصين في ماكينات الخياطة

03/4863562www.elmenshawi.com-1503/4846644 ش صالح سالم - محطة الرمل اإلسكندرية

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة موني ترید75

الھندسیة

وكيل لشركة (تكس با) األلمانية - شركة (شلميزجيه) 
الفرنسية - شركة (سوسين) األلمانية - شركة (دريكر) 
السويسرية - شركة شركة (لميناج) البلجيكية - شركة 

(بورزينو) اإليطالية - شركة (كنال إير) اإليطالية - شركة 
(بلكان) التركية - شركة (إيشيمن) السويسرية - شركة 

(ريمتكس)

144 ش عمر بن الخطاب - مصر الجديدة - 

القاهرة ,    4 عمارات مصطفى كامل - مصطفى 

كامل - اإلسكندرية

02/22916457-

03/5468536

02/22904359-

03/5457121

www.monitrade.org

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة نھر النیل لالستیراد والتصدیر76

الھندسیة

-4302/27963843 ش الشيخ ريحان - عابدين - القاهرةإستيراد ماكينات خياطة وإكسسوارتها من الصين
02/27964168-
010/05180380

02/27942672naharelnil@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة نوبل تكس77
الھندسیة

وكالء لماكينات الغزل والنسيج من فرنسا - ألمانيا - 
سويسرا

18802/3303574402/33469421www.nobeltex-gies.com ش النيل - العجوزة - الجيزة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة نوفاكو78
الھندسیة

وكيل لشركة (بيكالون) البلجيكية - شركة (جينتيكر 
األلمانية لماكينات الغزل والنسيج هوبتكس)

6502/2635066202/26384478yasnad@link.net ش الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة نیدلز ھاوس إیجیبت79

الھندسیة

وكيل لشركة (كيوم يونج) الكورية - شركة (سامسونج) 
الكورية - شركة (تي دي أف) اإليطالية - شركة (سون تك) 

الكورية - شركة (تشينا هايمن) الصينية - شركة (ريللي) 
الكورية الصينية المتخصصين في ماكينات واكسسوارات 

الغزل والنسيج

158 ش ابن الحكم - ميدان ابن الحكم - أبراج 

بيت العز - مبنى ب - حلمية الزيتون - القاهرة

02/26436377-

02/26436378-

02/26436379-

02/26333491www.neddleshouse.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة نیسماكو80

الھندسیة

وكيل لشركة (تويوتا) اليابانية - شركة (ريكوما) الصينية - 

شركة (زد جي أم) الصينية لماكينات التطريز

أبراج سيدي جابر - البرج الثاني - سيدي جابر - 

اإلسكندرية

03/427809603/4274188www.nismaco.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة نیل فالكون للتوكیالت التجاریة والماكینات81

الھندسیة

وكيل شركة (ين هاي) الصينية لماكينات التطريز - شركة 
(تونج كار) الصينية لماكينات الشنيط - شركة (واي) 

الصينية لماكينات االسترتش والنسيج الدائري والركامة 
الدائرية وقطع غيارها وخيوطها والترتر الخام - شركة 

(ينهاي) الصينية لماكينات النسيج والمالبس

158 ش الهرم - ميراج سنتر - مبنى 1 شقة 2 

- الجيزة

02/33880405-

010/06850020

02/37720280www.nilefalcon.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجشركة ھندست82
الھندسیة

إستيراد ماكينات خياطة من (الصين - كوريا - تركيا - 
وقطع غيار الماكينات إيطاليا) - اليابان

hantast@link.com..................102/25881725 ش الرويعي من ش العتبة - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمؤسسة الرواد83

الھندسیة

10 عمارات المقاولون العرب - المنطقة الرابعة وكيل ماكينات خياطة من أوروبا

- مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22667840-

02/22674767

..................www.elrowad.net

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمؤسسة النصر لماكینات الخیاطة84
الھندسیة

......................................................2402/25934746 ش الرويعي من العتبة - القاهرةإستيراد وبيع ماكينات الخياطة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمجموعة ھشام الخیاط85
الھندسیة

www.hishamelkhayat.com..................802/27867934 ش الرويعي - من العتبة - القاهرةإستيراد وتصدير ماكينات خياطة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمجموعة ھشام الخیاط لالستیراد86

الھندسیة

وكيل شركة (جولدن ويل) التايوانية - شركة (توني) 

التايوانية - شركة (تايكنج) التايوانية - شركة (سوتك) 

الصينية لماكينات الخياطة والمالبس الجاهزة

8 ش الرويعي - العتبة - القاهرة         ،       

ج2 عمارات الفاروقية - أخر شارع جسر 

السويس - القاهرة

010/02133335-

012/22133335-

011/12133335

..................www.hishamelkhayat.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمعرض الرضا والنور87
الھندسیة

-102/27860133 1ش الفواطية من الرويعي من العتبة - القاهرةاستيراد وتصدير ماكينات خياطة
010/05813018

......................................................

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمعرض عصام أبو سیف88
الھندسیة

........................................................................ش نعمان االعسر - الغربيةاستيراد ماكينات خياطة

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمكتب أبو حشیش للتجارة89

الھندسیة

وكيل شركة (ماير اند سي) االلمانية - شركة (ماير ريكوند) 

االلمانية لماكينات نسيج التريكو الدائري

14 ، 3 شارع محمد بدار - تقسيم الالسيلكي - 

المعادي الجديدة - حلوان

02/25166739-
012/23115113-
012/21163310

02/25166826adel@abouhashish.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمكتب الشافعي90

الھندسیة

-1502/37612498 نادي الصيد الجيزة - الدقي - القاهرةتوكيالت ماكينات خياطة ومالبس
02/37612496-
02/37612497

..................office@shafei-egypt.com

الماكینات والمعدات واألالت ماكينات نسيجمكتب محسن عبد السالم الشافعي91

الھندسیة

وكيل شركة (بروكنر) األلمانية لتجهيز األقمشة المنسوجة 
والتريكو - شركة (إيرهارد أند اليمر) األلمانية ألجهزة 
التحكم في ماكينات الطباعة وتجهيز األقمشة - شركة 

(فايت) األلمانية للمكواه وفرد األقمشة - شركة (جروز 
بيكرت) األلمانية لماكينات التريكو والحياكة - شركة (كارل 
ماير) األلمانية لماكينات التريكو السداء والسدايات - شركة 

(كرن ليبرز) األلمانية للسناكر والبالتين - شركة (الفر) 
األلمانية واإليطالية لماكينات حالقة األقمشة والكسترة 

والصنفرة - شركة (تكس فور تاك) األلمانية لماكينات الغزل 
والنسيج - شركة (لوناتي) اإليطالية لماكينات الجوارب - 

-1502/37612498 شارع نادي الصيد - المهندسين - الجيزة

02/37612496

02/37612497m.shafei@link.net

ماكينات ومعدات زراعية الشركة العلمیة المتحدة (یوسكو)1

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة شور تايم لمعدات تهوية وتبريد مزارع 

الدواجن

-2402/25252001 شارع 108 - حدائق المعادي - القاهرة
02/25250349-
010/06616693

..................hazem@yahoo.com

ماكينات ومعدات زراعية الشركة المصریة لالستشارات والتجارة (أكترا)2

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ستيل) االلمانية ألوناش الشوكة الديزيل 
والكهرباء ومعدات المناولة - شركة (ديوتز ايه جي) 
االلمانية للمحركات ومولدات الديزل - شركة (مينترا 

شنيجر) النمساوية - شركة (كيفرني الند) الهولندية - 
شركة (بالدان) البرازيلية المتخصصين في المعدات 

الزراعية

-1202/27363326 أ شارع حسن صبري - الزمالك - القاهرة

02/27364737-

02/27354374-

02/27368602

02/27361582www.ectra.com

ماكينات ومعدات زراعية الشركة المصریة للتنمیة وااللیات (إیكاد)3

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد معدات زراعية من خالل توكيالت كشركة 
(نيوهوالند) - (يانمار) - (فياكار) للحفارات المقطورة - 

(انتردرين) لماكينات الصرف المغطى - (جيراردي) 
للمحاريث

105 شارع عبد العزيز ألـ سعود - المنيل - 

القاهرة

02/23622516-

02/23653118

02/23624575

ماكينات ومعدات زراعية الشركة المصریة للتنمیة وااللیات (إیكاد)4

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (نيوهوالند) االيطالية للمعدات الزراعية - 

شركة (يانمار) اليابانية للجرارات الصغيرة وأالت زراعية - 

شركة (انتردرين) الهولندية لماكينات الصرف المغطى

105 شارع عبد العزيز ألـ سعود - المنيل - 

القاهرة

02/23653118-

02/23622516

02/23624575ecad@link.net

ماكينات ومعدات زراعية الشركة الھندسیة للتوریدات الصناعیة5

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

......................................................050/2378812سكة سندوب - الدقهليةاستيراد مكابس دواجن

ماكينات ومعدات زراعية شركة أبناء محمد فتح هللا جعارة6

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بيرجر) األلمانية - شركة (جاردن وولف) 
األلمانية ألدوات الحدائق - شركة (تاكيي) اليابانية لتجارة 

بذور الخضر - شركة (أيكو) اليابانية النتاج المواتير 
الزراعية - شركة (بوفي) االسبانية الالت الرش اليدوية - 

شركة (تيس تانس) الهندية للمبيدات الحشرية - شركة 
(جرين أنديال) الهندية لالسمدة الحيوية - شركة (يوني 

سلكس) االيطالية للخراطيم ورشاشات الحدائق

....................................1702/2512686802/25116103 شارع أحمد ماهر - باب الخلق - القاهرة

ماكينات ومعدات زراعية شركة أكتو ترید لالستیراد والتصدیر7

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بنجلي) الصينية لمطاحن الدقيق - شركة 
(يولونج) الصينية لمكابس العلف - شركة (روي فينج) 

الصينية لمعاصر الزيوت - شركة (تشيلي) الصينية لمعدات 
مضارب األرز - شركة (دوان) الصينية ألجهزة تنقية األرز 

بالليزر - شركة (شين شانج) الصينية لخطوط انتاج 
األعالف - (يونج هنيج) للمولدات الكهربائية - (تايشان) 

للجرارات الزراعية - (فارمات) للرشاشات

7 شارع دكتور حمودة من شارع زغلول - 

مشعل - الهرم - الجيزة

02/33883085-

02/33879551-

012/22181699-

02/37411491

02/33872337www.actotrade.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات ومعدات زراعية شركة ألفا نایل الزراعیة8

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بوسط بي في) الهولندية - شركة (تاريماك) 

التركية - شركة (جرو) االيطالية المتخصصين في معدات 

الحلب األلي ومستلزمات المزارع

-602/22598365 شارع سليم األول - حلمية الزيتون - القاهرة

010/01072672-

010/01611428

02/24517357....................................

ماكينات ومعدات زراعية شركة أیة للتجارة والتجھیزات الزراعیة9

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

8 شارع محمد تيمور - ميدان سانت فاتيما - تجهيزات مزارع

مصر الجديدة - القاهرة

02/26421332......................................................

ماكينات ومعدات زراعية شركة البراق لالستیراد والتوكیالت التجاریة10

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ماركة (دي فام) - وكيل إلحدى مصانع المايكنة 

الزراعية في الصين

-040/2501101كفر ديما - كفر الزيات - الغربية

040/2501102-

040/2500161www.elborak-dfam.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة الدیاب للتنمیة الزراعیة والبیئیة11

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكيل الوحيد لشركة (سام ديوتز - فاهر جروب) االيطالية 

المنتجة للجرارات الزراعية

1مكرر شارع الشهيد سيد زكريا - مساكن 

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2267100302/22671004www.eldeyab.net

ماكينات ومعدات زراعية شركة السناریة لالستیراد والتصدیر12

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3 شارع الشيخ نور الدين تقاطع العروبة مع استيراد معدات دواجن
شارع الثورة القيادة المشتركة - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24193048......................................................

ماكينات ومعدات زراعية شركة الفتح للمقاوالت والتجارة والتشیید13

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكيل الوحيد لشركة (هيوسكفارنا) السويدية للمعدات 

الزراعية الخفيفة ومعدات تنسيق الحدائق

5 شارع عبد العزيز فهمي - هليوبوليس - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26377131-
02/22402711-
02/22402712

02/26362833-

02/26337443

....................................

شركة الفتح للمقاوالت والتجارة والتشیید 14

(شتات سابقا)

ماكينات ومعدات زراعية 

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكيل الوحيد لشركة (هيوسكفارنا) السويدية للمعدات 

الزراعية

5 شارع عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/26377131-
02/22402711-
02/22402712

02/26337443www.elfath-group.com

شركة اللوتس للمشروعات الزراعیة والري 15

المتطور

ماكينات ومعدات زراعية 

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد وتركيب الصوب الزراعية بأنواعها المختلفة - نظام 
تبريد يعمل أوتوماتيكيا - أنظمة تدفئة باستخدام هواء 

دافيء أو ماء ساخن - نظام التظليل الثابت - أنظمة الري 
الداخلية للصوب

مدينة السادات  - المنطقة الصناعية الرابعة - 

الهناجر - عنبر18 - وحدة80

048/2611965-
010/66607188-
012/28526930-
012/80898981

..................lotus_8018@hotmail.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة رمسیس للتجارة واالستیراد16

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

....................................5602/2591146702/25880002 شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد طلمبات غطس - أدوات زراعية

ماكينات ومعدات زراعية شركة طابا میدیكال فارما17

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل مستلزمات انتاج حيواني من أدوية بيطرية - خطوط 

محالب ألية - معدات تصنيع أعالف - معدات تجهيز عنابر 

الدواجن

21 شارع نادي مرفق المياه - شارع أحمد سعيد 
- العباسية - أبراج تبارك - برج ب          ،      

شارع قناة السويس - بجوار المنصورة سيتي 
مول

02/29222796-

02/24873926-

050/2321676

02/24826218www.tabavet.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة كریتیف تاتش18

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

220شارع أحمد ذكي من بتروجيت - النزهة وكيل لشركة هانوها الكورية لمعدات الدواجن

الجديدة - القاهرة

02/2621654802/26218804creative_touch2000@yahoo.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة مزارع الدواجن الحدیثة19

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (فالمينا) القبرصية - شركة (فال) األمريكية - 

شركة (تافسان) التركية - شركة (دوزاترو) الفرنسية 

المتخصصين في معدات مزارع الدواجن

9 عمارات شركة المعادي - شارع الجزائر - 

المعادي الجديدة - حلوان

02/27043701-

012/23862966

02/27043550mpf-ezzekdin-co@hotmail.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة میتو للتجارة والمیكنة الزراعیة20

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل تجاري وصناعي في تدوير المخلفات - معدات 

وأالالت لالنتاج الحيواني - ملحقات الجرار - موزع معتمد 

لجرارات زراعية ماركة (نيوهوالند) - (بيالروس)

شارع المديرية - طنطا      ،        شارع 

المديرية - عمارة األوقاف الوسطى - ميدان 

المحطة - طنطا

040/3335603-
040/3359394-

012/23986033-
040/3402128

040/3420480mito@mitoeg.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة مینا أوالد ماھر نسیم21

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-2402/25796961 شارع شبرا - القاهرةوكيل شركة (أوماز) االيطالية النظمة الدواجن البياض

012/22402323

02/25790526menaco98@gmail.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة نسیم لالستیراد22

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (هاري) االيطالية - شركة (ألكو) االيطالية 
لماكينات قص النجيل - شركة (فولبي) االيطالية للرشاشات 

- شركة (سود زابا) االيطالية ألسلحة العزاقات - شركة 
(فيت) االيطالية لخراطيم الرش

13 شارع أنطاكي النعمان - عين شمس - 

القاهرة

012/22470260-

02/24975769

......................................................

ماكينات ومعدات زراعية شركة نیو موتورز23

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بي سي اس) االيطالية للمحشات - شركة 
(سيكما) االيطالية الالت العزيق - شركة (أنجيلوني) 

االيطالية للحفارات - شركة (فوتون) الصينية للجرارات 
الزراعية - شركة (ماسكر كارارو) االيطالية الالت الزراعة 

- شركة (تيكنيك توينتي) التركية لماكينات قص النجيل

طريق القاهرة االسكندرية الزراعي - أمام 

االذاعة - طنطا     ،      8 شارع علي الكسار 

(الجنينة سابقا) - العتبة - القاهرة

040/3305407-

040/3324888-

040/3307777-

02/25889621

040/3305409-

02/25884140

newmotors2002@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

ماكينات ومعدات زراعية شركة ھابیكو24

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (نان يانج) الصينية لمطاحن الغالل - استيراد 

المعدات الزراعية من الصين

102 شارع عثمان بن عفان - ميدان تريومف - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22417551-
02/26445435-
02/26445433-
02/26445431

02/26424026habicoegypt@yahoo.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة یونیفرسال لالستیراد والتصدیر25

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد قطع الغيار االصلية للجرارات الزراعية 
(البيالروس) - وكيل مصنع (ام تي زد) للجرارات - (موتور 

للمحركات بالنت مينيسك)

31 شارع عرابي - التوفيقية - القاهرة       ،    

 شارع مصطفى علي - الروضة - بني سويف

02/2574849902/25758378youssef_youssef@hotmail.com

ماكينات ومعدات زراعية شركة جعارة لالستیراد والتصدیر26

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لكبرى الشركات العالمية في الميكنة واألالت الزراعية 

- االسمدة والمبيدات الحيوية والطبيعية

-1702/25127136 شارع احمد ماهر - باب الخلق - القاهرة
02/25126868-
010/0191816

02/25116103www.gaara.com.eg

ماكينات ومعدات زراعية مكتب داتا27

ومستلزمات مزارع

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

17 شارع المشير احمد اسماعيل االكاديمية استيراد معدات مزارع الدواجن من جنوب افريقيا وتايوان

العربية للعلوم - شيراتون هيليوبوليس - القاهرة

02/22672397-

012/22171163

..................www.data-egypt.com

محركات ومواتير شركة أبناء أنور بسطا لالستیراد والتصدیر1
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................2902/2591060502/05886606 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةاستيراد محركات - فالتر

شركة أبناء الغریب محمد الدریني للتجارة 2

والتوریدات

محركات ومواتير 

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة ستيم لصناعة المراجل البخارية والغاليات 

(بخار - زيت) - وكالء وموزعون لكبرى الشركات األلمانية 

واإليطالية والتركية

-040/2233249ش سعد زغلول - المحلة الكبرى - الغربية
040/2235700-
040/2246010-

012/26677627-
012/20000239

040/2233161-

040/2245262

www.eldrieny.com

محركات ومواتير شركة أبو جبل للتجارة والتوزیع3
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

17 شارع رياض - شارع شبرا - حدائق شبرا - استيراد قطع غيار محركات
القاهرة

02/2204943302/22057611....................................

محركات ومواتير شركة أبو العنین (محركات تطبیقیة - أبیما)4
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

عمارات النصر - بلوك54 - شارع9 - المقطم - استيراد محركات
القاهرة

02/26720531-
010/01407420

02/25088985abemaegt@yahoo.com

محركات ومواتير شركة أحمد داوود وشركاه للھندسة والتوكیالت5
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل مواتير مياه ومعدات كهربائية من انجلترا - وكيل 
االيطالية للمواتير (لورا) شركة

11شارع الشريفين - قصر النيل - وسط البلد - 
القاهرة

02/23921550-
02/23921260

02/23921501www.ahmeddaoud.com

محركات ومواتير شركة أمسول (أنظمة التحكم المتكاملة)6

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ألن برولي) االمريكية النظمة التحكم - شركة 

(تيكو وستنج هاوس) التايوانية للمحركات

-3802/33379774 شارع مصدق - الدقي - الجيزة
02/37626417-
02/37626407

02/37620307www.amsol.org

محركات ومواتير شركة إیزا إیجیبت7

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد - وكالء لمادة تقليل االحتكاك داخل المحركات - 

وكالء مواد التلميع لدهانات البولش والكمبوند

ابراج المانسترلي - برج3 - شارع البحر االغظم 

- امام القرية الفرعونية - الجيزة

011/1222239-

02/39821888

02/35688080www.pheeramas.com

محركات ومواتير شركة بكار8

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء وموزعون لجميع معدات الحريق - االمن الصناعي 
أجهزة االنذار االطفاء - سيارات الحريق - مالبس العمال - 

احذية سيفتي

-1002/25792417ش نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة

010/01092344

02/25750981www.bakkareg.com

محركات ومواتير شركة تریدیكو الصیاد9
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل (برافا) لمعدات القوة صناعة محلية - (هوندا مارين) 
للمحركات البحرية صناعة يابانية

109 شارع عمر بن الخطاب - ألماظة - مصر 
القاهرة - الجديدة

02/2290571002/22904735www.elsayad.com.eg

محركات ومواتير الشركة التجاریة للھندسة الصناعیة (السحرتي)10

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استشارات علمية في مجال صناعة الزجاج وااللكترونيات 

والتحكم األلي

15ش الخليفة المأمون - هليوبوليس - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24140429-
02/24173235-
02/22919004-
012/22467268

02/22910403-

02/22914774

gsaharty@gmail.com

شركة تكنو 2000 للصناعة والتجارة (تكنو 11

جروب)

محركات ومواتير 

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

تصنيع خطوط انتاج الكرتون المضلع - ماكينات تعبئة 

وتغليف وماكينات طباعة - مكابس - تحويل ورق

مدينة الفتح الصناعية - المنطقة الصناعية 
االولى - كوم أوشيم - الفيوم     ،       111ش 
الملك فيصل - برج مصر الخليج االداري - فيصل 

- الجيزة

084/6210157-
084/6210158-
02/37446280-
02/33841160-
02/37446021

084/6210159-

02/37446023

www.technogroupeg.com

محركات ومواتير شركة التمساح للتجارة والتوریدات12

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء شركة فاريمكس فالفس البولندية للمحابس بجميع 

أنواعها والمواسير الصلب واالستانلس ولوازمهم - مصايد 

بخار - مصافي ومخفضات وعدادات مياه ووصالت مرنة

-2102/25784593ش مدرسة عباس - السبتية - القاهرة

02/25793040

02/25774024www.eltemsah.net

محركات ومواتير الشركة الدولیة للھندسة والتجارة13
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد وتوريد قطع غيار محركات (كمنز) وصيانتها - 
(فليت جارد) فالتر

برج نوبل - شقة11 - شارع البحر االعظم - 
الجيزة - جزيرة الذهب

02/3570405402/25718701www.iet-co.net

محركات ومواتير الشركة العربیة14
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................5902/25939790شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد محركات كهربائية

محركات ومواتير الشركة المصریة للھندسة والتجارة15
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-4502/25755229 شارع شامبليون - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد قطع غيار محركات - مولد كهرباء
02/25757636

02/25755887eetco@link.net

محركات ومواتير الشركة المصریة للھندسة والتوریدات16
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................4302/25777210 شارع القللي - رمسيس - القاهرةتوريد مواتير المياه الهندسية ومولدات كهربائية

محركات ومواتير شركة جنرال باور17
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

10 شارع ذكريا أحمد - التوفيقية - وسط البلد - استيراد وتوريد قطع غيار المحركات
القاهرة

02/2574114202/25758883....................................
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محركات ومواتير شركة جي بي أس18
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

www.gpsmisr.com..................010/04444687مدينة نصر - القاهرةاستيراد أجهزة تتبع السيارات (جي بي اس) الصينية

محركات ومواتير مجموعة شركة الحجار19

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

تصنيع سلندرات الهواء الترددية وأوعية الضغط - وصالت 

هواء

السادس من اكتوبر - المنطقة الصناعية الرابعة  
- بلوك 71       ،         83 ش السبتية - 

القاهرة

02/38331977-
02/25766266-
02/25774400

02/38330357-

02/25750113

www.alhaggarmisr.com

محركات ومواتير شركة حورس لألنظمة والمقاوالت20

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3ش د. سلوى ميالد - المنطقة التاسعة - الحي الموزع المعتمد لطلمبات جراند فوس في مصر

الثامن - مدينة نصر - القاهرة

02/24734206-
02/24734208-
02/24734210-

011/42132885-
011/15060157

02/24734209www.hourssystem.net

محركات ومواتير شركة الحسین للمعدات21

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء للعديد من الشركات في مجال العدد واالالت 

الميكانيكية وأدوات الخراطة

-10302/25904955 ش الجمهورية - ميدان رمسيس - القاهرة
02/25925266-
010/68833441

02/25924266www.hussainhardware.co

محركات ومواتير شركة رمسیس الھندسیة22

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتصدير رولمان البلي بمختلف انواعه وماركاتة 

لالستخدامات الصناعية

-202/25755833 شارع سليمان الحلبي - وسط البلد - القاهرة
02/25744910-
012/23128763

02/25784150www.ramsis-eng.com

محركات ومواتير شركة السقاري للتجارة والصناعة23

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

جميع ماكينات و معدات الورش والمصانع ذات االنتاج 
النمطي والتحكم االلي (ماكينات وعدد تصنيع االسطمبات - 

ماكينات صاج متكاملة - ماكينات خراطة متكاملة - ماكينات 
عمرة سيارات متكاملة - ماكينات نجارة متكاملة - ماكينات 

لحام متكاملة - جميع أنواع العدد اليدوية

16 ش نجيبي الريحاني - وسط البلد - القاهرة    

 ،        26 ش عماد الدين - وسط البلد - 

القاهرة

02/27872234-

02/27872235-

02/25751732

02/25938732-

02/25751654

www.sakkary.com

محركات ومواتير مؤسسة شدید الھندسیة24

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

صناعة الموازين - مفارم لحوم جميع المقاسات - ماكينات 

تقطيع البسطرمة والالنشون - عجانات للمخابز

-3602/27958550 ، 33 شارع البستان - باب اللوق - القاهرة

02/23921842

02/23930255www.shedidscale.com

محركات ومواتير شركة طلعت عزیز وشركاه25
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................2602/25741558 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة قطع غيار محركات الديزل

محركات ومواتير شركة فیكا الشرق األدنى لیمتد26

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

أبراج السراج برج2  - مكتب 67 - مكرم عبيد - تجارة وتوزيع أجهزة قياس الضغط والحرارة والمنسوب

مدينة نصر - القاهرة

02/22733140-
02/22703815-
02/22876219-
012/22122696

..................www.wika.com.eg

محركات ومواتير شركة القصواء للتجارة والتوریدات27
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

28 شارع علي باشا ابراهيم - الحلمية الجديدة - تصنيع أدوات المطبخ والحلواني
القاهرة

02/23906050-
02/23906011

02/23950840www.qaswaa.net

محركات ومواتير شركة قاضیكو للتجارة الدولیة ش م م28

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لماكينات التعبئة والتغليف وماكينات لحام األكياس 

البالستيك - خامات التعبئة والتغليف - ماكينات خطوط 

االنتاج الغذائي - مولدات كهربائية ديزل وطلمبات - أالت 

الري وأالت زراعية وعدد يدوية من الصين

14 ش القاهرة - عمارة القاضي - سيدي بشر - 
االسكندرية       ،      8 ش حب الدين - حي 

السفارات - مدينة نصر - القاهرة         شارع 
شجرة الدر - عمارة القاضي - دمنهور        ،    
 20ش حلمي عبد العاطي من ش حسن الشريف 

- مدينة نصر - القاهرة        ،        11ش 
ابراهيم ابن المهدي - خلف السجالت العسكرية - 
الحديقة الدولية - مدينة نصر - القاهرة     ،      

227 ش بور سعيد - سبورتنج - برج قصر 
االميرات - االسكندرية      ،     طريق 

االسكندرية القاهرة الزراعي - بعد مدخل سوق 
الجملة - طنطا

03/5290426-
03/5276503-

02/22708476-
02/22708433-
045/3343500-

012/22866466-
012/22449325-
012/23623042-
012/22359675-
02/22735383-
02/22757911-
02/22638037-
03/5458495-

045/3343400www.kadyco.com

محركات ومواتير شركة المتحدة للتوریدات29

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد جميع معدات المطابخ الفنادق والقرى السياحية 
والمطاعم والمستشفيات والجامعات وجميع تجهيزات 

االستانلس

-110011/16699339ش جسر البحر - شبرا - القاهرة

02/22015001

02/27877791unitedmohamed@yahoo.com

محركات ومواتير شركة ممكو لالستیراد30

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد مواتير المياه بمختلف انواعها االيطالية والصينية -

 المولدات الكهربائية - ماكينات المياه - المحركات الكهربية

تقاطع شارعي 23 يوليو والصاغة - دمنهور - 

البحيرة

045/3303000-

045/3317221

045/3340044memco_trade@hotmail.com

محركات ومواتير شركة مودرن ستیل لتجارة الحدید والمعادن31
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

توريد كمر - زوايا - خوص - استانلس - صاج بقالوة - 
مواسير

السادس من اكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية - 
14 محور خدمي أول ش

02/3833078802/38306689www.modernsteel-egypt.com

محركات ومواتير شركة نوفا جروب للتوریدات32

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لشركة (أندرسون) االمريكية - (فين اير) االسبانية - 
(مرزان) األمريكية - (كالي) الهولندية - (نجال) األلمانية 

للماكينات الصناعية

28 شارع وادي النيل - الدور الثامن - 

المهندسين - القاهرة

010/65539014-
010/60617771-

02/33034345

..................www.novagroupsupplies.com
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محركات ومواتير شركة ھاسكو ترید33

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

انتاج غطاء البالستيك توكيالت ماكينات واسطمبات 

وماكينات سحب وتخريز وطباعة وسلك سكرين وأنظمة 

تحكم ألي

مدينة العبور - المنطقة الصناعية األولى - 

ش1000 - قطعة 3 - بلوك 20033

02/46104172-
02/46104173-
02/46104174-
02/46104175-
02/46104176-
012/29118000

02/46104184www.hasscotrade.com

محركات ومواتير الشركة الھندسیة للمعدات34

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مستوردون لجميع مهمات الفنادق من ماكينات غسيل 
وتجفيف االرضيات - مكانس كهربائية - تروليات نظافة - 

وراقات وصبانات - مجففات لليد

-1302/24528090ش محمد بدر - كوبري القبة - القاهرة

02/24506915

02/24540119www.engequip-eg.com

محركات ومواتير شركة وادي النیل لمحركات الدیزل35
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-12302/25767116 شارع رمسيساستيراد وتوريد محركات وقطع غيارها
02/25767117

02/25767118-
02/25767420

www.wadielniledm.com

محركات ومواتير شركة الوطنیة للھندسة والمقاوالت36
وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

FM200 60303/575800803/5758544طريق الحرية - زيزنيا - االسكندريةتصنيع صناديق حريق وتعبأة غازwww.wataniagroup.com

محركات ومواتير شركة یونیتد إنجنیرز مصر37

وماكينات وقطع غيارها

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

102 عمارات صقر قريش - شيراتون الموزع المعتمد لطلمبات جراند فوس في مصر

هليوبوليس - القاهرة

02/22674115-
016/68842121-
010/05370079

02/22674116uee@link.net

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة الـ حسن لمعدات البناء الحدیث1

الھندسیة

في توريد جميع المعدات بمجاالت المقاوالت واالنشاءات 

واالستثمارات العقارية

73 شارع مصر والسودان - أمام جامع الشيخ 

كشك - حدائق القبة - القاهرة

02/26859709-
02/26859707-
012/23152690

02/24837233www.alhassancompany.com

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءالشركة األفریقیة العربیة لالستیراد والتصدیر2

الھندسیة

وكيل شركة (واجنر) األلمانية لماكينات رش البويات البودر 
إلكتروستاتيك والسائلة - شركة (أبو) الدنماركية لخطوط 

انتاج أوتوماتيك كاملة

11 عمارات المروة - كلية البنات - الميرغني - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22904506-
010/01079416-
010/65517847

02/24190238www.wagnergroup.com

3(EGTS) الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءالمجموعة الھندسیة للخدمات الفنیة
الھندسیة

المنطقة الصناعية - امتداد جسر السويس - استيراد معدات إنشائية
القاهرة

02/2699392102/26981895....................................

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءالمركز األھلي التجاري4

الھندسیة

وكيل (كوزماك) الكورية لجميع معدات االنشاءات - 

و(هاندوك) و(تونج مايونج) الكوريتين لجميع قطع الغيار - 

و(جيسانج) اليابانية لجميع معدات البناء

53 شارع باحثة البادية - كورنيش النيل - 

الساحل - شبرا         ،          الكيلو 28 طريق 

االسكندرية القاهرة الصحراوي - مرغم - 

االسكندرية

02/24314799-
02/22027079-

010/02110526-
011/12110562-

03/9612920-
03/9612921

02/24309747acc1@link.net

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة أم تي میكسرز لمعدات البناء والطاقة5

الھندسیة

المتخصصة في مجال المحطات المركزية والمحطات 
المتنقلة لخلط الخرسانة ومضخات الخرسانة والمحطات 

المركزية والمحطات المتنقلة لخلط االسفلت - الوكيل الوحيد 
بالشرق االوسط وشمال افريقيا النترناشيونال موبيل 

ميكسرز كما انها الوكيل الحصري لشركة سيمانتك من اهم 
الشركات لصناعة المحطات المتحركة لخلط الخرسانة 

امريكية الصنع - الموزع الحصري لشركة ريد االمريكية 
لمضخات الخرسانة وسايبر لمحطات خلط االسفلت 

ومحطات خلط الخرسانة ومضخات الخرسانة

41 شارع عبد السالم فريد - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22917776-

02/22919992

02/24176566info@mtmxers.com

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة إیھ أم إي6

الھندسیة

تصميم وتحديث انتاج ماكينات وخطوط تصنيع المنتجات 
االسمنتية (الطوب المصمت وبلدورات الرصيف والطوب 

المفرغ والنترلوك) - توريد وتركيب تلك الخطوط 
والماكينات بأنواعها (ثابتة ومتحركة)

1202/2258478802/22588652www.arizk.com ميدان سراي القبة - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءالمكتب الھندسي لمستلزمات اإلنتاج7
الھندسیة

مستورد لقطع غيار المعدات االنشائية وسكك الحديد من 
- امريكا - اسبانيا) المانيا - فرنسا - (ايطاليا

21 مساكن المقاولون العرب - مصر الجديدة - 
القاهرة

02/2267418002/22666314e.o.p.s@link.net

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءدان للتجارة8
الھندسیة

السادس من أكتوبر - 192 الحي األول - استيراد قطع غيار معدات البناء
المجاورة األولى

02/38379799-
011/13999996

02/38379788www.dantrading.net

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة الـ حسن لمعدات البناء الحدیث9

الھندسیة

توريد معدات البناء المتميزة بالخدمة الشاقة والقادرة على 

العمل باستمرار وكفاءة تحت أقصى ظروف العمل

73 ج شارع مصر والسودان - أمام مسجد 

الشيخ كشك - حدائق القبة - القاهرة

02/26859709-

02/26859707

02/24837233www.alhassancompany.com

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة تامیكو10

الھندسیة

وكيل شركة (باركر بالنت) االنجليزية لمحطات التكسير 
والغربلة - شركة (رودتك) االمريكية لمقاشط وماكينات 

رصف االسفلت

18 شارع الخليفة المأمون - روكسي - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24513511-

02/24513510

02/24503193tameco@link.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة تجارة دیزل القاھرة11

الھندسیة

تقدم جميع قطع الغيار الهيدرولوكية لموكلينا - نصنع جميع 
أنواع معدات المحاجر وجميع انواع الماكينات الهيدروليكية 
- ماكينات القطع بالمياه - ماكينات الروتر - الوكيل الوحيد 

لمضخات ستناديان لحقن الوقود ستناديان - الموزع 
المركزي لمضخات الوقود دلفي - قطع غيار معدات تحريك 

التربة

17 شارع الجزائر بجوار مسجد عبد الرحمن 

الكواكبي - العجوزة

02/3304855502/33053250cairodsl@link.net

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة ترانجل لالستیراد والتصدیر12

الھندسیة

ماكينات لحام مواسير بالبولي بروبلين والبولي أيثيلين 
وتصنيع القطع وماكينات االليكتروفيوجين ومسدسات اللحام 
بتقنية شركة ريتمو االيطالية - البولي بروبلين عالي الكثافة 

(بيفيت بلغاريا) شركة تيجا التركية لقطع البولي بروبلين 
الصب

16 شارع العراق من شارع شهاب - المهندسين 

- القاهرة

02/3748496302/37490636www.triangleeg.com

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة تكنولوجیا الھندسة والصیانة (إیاست)13

الھندسیة

وكيل شركة (موللير)االلمانية لحساسات الحرارة - شركة 
(سارتوريوس) االلمانية لخاليا وعدادات الوزن وكاشفات 

المعادن - شركة (عمان) السويسرية لنظم خالطات 
االسفلت واالسمنت

....................................3002/2519338302/25193381 شارع 276 - المعادي الجديدة - حلوان

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة سنیال التجاریة14
الھندسیة

......................................................9602/25779219 شارع نفق السبتية - القاهرةموزع لمعدات البناء

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة سیف إنترناشیونال15

الھندسیة

 shaw تصنيع وتوريد بلوكات الحائط السائدة أوميجا من
technologies USA - توريد مواد عزل وتسليح 

التربة وكالء NAUE GmbH األلمانية - توريد أنظمة 
 MEA Water الصرف الصحي السطحي - وكالء

Management األلمانية

2 شارع الصبان - ميدان الجيش - العباسية - 

القاهرة

02/2685171402/38320180....................................

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة لیدرز لمعدات البناء16

الھندسیة

متخصصون في توريد أجود وأحدث معدات البناء االيطالية 
واالنجليزية واالمريكية - وكالء لمجموعة شركات 

متخصصة في معدات البناء الخاصة بمجال االنشاءات 
والمقاوالت - دكاكات وهراسات تربة - وهليكوبترات 

تسوية الخرسانة ومناشر خرسانة - أرضيات وحوائط 
اسطوانات قطع دياموند وكودريل وأوناش رفع - أسطل 

خرسانة - هزازات وزنب خرسانة - عدد وبراوى خرسانة 
يدوية - ترابيزات قطع ورخام وجرانيت - تنايات ومقصات 

حديد تسليح - خالطات خرسانة ومونة وكيماويات 

1902/2453501102/24537835www.leadersegypt.com شارع والي - كوبري القبة - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة مصر للمعدات17

الھندسیة

وكيل شركة (توكو) اليابانية - شركة (كوزاكي) اليابانية 
لشواكيش التكسير والهزازات - شركة (بريكس) االيطالية 

لمناشر تقطيع الخرسانة - شركة (كومر) االيطالية لماكينات 
القطع - شركة (ايكارو) االيطالية للمقصات والتنايات - 

شركة (بريكر) االيطالية لدكاكات التربة

-5402/22749598 شارع مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/22757490

02/22749781www.egyptcompa.com

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءالشركة المصریة الفرنسیة لالستیراد والتصدیر18

الھندسیة

وكالء عدد يدوية فرنسية الصنع للدهانات والديكورات من 

سكاكين معجون بجميع أنواعها وأشكالها وروالت للدهانات 

متعددة االغراض منها المائية ومنها الزيتية

65 شارع معز الدولة - مكرم عبيد - مدينة نصر 

- القاهرة

010/66693176-

010/166693175-

02/26703090

..................egyptian.fr@gmail.com

الماكینات والمعدات واألالت االت ومعدات بناءشركة مكة للمعدات اإلنشائیة19
الھندسیة

15 شارع االديب محمد السباعي - بجوار وكيل للمعدات االنشائية بجميع أشكالها وأنواعها من ايطاليا
القاهرة - النزهة الجديدة - بتروجيت

02/26205036-
02/26205037

02/26203237www.macca-egypt.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة االسالمیة للتجارة والتوریدات1
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

accesschina3@hotmail.com..................4602/22950719ش أسيوط - جسر السويس - القاهرةمستورد جميع المعدات

معدات ثقيلة وأوناش الشركة الدولیة للتجارة والھندسة2

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة ( تي في اتش ) البلجيكية لقطع غيار أوناش 
الشوكة (ديزل - كهرباء ) - شركة ( سولديل) السيرالنكية 

إلطارات كاوتش المعدات

مساكن الضباط - امتداد ش رمسيس 2 - عمارة 

289 - القاهرة

02/2263259402/22620932iceforklife@hotmail.com

الشركة الدولیة للحلول الھندسیة والخدمات 3
(انتنسو)

معدات ثقيلة وأوناش 
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

هندسة كهربائية ( توريد - تركيب) معدات وأنظمة للتحكم 
اآللي

mohamed.intenso@link.net..................3102/27049820ش 300 - المعادي الجديدة - حلوان

الشركة العالمیة لتصنیع وتسویق األوناش 4

والمعدات

معدات ثقيلة وأوناش 

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة ( أس دبليو أف ) اللمانية - شركة ( بالكان ) 
البلغارية - شركة ( بوديم) البلغارية - شركة ( أشتال) 

األلمانية - شركة ميسيا اإليطالية المتخصص في األوناش 
العلوية - شركة (موبيليس) الفرنسية- شركة (وامبفلير) 

األلمانية المتخصصين في الباسبارات الكهربائية

803/495396103/4953971www.icfeg.comش المتحف الروماني - اإلسكندرية

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العالمیة للتجارة والمقاوالت5

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ( يال) األلمانية و(يال) األمريكية و( مونك) النرويجية 

و( ستال) الألمانية و( سيزان) التركية لألوناش العلوية

36ش أحمد خيري - الزهراء- مصر القديمة - 

القاهرة

02/23218325-

012/23956732

02/23218326www.i.t.c99@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العالمیة للتجارة واالستیراد6

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة ( يال إندستلایر برودكتس) األألمانية للروافع 

اليدوية والكهربائية - شركة ( جوماسول) اللمانية إلنتاج 

إطارات الصب على الحديد بالمعدات الثقيلة .

-2802/26327874 ش أسوان - مصر الجديدة - القاهرة

02/26383328

02/26389975gti@menanet.net

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة لتنمیة الخدمات7

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

ةكيل (الفور) اإليطالية لماكينات الغسيل والمكانس - (فيمر) 
اإليطالية لماكينات اللحام - (ستار تك ) اإليطالية لألوناش - 

( كورال ) اإليطالية لماكينات التشحيم والتزييت - (إيطال 
جراج) اإليطالية لمعدات خدمة السيارات - (فاف) اإليطالية 

لكبائن الدهان - ضواغط هواء

10ش نجيب الريحاني - القاهرة   ،   25ش 

أحمد زكي - القاهرة

02/25740078-

012/23400537-

02/24858362

02/25790218www.asdegypt.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة8
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل شركة ( زيك) الروسية لألوناش - شركة (بيالروس) 
الروسية للجرارات

-2802/25758623ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة
02/25756012

02/27730024dr.hani..olama@gmail.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة لقطع غیار المعدات9
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

73ش جمال عبد الناصر - جسر السويس - استيراد قطع غيار معدات من شرق أسيا
الدقهلية - 1 ش الشيخ ذهان القاهرة   ،  

02/26997235-
050/2542043

..................alarabiacom@hotmail.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة لالنشاءات واالستشارات الفنیة10

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة ( كيا) الهندية للسقاالت والشدات المعدنية - 

شركة ( فالنجينت) الصينية للفالنشات - شركة ( ترياليت) 

الصينية أللواح الماغنسيوم لعمل الوجهات

-6102/26709254ش مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

02/22725957-

012/27847518

02/22755108www.arabiya-eg.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة للشدات المعدنیة (ظانا)11
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-12702/33362293ش السودان- المهندسين - الجيزةاستيراد شدات معدنية واكسسواراتها
010/06638939

02/33362291www.alarbaiazana.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة للمعدات الھندسیة12
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

ace-compressors@hotmail.com..................2402/22759373ش أحمد الزمر- مدينة نصر- القاهرةاستيراد معدات من ألمانيا

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة للمقاوالت والتجارة والتوكیالت13
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد مستلزمات السقاالت والشدات المعدنية من الهند 
والصين

702/3336512102/33366787alarabia_inc@yahoo.comأ ش حسين كمال - الدقي - الجيزة

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة للنقل الثقیل14
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

603/480189103/4811121www.teleeba.comش الغرفة التجارية - المنشية - االسكندريةاستيراد نقل ثقيل

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العربیة الھندسیة (إیھ سي أي)15

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

6أكتوبر - المنطقة الصناعية    ،   4 ش عسرو-استيراد معدات ثقيلة من ألمانيا

 المعادي الجديدة - حلوان

02/38330380-
02/38330994-
02/25188319-
02/27025703

..................sales@egypt-ace.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة العصریة للھندسة التجاریة16
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

38 ش جمال عبد الناصر - تقسيم عمرو بن استيراد محركات وقطع غيار معدات ثقيلة
الجيزة - فيصل - العاص الثالث

02/37748571-
011/11371999

02/37748680modernma27@yahoo.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة األمریكیة لألوناش17
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

egy_yale@yahoo.com..................902/23806019ش القنال - ثكنات المعادي - حلوانمستورد لماركة ( يل) اللمانية لوحدات الرفع ( الونش)

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة البریطانیة  (إیجي بریت)18

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (هورمان) األلمانية لألبواب افلكترونية - 
شركة هوبر المريكية إلكسسوارات األبواب - شركة ( 

اتليت) السويسرية لألوناش - وكيل معدات مناولة وتجهيز 
مخازن من ألمانيا

7ش الثورة - الكوربة - مصر الجديدة - القاهرة  

  ،    17 ش لومومبا - الميرغني - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26904464-

02/24142322-

02/24142322

02/26904474www.egybrit.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة العالمیة للسیارات19

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ش " تيم" اليابانية ألوناش الشوكة ومعدات المناولة 

- شركة ( كيا موتورز) الكويرة للسيارات

األوتوستراد - أول الطريق الصاعد للمقطم -33 

ش القلعة - القاهرة

02/25113851-
02/25061600-
02/25142588

02/25126526www.eim-eg.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة العالمیة للسیارات (فلیت جارد)20

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-02/25128492طريق االوتوستراد - أمام القلعة - المقطموكيل معدات ثقيلة وقطع غيارها - سيارات رينو
02/25061600-
02/25061601-
02/25061602-
02/25061603

02/25165260www.eim-eg.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة النرویجیة لألوناش21

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (مونك) النرويجية و(ميسيا) االيطالية و(بالك بير) 
و(يوميجا) التايوانية و(يال) األلمانية لألوناش العلوية 

الواير والجنزير اليدوية والكهربائية

عمارة120 - المجاورة الثانية - الفسطاط 

الجديدة - القاهرة

02/29186850-
02/29186851-
010/06144990

02/23803437headcranes@yahoo.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة لتورید المعدات22
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

17 شارع ابراهيم عبد هللا السيد - الطالسة - توريد معدات
االسكندرية

03/390145903/3938743www.imcegypt.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة للتجارة والھندسة (میجا)23

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد كافة قطع غيار أوناش الشوكة - البطاريات - 

الشواحن الكهربائية - صيانة أوناش الشوكة

-2402/37721443 شارع ترعة الحلو - أبراج سفنكس - الجيزة
02/33861447-
02/37426850

..................www.megaforklife.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة للمعدات الھندسیة24

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وحيد لجميع األوناش بأنواعها حتى حمولة 300طن -
 معدات مناولة شحن وتفريغ الخامات بأنواعها - معدات 

تثبيت التربة قواديس فصل وتكسير الخامات - دكاكات 
جميع أنواع الويرات الصلب ولوازم التجميل - أنظمة 

التشحيم لجميع أنواع المعدات- معدات كبس وقص وتكسير 
الخردة من ألمانيا

55 شارع أبو داوود الظاهري - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2671079302/26710797www.3e.com.eg

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة للمعدات الھندسیة25
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

55 شارع أبو داوود الظاهري - مدينة نصر - استيراد معدات هندسية
القاهرة

02/2671079302/22757420www.3e.com.eg

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة للمعدات الھندسیة26
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

الموزع المعتمد لمجموعة من الشركات المنتجة لمعدات 
التحميل والشحن والتفريغ

55 شارع أبو داوود الظاهري - مدينة نصر - 
القاهرة

02/2671079302/22757420www.3e.com.eg

معدات ثقيلة وأوناش الشركة المصریة لنظم المعدات المتكاملة27
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل سقاالت معلقة لنظافة واجهات المباني - روافع أفراد 
وسقاالت داخلية من لوكسمبرج

26 عمارات مشروع كلية البنات - مدينة نصر - 
القاهرة

02/24150457-
02/24150458

02/24177646www.ecosysegypt.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة الھندسیة المصریة للمعدات - بیتكو28
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

موزع رسمي معتمد لقطع غيار المعدات الثقيلة من (أمريكا 
المكسيك) -

metcona@metcona.com..................1602/33377471 شارع مصدق - الدقي - الجيزة

معدات ثقيلة وأوناش الشركة الھندسیة المصریة للمعدات - بیتكو29
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-106012/74775888 شارع مصدق - الدقي - الجيزةاستيراد وتوريد معدات
02/33377471

..................www.metcona.com

معدات ثقيلة وأوناش الشركة الھندسیة المصریة للمعدات (میتكو)30
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

35 - 37 شارع عماد الدين - وسط البلد - استيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزيل
القاهرة

02/2591795302/25934063....................................

معدات ثقيلة وأوناش الشركة الھندسیة للتجارة وخدمة الدیزل31
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-2002/25754817 شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزيل
02/25793733

......................................................

معدات ثقيلة وأوناش الشركة الھندسیة للدیزل وقطع الغیار32
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................4502/25769129 شارع القللي - السبتية - القاهرةاستيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزيل

معدات ثقيلة وأوناش المؤسسة الھندسیة للتجارة والتوریدات33
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

omar.assaad@euginternational.com..................402/37483212 ميدان طيبة - المهندسين - الجيزةوكيل (هيدروكن) التركية لألوناش

معدات ثقيلة وأوناش المركز األھلي التجاري (أي سي سي)34
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

53 شارع باحثة البادية - كورنيش النيل - استيراد قطع غيار معدات ثقيلة (كورية - يابانية - ألمانية)
القاهرة

02/2202707902/24309747....................................

معدات ثقيلة وأوناش المركز الدولي لقطع غیار المعدات الثقیلة35

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد عمرات موتور - فيتيس - هيدروليك - فالتر - 

توريدات معدات مستعملة - تأجير معدات

38 شارع غبراهيم الرفاعي - الحي الثامن - 

مدينة نصر - القاهرة

012/23683913-
011/17371991-
02/26973290-
02/26996342

02/26973290www.hepic-eg.com

معدات ثقيلة وأوناش المركز الفني للتوریدات36
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

33أ عمارات الكويتية - المرحلة الثانية - استيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزيل
حلوان - المعادي الجديدة

02/2703075802/27049480....................................

معدات ثقيلة وأوناش المكتب التجاري االقتصادي37
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

2402/2395474702/23919020ecoegypt@yahoo.com شارع عدلي - وسط البلد - القاهرةالوكيل الوحيد لألوناش العلوية األلمانية (أشتال)

معدات ثقيلة وأوناش المكتب التجاري االقتصادي (أوناش علویة)38
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل شركة (اشتال) االلمانية لألوناش العلوية - شركة 
االلمانية لتوريد كباشات باينر (سماج)

2402/2395474702/23919020ecoegypt@yahoo.com شارع عدلي - وسط البلد - القاهرة

معدات ثقيلة وأوناش المكتب العربي للتجارة والوكالة39
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

3302/2591976302/25905881eshenawy@link.net شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزيل

معدات ثقيلة وأوناش المكتب العربي للمقاوالت40
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

114 شارع عمار بن ياسر - مصر الجديدة - استيراد أوناش
القاهرة

02/2620950402/26209505www.arconsegypt.com

معدات ثقيلة وأوناش تنمیة المشروعات الدولیة (أي دي بي)41

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

3 شارع حسن صبري - الزمالك - القاهرة     ،  وكيل لمعدات البناء - المعدات الخرسانية - رافعات - أوناش

 مدينة الضباط - مصطفى كامل - االسكندرية

02/27382235-

03/5438118

02/27380850-

03/5436025

www.idp.com.eg

معدات ثقيلة وأوناش شركة إبداع فیبر للتوریدات العمومیة42
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

السادس من أكتوبر دياموند مول برج الرشيدي استيراد معدات فيبر وخاماتها
الحي السابع

02/38351560......................................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة أبو مضاوي لالستیراد والتصدیر43
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

شارع الجيش - البحيرة          ،       الطريق مستورد ألوناش علوية - لوادر - حفارات
البحيرة - السريع

045/2212629-
045/2234626

045/2214546....................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة أشتال44
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................2402/2395474702/23919020 شارع عدلي - وسط البلد - القاهرةوكيل (اشتال) االلمانية لألوناش العلوية

معدات ثقيلة وأوناش شركة ألـ حسن لمعدات البناء الحدیث45

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل للمعدات االنشائية - وكيل (بيتا) االيطالية ألوناش 
جمل - و(طوكيو) اليابانية للدكاكات والهزازات - و(نوفو) 
االيطالية لمناشير الرخام والسيراميك والطوب - و(أومار) 

االيطالية لخالطات الخرسانة - و(إم كيو) األمريكية و(ستو) 
االيطالية لمناشير الخرسانة - و(إدليسيدر) االيطالية لسطل 

الخرسانة - و(تورو) االيطالية لمقصات الحديد - و(يوني 
تك) الكورية لهراسات الخرسانة

73ج شارع مصر والسودان - أمام مسجد كشك -

 حدائق القبة - القاهرة

02/26859707-

012/20284488-

012/23152690

02/24837233www.alhassancompany.com
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(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

معدات ثقيلة وأوناش شركة إنترناشیونال كربید إیجیبت46

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وموزع لبطاريات سي دي ام لألوناش الكهربائية - 

بطاريات السيارات الصغيرة

-3002/24040654 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرة
010/03137199-
011/13137199-
012/23137199

02/24040658....................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة أندلس كریشینز47
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

46 شارع عثمان بن عفان - ميدان االسماعيلية استيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزيل
القاهرة - مصر الجديدة -

010/01900954-
02/26333905

..................www.endless-creations.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة أوتراك للمعدات الثقیلة48
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

02/2697779902/26972255www.otrac.netالطريق الدائري - مدينة السالم - القاهرةمستورد للمعدات الثقيلة من (كوريا - اليابان)

معدات ثقيلة وأوناش شركة أومیجا لالستیراد والتصدیر49
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

1002/2205483802/22053448www.omegaimport.4t.com شارع البشير - شبرا - القاهرةمستورد ومصدر لماركة(كتر بلر) الصينية للمعدات الثقيلة

معدات ثقيلة وأوناش شركة أي أم أف50
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................1702/2736923902/27354346 أ شارع يحيى ابراهيم - الزمالك - القاهرةاستيراد وتوريد محركات ديزيل

معدات ثقيلة وأوناش شركة إیطالجیتو للتجارة والصناعة51
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

03/484420503/4844203italgitto@link.netمبنى الكونكورد - الجمرك - االسكندريةوكيل لماركة (سي في اس) االيطالية ألوناش المينا

معدات ثقيلة وأوناش شركة االسكندریة للتجارة واالستیراد52

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الكيلو 22 طريق القاهرة االسماعيلية مستورد للمعدات الثقيلة اليابانية
الصحراوي - النزهة - القاهرة         ،        

بورسعيد - 14عمارات بنك االسكان

02/26563151-

066/3730577

02/26562414www.bawabalx.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة االسكندریة لمعدات المناولة وقطع الغیار53

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

76 شارع الجمهورية - مدخل يمين - شقة9 - توريدات عمومية

الدور االول - وسط البلد - القاهرة        ،     

64ش ابن الدرداء - العامرية - االسكندرية

03/4871063..................asp@asp-egypt.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة الدبیكي وأدریخام54

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-9102/22565786 شارع جسر السويس - القاهرةتأجير أوناش تلسكوبية وكاتينة
02/24528420-
010/05800530

02/22570395www.aldibiki.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة رضوان للمعدات الثقیلة55
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................3702/26971221 شارع جسر السويس - القاهرةاستيراد قطع غيار معدات البلدوزر

شركة الروضة للھندسة والتجارة (مجموعة 56

فیصل بغلف)

معدات ثقيلة وأوناش 

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (سولوز) األلمانية - شركة (ريو) الصينية - 
شركة (دبليو تي تي) االلمانية المتخصصين في مجال تبريد 

ومعدات التكييف

info@lamaegypt.com..................02/26676332عمارات البترول - شارع9 - المقطم - حلوان

معدات ثقيلة وأوناش شركة السنةسي لخدمة الدیزل57

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-3102/25788837أ شارع شامبليون - وسط البلد - القاهرةاستيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزيل
02/25765390-
02/25784367

02/25764905sonsy@link.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة الشرق األوسط للمعدات58
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................15402/3336387102/33363665 شارع النيل - العجوزة - الجيزةتأجير معدات

معدات ثقيلة وأوناش شركة الصقر تریدنج لالستیراد والتصدیر59

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

63 شارع أبو داوود الظاهري - مدينة نصر - استيراد وتصدير معدات ثقيلة جديدة ومستعملة

القاهرة

02/22720228-
02/22720233-
02/22705539

02/22754504www.sakrtrading.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة الصقر للسقاالت والشدات المعدنیة60

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

السادس من أكتوبر - 6مول ستي ستار - توريد وتركيب جميع أنظمة السقاالت والشدات المعدنية

المحور المركزي2

02/38327733-
02/38327744-

010/02191323-
012/22191323-
010/02333030

02/38327979www.alsaqrgroupeg.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة العزم للنقل61

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ونقل وشحن للكساحات - تركيبات تريالت - أوناش 

تلسكوبية - رفع وتركيبات المعدات الثقيلة - أوناش من 

5طن إلى 500طن

26شارع الدكتور عبد المنعم الشرقاوي - باب 

الكراستة سابقا - االسكندرية

03/4856620-
012/22200263-
012/22200243-
012/23992326

03/4856667www.el-azm.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة العسال التجاریة62
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-9902/25796553 شارع رمسيس - القاهرةاستيرا وتوريد محركات ديزل
02/25796697

02/25771769elassal@link.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة القاضي63

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيبل شركة (سوسونج) الكورية النتاج الجيل الثاني من 

اوناش الشوكة ومعدات المناولة الكهربائية

      B1 العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية

    ،       247شارع الحجاز - مصر الجديدة - 

القاهرة

015/355300-
015/355400-

02/26222276-
012/23155660

015/368847www.elkady.com

شركة القاھرة للمعدات والتوریدات (توماس 64
تولز)

معدات ثقيلة وأوناش 
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................1302/2591912902/27879868شارع الجمهورية - وسط البلد - القاهرةاستيراد معدات - توريدات عامة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

معدات ثقيلة وأوناش شركة القناوي الھندسیة (كیفاك)65

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (نوفيل تك) التايوانية للروافع والشوك 
الهيدروليكية - شركة (رام باك) االمريكية للضغط العالي 
للسلندرات والطلمبات الهيدروليكية - شركة (ميندمان) 
التايوانية لسلندرات ووحدات خدمات ووصالت وبلوف 

نيوماتيك - شركة (بيسكو) اليابانية للوصالت والخراطيم 
النيوماتيكية - شركة (بوال بلس) التركية لمثبتات الهواء - 

شركة (ايسون) الصينية - شركة (كوينك) الصينية 
المتخصصين في الوصالت واالكواع

6 شارع عبد السالم زكي - الكوربة - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26906565-

02/26907575

02/24170998-

02/24148952

www.kefac.com.eg

معدات ثقيلة وأوناش شركة الكرنك للتجارة والتوكیالت66
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل شركة (بريتون) االيطالية للماكينات - شركة (بي أم 
االيطالية للمعدات أر)

4402/2524132802/25281843www.elkarnak.com شارع 108 - حدائق المعادي - حلون

معدات ثقيلة وأوناش شركة الكریم لقطع غیار المعدات67

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

77 شارع محمد ابراهيم - جسر السويس - مستورد لقطع غيار المعدات الثقيلة
القاهرة       ،     164 شارع عمارات صقر 

حلوان - المعادي - قريش

02/2663168702/25202064....................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة الكریم للتجارة والتوزیع68
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................2302/22067270 شارع دولتيان - شبرا - القاهرةاستيراد قطع غيار محركات ديزل

معدات ثقيلة وأوناش شركة المجموعة الھندسیة الثقیلة69
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

samih999@hotmail.com..................2602/22585777 شارع العزيز باهلل - الزيتون - القاهرةاستيراد معدات ثقيلة

معدات ثقيلة وأوناش شركة المحاریث والھندسة70
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد معدات النقل - معدات ميكانيكية - سلع كهربائية - 
سلع معدنية

....................................1802/2574359402/25751183 شارع عماد الدين - القاهرة

معدات ثقيلة وأوناش شركة المختار71
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................5302/2432666502/22015073 شارع باحثة البادية - شبرا - القاهرةتأجير معدات

معدات ثقيلة وأوناش شركة المدینة المنورة72
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

ميت حلفا - القليوبية       ،         15شارع مستورد لقطع غيار المعدات الثقيلة من ألمانيا
القاهرة - شبرا - ضيف هللا

012/23481830-
02/24577575

......................................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة المستقبل للتجارة والتوكیالت (فیوتشر)73

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (نوبل ليفيت) الصينية - شركة (تايفا) الصينية 

- شركة (ايليفت) الصينية لمعدات المناولة اليدوية

14 عمارات العبور - صالح سالم  - مدينة نصر 
- القاهرة    ،    72 امتداد جسر السويس - 

القاهرة

02/24036511-

02/26631880

02/22620590www.camelhandling.com

شركة المقاولون العرب للھندسة المیكانیكیة 74

والكھربائیة

معدات ثقيلة وأوناش 

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد - (توكيالت تجارية) - محابس - أجهزة قياس - 
قطع غيار ماكينات األسمنت والسيراميك - وحدات خلط 

الخرسانة محملة على سيارات - محطات خلط الخرسانة 
تصميم وتصنيع لوحات تحكم - طلمبات

5 ش الصومال - الكوربة - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24154922-

02/24154923-

02/24155388-

02/24155386

02/24155001www.arabcoeg.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة المیكانیكیون العرب75

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد نظم التخزين المختلفة السقاالت والشدات المعدنية 
لألسقف وأنظمة الحوائط - وكيل لشركة (ألما) االسبانية 

للسقاالت والشدات المعدنية

-16011/11403423 شارع علي أمين - مدينة نصر - القاهرة
010/05556092-

02/22605738

02/22629283www.arab-mech.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة النخبة لقطع غیار المعدات الثقیلة76
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد قطع غيار معدات ثقيلة من (الصين - تايوان - 
كوريا)

elnokhba@eczi.com..................38002/37834317 شارع فيصل - الجيزة

معدات ثقيلة وأوناش شركة الواحة للعمارة البیئیة77
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-302/25566315شارع15 - مدينة الموظفين - حلوانتصنيع ماكينات معمارية - مقاوالت - تصميمات معمارية
012/23757193

..................tonyelshikh200@yahoo.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة الیسر الھندسیة78
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد وتوريد جميع قطع غيار الديزل والفالتر للمعدات 
مولدات كهربائية - الثقيلة

-4010/01144412شارع محمد مرسي - أول فيصل - الهرم الجيزة
02/35877896

......................................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة أمریكان بارتس79

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

210 شارع شبرا - القاهرة    ،    16شارع استيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزل

المماليك - الخلفاوي - شبرا - القاهرة

02/22044343-

02/22020354

..................american_parts@yahoo.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة باور ألیكس للتجارة والمقاوالت80
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

03/448474703/4484949www.poweralex.netطريق برج العرب - الكافوري - االسكندريةاستيراد وتوريد لوادر - بلدوزرات - حفارات - كالركات

معدات ثقيلة وأوناش شركة بایونیرز للسقاالت والشدات المعدنیة81

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكيل الوحيد لشركة (سافي) االيطالية ألعمال السقاالت 

الكهربائية - وكيل شركة (جي أتش أي) األلمانية للسقاالت

2 ب عمارات أطلس - شارع أحمد فخري - 

مدينة نصر - القاهرة

02/26710206-
011/18601960-
012/82159123

02/26839669www.pioneerspsf.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة بركات لتأجیر السقاالت والروافع82

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد سقاالت وروافع - موزع للمصانع المصرية 

للسقاالت داخل مصر

الكيلو 46 طريق االسكندرية القاهرة - امتداد 

الطريق الصحراوي - االسكندرية

012/87888490-

010/95581717-

045/2361377

......................................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة بالنكو لألوناش العلویة83

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-802/26839675 شارع السرجاني - العباسية - القاهرةتوريد وتركيب األوناش العلوية
011/18601960-
012/82159123

02/26839669raslan_73@yahoo.com
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معدات ثقيلة وأوناش شركة بیكو للخدمات الصناعیة84

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (هايستر) االنجليزية لألوناش الشوكة ومعدات 
المخازن وأوناش الموانئ العمالقة - شركة (انجرسول) 

االنجليزية لضواغط الهواء الصناعية - شركة (دراي تك) 
البلجيكية لمجففات الهواء - شركة (ألباني) السويدية 
لتصنيع أبواب المصانع ذات السرعة الفائقة - شركة 

(سيبليا) االيطالية لمعدات النظافة األلية والكهربائية - 
شركة (بالي موفنت) السويدية لفالتر التنقية - شركة 

(كيلي) األمريكية لطبليات الرفع المختلفة

-602/33369520شارع الفواكه - المهندسين - الجيزة

02/33369521-

02/33369522-

02/33369523

02/33351879www.picoindustrial.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة تام إنج لالستیراد وتجارة المعدات85

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل للمعدات االنشائية وكيل (روبين) اليابانية لهزازات 
الخرسانة ودكاكات التربة ومنشار الخرسانة وأوناش مباني 
جمل ومولدات كهرباء واستيراد طلمبات مياه (فارونا) من 

الهند

44 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - 

القاهرة

02/2273684402/22748167tam_eng2003@hotmail.com

شركة تراكتورز للصناعات الھندسیة 86

والتجھیزات

معدات ثقيلة وأوناش 

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء (فاسي) االيطالية لالوناش - (كاتربيلر) االيطالية 

لقطع غيار السيارات - (بتيةني) االيطالية للطلمبات - (أيتل 

زبرس) االيطالية للمواسير الهزازة (جيربوكسات)

-402/26202195 شارع وادي النيل - الهايكستب - القاهرة
02/26202196-
02/26202194-
02/26202198

02/26202197www.tractorsgroup.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة ترانجل للمعدات الثقیلة87

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (اف جي ولسون) االنجليزية لمولدات الكهرباء - 

و(ثريت لينر) االمريكية لسيارات النقل

8 شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة     ،  

     شارع 89 - المنطقة الصناعية الثالثة - 

السادس من أكتوبر

02/25799775-
02/25799711-
02/38323886-
02/38323887

02/25756338-

02/38323884

www.traingle.com.eg

معدات ثقيلة وأوناش شركة ترینجل جروب للمعدات الثقیلة88

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (هيللي) الصينية ألوناش الشوكة - شركة 

(فريتالينر) األمريكية لمعدات النقل - شركة (أوشكاش) 

األمريكية لسيارات اإلطفاء

48 شارع  الثورة - الدقي - الجيزة      ،      

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - 

قطعة89 - شارع 23

02/33360353-
02/33360354-
02/33360355-
02/33360356-
02/33360357-
02/33360358-
02/38323886-
02/38323887

02/33360359-

02/38323884

www.traingle.com.eg

معدات ثقيلة وأوناش شركة تنمیة للمشروعات الدولیة (أي دي بي)89
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-302/27382235شارع حسن صبري - الزمالك - القاهرةمستورد لقطع غيار المعدات الثقيلة نت (ألمانيا - السويد)
02/27380850

02/27359081....................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة تي ألـ سي للتجارة والھندسة90
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

مدينة العبور - شارع31 - مجمع االستانة وكيل لماركة (يونجا هنرش) االلمانية الوناش الشوكة
الصناعي

02/4610243102/46102433www.tlcegypt.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة جلوب ترید91

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (واتس) اإلنجليزية إلطارات أوناش الشوكة - 
شركة (كاوب) األلمانية - شركة (باور) األلمانية لصناعة 

ملحقات كافة أوناش الشوكة - شركة (فيتر) األلمانية 
لشوك أوناش الشوكة

25 شارع محمد علي البقلي - النزهة - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2636310502/26369629globe_trade@link.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة جلوبال سیتي92

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مورد للماكينات والعدد واألدوات الصناعية وقطع غيار 

المعدات وأجهزة المناولة

-3802/24173187 شارع الحرية - مصر الجديدة - القاهرة
02/24150940-
010/01809610

02/24173186www.globalcity-eg.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة جمال أبو العینین للمعدات93
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

37 شارع جسر السويس - تقسيم عمر بن استيراد معدات ثقيلة للحفر من كوريا
القاهرة - الخطاب

02/26983833-
02/26984905

02/26982939gemco@gemco-eg.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة حسبو للحدید94
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-015/368855العشر من رمضان - المنطقة الصناعية C1توريد وتجارة - ايجار أوناش وكالركات
015/364655

015/366103hassabo_crane@hotmail.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة حلوان لمحركات الدیزل95
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

-1802/25788840شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرةاستيراد محركات ديزل
02/25755919

02/257605523helwan909@hotmail.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة داتا للمعلومات الفنیة والتجاریة96

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ليكان) الفرنسية لصواعق عنابر الدواجن - 
شركة (ألتوناتس) التركية لمراوح عنابر الدواجن - شركة 
(بال) الفرنسية ألطباق األعالف - شركة (ميللر) األلمانية 
لبطاريات الدواجن - شركة (تالبول) الفرنسية لألوناش - 

شركة (تكنوميتر) التركية لحلمات شرب الدواجن أوتوماتيك 
- شركة (اس بي ام) الفرنسية ألجهزة تدفئة عنابر الدواجن

17 شارع المشير احمد اسماعيل خلف شيراتون 

هيليوبوليس - مصر الجديدة - القاهرة

02/22672397..................www.data-egypt.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة دبلیو ترید97
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

مستورد لماركة (كاتر بيلر) أمريكا لقطع غيار المعدات 
الثقيلة

2402/2697773502/26975698www.wtradegy.comشارع جسر السويس - القاهرة

معدات ثقيلة وأوناش شركة دیماترا الدولیة الجدیدة98
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

11 شارع رشدان - ميدان المساحة الدقي - وكيل شركة (ليبهير) األلمانية لصناعة األوناش
الجيزة

02/37487475-
02/37484268

02/37487882newdimatra@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

معدات ثقيلة وأوناش شركة راف للتجارة واالستیراد99

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (ستافيل) األلمانية للعدد اليدوية وانتاج مفاتيح العزم 
المتفردة - شركة (اندريس) االلمانية للعدد اليدوية النحاسية الغير 
محدثة للشررالمستخدمة ي حقول البترول والصناعات الكيماوية - 
شركة (ألكي ترونيك) األلمانية لمضاعفات العزم اليدوية ومفاتيح 

العزم الكهربائية والهيدروليكية والنيوماتيك - شركة (يو اس اتش) 
األلمانية لسنون المفكات - شركة (زينتن) االسبانية لقطاعات 

المواسير النحاسية اليدوية - شركة (ميداللي)الهندية للمناجل - شركة 
(اتش في) األلمانية للمشاحم اليدوية - شركة (الميج) األلمانية 

لضواغط الهواء الترددية والحلزونية بلوحات كنترول - شركة (تكنو 
فليكس) األلمانية - شركة (كوميت) السلوفانية لصناعة أحجار الجلخ 

والقطع للصلب والجرانيت - شركة (بيندباك) األمريكية ألوناش 
هيدروليكية - شركة (بروكت) األمريكية لماكينات خراطة طنابير 

الفرامل - شركة (بايكال) الروسية لمعدات الكهرباء بالمصانع 
والورش والنجارة - شركة (ستاريت) األمريكية ألجهزة القياس 

العادية والرقمية - شركة (يونج) الكورية للويرات الصلب - شركة 
(سيوتا) األلمانية للصبانيات البوليستر - شركة (برادن) األمريكية 
ألوناش الشد على البكر - شركة (امانبر) االسبانية ألوناش الرفع 
اليدوية والكهربائية - شركة (الرازيب)االسبانية - شركة (كوكو) 

االلمانية للزراجين والبرسات الهيدروليكية - شركة (روحمان) 
االلمانية لمعدات االختبارات - شركة (انترترابين) االلمانية لمستلزمات 

صناعة الطائرات وصيانتها - شركة (يارد ميتال) االمريكية النتاج 
ألواح ألومنيوم لهياكل الطائرات - شركة (جيه دي ان) األلمانية 
الوناش الهواء العدية والغير محدثة للشرر - شركة (سبانسي) 

ان ال از ل ات ا ال ات شا دال ت ا زة أل ة طال اال

مدينة العبور - المنطقة الصناعية الغربية - 

قطعة4 - بلوك20031

02/46105480-

02/46105481-

012/23100857

02/46105482khldraf@rafgroup.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة رجب100

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (كوماتسو) اليابانية - (كوزاكي) اليابانية - 

شركة (تدانو) اليابانية للمعدات الثقيلة

ترعة المحمودية - االسكندرية     ،     1ميدان 

طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة

03/3877890-

02/23921175

03/3830293-

02/23937191

ragabnet@link.net

شركة سارا لالستیراد والتصدیر والتوكیالت 101

التجاریة

معدات ثقيلة وأوناش 

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (فورينتيني) االيطالية - شركة (بوليفاك) 

األسترالية - شركة (ريدي سيستيم) االيطالية - شركة 

(أجويال) االسبانية لجميع معدات وأدوات النظافة والتروليات

74أ شارع ترعة الزمر - بجوار النساجون 

الشرقيون - نصر الدين - الهرم - الجيزة

02/35878432-

012/22180922

02/35868658www.saraimp.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة سامي ترید لمعدات البناء102

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (سيكوم) االيطالية لمعدات رصف الطرق - 

شركة (ام بي دبليو) االمريكية لمعدات دك وتسوية األسطح 

- شركة (كلين) الكورية ألدوات النظافة

11شارع الشهيد عبد الهادي صالح - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2290022602/22912172samytrade@yahoo.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة سامي ترید لمعدات البناء والتجارة103
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

مستورد لمعدات البناء من (ايطاليا - المانيا - كندا - 
معدات النظافة الكورية امريكا) -

11شارع الشهيد عبد الهادي صالح - مصر 
القاهرة - الجديدة

02/2290022602/22912172samytrade@yahoo.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة سیجما ھیدرونیوماتیك104

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (أيمجي) االيطالية للمبادالت الحرارية ومعدات 
خلط الخرسانة وطلمبات ضخ الخرسانة - شركة (أي بي 

أي) للمراكم الهيدرولوكية - شركة (بي أي أي اف اف أي 
سي أي) االيطالية لكلمبات المواسير وخطوط الضغط العلي 
- شركة (روتو فلوكس) األليطالية للوصالت الدوارة (هواء 
- هيدروليك - مياه) - شركة (ستاتشي) االيطالية للوصالت 

السريعة والبلوف - شركة (يونج) االلمانية لرصاصات 
الكابالت واألسالك

44602/3570507702/35734015www.sigmahyd.com شارع الهرم - 2أبراج نصر الدين - الجيزة

معدات ثقيلة وأوناش شركة صن تك مصر105
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

4902/2418205402/24182053suntecegypt@tedata.net.eg شارع حسن أفالطون - مدينة نصر - القاهرةمستورد لماركة (صاني) الصينية لقطع غيار المعدات الثقيلة

معدات ثقيلة وأوناش شركة عادل ویصا106
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

4802/2391766802/23900945www.wissa.com شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرةمستورد لماركة (ديماج) االلمانية لقطع غيار األوناش

معدات ثقيلة وأوناش شركة فالكون التجاریة107
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

61 طريق القاهرة االسماعيلية الصحراوي جسر وكليل لقطع غيار المعدات الثقيلة
القاهرة - السويس

02/2623997902/26239982www.falcontradingco.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة فاید سامي للتوكیالت التجاریة108
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

1202/2736253702/27363196www.fedicom.com شارع المعهد السويسري - الزمالك - القاهرةوكيل أوناش علوية

معدات ثقيلة وأوناش شركة فیرست للمعدات الثقیلة109

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

مستورد لقطع غيار المعدات الثقيلة - لوادر - محطات خلط 
خرسانة - خالطات - مولدات كهربائية - عربيات نقل ثقيل 

من الصين

802/3304017802/33040176www.frist-egypt.comأ ميدان النبوي المهندي - العجوزة - الجيزة

معدات ثقيلة وأوناش شركة كات جروب110
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

استيراد وتوريد قطع غيار معدات ثقيلة - حفارات - لوادر - 
صيانة ميكانيكية وهيدروليكية - بلدوزرات

12أ عمارات الكويتية - المرحلة الثانية - 
حلوان - المعادي الجديدة

012/25466649-
02/27048347

..................victor.catgroup@gmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

معدات ثقيلة وأوناش شركة كارلین الشرق األوسط111

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

-202/35703511أ شارع بني عامر من شارع مراد - الجيزةاستيراد وتوريد قطع غيار محركات ديزيل
02/35703512-
02/35703513-
02/35703514-
02/35716425-
02/35716426-
02/35716427-
02/35716428-
02/35716429-
02/35716430

02/35703515cme@carlin.com.eg

شركة كایرو جیت للخدمات البترولیة وتأجیر 112

المعدات

معدات ثقيلة وأوناش 

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

خدمات بترولية (أوناش تلسكوبية - أوناش على كاتينة 
حتي 300طن - كالركات من 3طن حتى35طن - كساحات -

 ماكينات لحام - مولدات كهربائية - كمبريسور هواء - 
ايجار برادات)

-7903/3087097 شارع البيطاش - العجمي - االسكندرية
03/4366614-

012/23177037-
010/03764102

..................www.cairojet.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة كومرس113
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل شركة (كوني كرينز) الفنلندية لالوناش والمعدات 
الثقيلة ومعدات المناولة

61 شارع الثورة أمام مستشفي فلسطين - أرض 
القاهرة - مصر الجديدة - الجولف

02/24199770-
02/24170022

02/22914480commerce@commerceco.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة كومیت العالمیة للبطاریات114

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (هوبيكا) األلمانية للبطاريات الصناعية الخاصة 
بأوناش الشوكة الكهربائية وبطاريات مترو األنفاق والسكك 

الحديدية وبطاريات محطات الكهرباء والفولت العالي 
وشواحن البطاريات بجميع أنواعها

6 شارع د.عدلي ابراهيم رامز - ميدان المحكمة -

 مصر الجديدة - القاهرة     ،       9شارع 

رياض بك غالي - الشرابية - القاهرة

02/26440913-

02/26440914-

02/22351074

02/24189355-

02/22361093

   www.cometbatteries.com                         

www.hoppecke.com
معدات ثقيلة وأوناش شركة كوني لألوناش115

وروافع وسقاالت
الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة
61 شارع الثورة - أرض الجولف - مصر وكيل (كوني) الفنلندية لألوناش العلوية الواير والجنزير

القاهرة - الجديدة
02/24199770-
02/24173350

02/22914480www.commerceco.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة كیمكس المحدودة116

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (بوش) االلمانية للطلمبات وأنظمة الفاكيوم - 
شركة (إريش) األلمانية لجميع أنواع الخالطات للصناعات 

الثقيلة

54 شارع عبد الحكيم الرفاعي من شارع 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - القاهرة

02/26700956-

02/26700958

02/26700805....................................

معدات ثقيلة وأوناش شركة لیندا للھندسة والتجارة117
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

مستورد ماركة (كيتو) اليابانية لألوناش العلوية 
ومستلزماتها

-4402/26429025برج مهنا - حلمية الزيتون - القاهرة
02/26428815

02/26396169www.lindaindustries.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة ماستر للسقاالت والتوریدات118
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

توريد سقاالت وشدات معدنية - فورم حديد - جاكات - 
اكسسوارات

35عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 
القاهرة

02/2404368202/24054069www.masterscaf.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة ماكو تراك119
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

337 شارع جمال عبد الناصر - جسر السويس -مستورد لقطع غيار المعدات الثقيلة من كوريا
 القاهرة

02/26984027..................www.macotraco.com.eg

معدات ثقيلة وأوناش شركة مصر توولز للمعدات الصناعیة120

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (جيتيك) اليابانية - شركة (فورس) التايوانية 
للعدد اليدوية - شركة (كوسوكو) اليابانية للعدد الكهربائية -

 شركة (ريكس) الكورية للروافع اليدوية - شركة 
الكورية لألوناش (سامسون)

127 شارع رمسيس - القاهرة      ،     العشر 

من رمضان - المصرية سنتر 1 - األردنية

02/27870116-

015/369094

02/27868310egytools@hotmail.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة مصر لألعمال الھندسیة121

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل (بالك بير) التايوانية لألوناش العلوية والصبانات - 
وكيل شركة (هدف) األلمانية - شركة (الكبير) التايوانية 

ألوناش الجزير يدوية وكهربائية - شركة (جي اتش) 
االسبانية لألوناش

-40302/24829779 شارع رمسيس - العباسية - القاهرة

012/83611639

02/26840605misreng.info@gmail.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة مصر لألوناش122

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

72 شارع أحمد شوقي - مصطفى كامل - مستورد لماركة (كولي) األلمانية لألوناش
االسكندرية       ،       2شارع طه حسين - 

القاهرة - الزمالك

03/5225790-

02/27358743

02/27363914www.egycrane.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة مكة للتجارة والمعدات123

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

ماكينات (لينوسيال) االيطالية للخالطات - شركة (ماكير) 
االيطالية النتاج مناشير الخرسانة - شركة (يوري) 

االيطالية النتاج األوناش - شركة (سيمباديل) للمقصات 
والثنايات - شركة (بي ام تي بي) لدنابر الخرسانة 

والخالطات - شركة (سكالفيرانو) للشواكيش والرماالت

15 شارع األديب محمد السباعي - النزهة 

الجديدة - القاهرة

02/26205036-

02/26205037-

02/26200201-

02/26203237www.macca-egypt.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة منتراك124

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (كاتر بيللر) البلجيكية الخاص بتوريد المعدات 
االنشائية ومولدات الكهرباء وأوناش الشوكة - شركة 

(سامسونج) الكورية لألدوات واألجهزة المنزلية - شركة 
(ميشالن) الطارات السيارات

30 شارع لبنان - المهندسين - الجيزة      ،      

الكيلو 28 طريق االسكندرية القاهرة الصحراوي 

- العامرية - االسكندرية

03/454100003/4481042www.mantracegypt.com

معدات ثقيلة وأوناش شركة موارد للتجارة والھندسة125
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

وكيل شركة (مجروس) الهولندية - البلجيكية لألوناش - 
الرافعات

1002/2418987002/24156196www.mawared.com شارع مختار سعيد - مصر الجديدة - القاهرة

معدات ثقيلة وأوناش شركة میشیل ونسیم أنور جندي للنقل والتجارة126
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

....................................7002/2698493402/26984933 شارع جسر السويس - المنطقة الصناعيةاستيراد معدات ثقيلة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

معدات ثقيلة وأوناش شركة نیوسمكو127

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

356 طريق الحرية - مصطفى كامل - استيراد قطع غيار معدات ثقيلة

االسكندرية      ،      49 شارع حسن أفالطون -

 أرض الجولف - أمام الرقابة االدارية - القاهرة

03/5450497-

02/24192620

..................newsammco@newsammco.net

معدات ثقيلة وأوناش شركة ھاي دیسك128
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

مستورد لماركة (اس ام سي) انجلترا لقطع غيار المعدات 
الثقيلة

monem_slim@hotmail.com..................3302/25763459 شارع عرابي - األزبكية - القاهرة

معدات ثقيلة وأوناش شركة یونایتد لالستیراد والتصدیر129

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

شارع الفريق كمال حسن علي - برج المساحة - استيراد قطع غيار معدات حفر ثقيلة

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/2267254402/22672504emastocomp@yahoo.com

معدات ثقيلة وأوناش مركز أي دي سي لتطویر المعدات130

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل شركة (كراون) االمريكية لمعدات المناولة الكهربائية 

- شركة (ودوزان - دايو) الكورية للرافعات الشوكة - 

شركة (كلوب كار) لسيارات الجولف ونقل األفراد

50 شارع عبد الحميد أبو هيف - مصر الجديدة -

 القاهرة

02/26385152-

02/26385217-

02/26385215

02/26385158www.edcegypt.net

معدات ثقيلة وأوناش مركز تطویر المعدات (إي دي سي)131

وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لماركة (كرون) الكورية - (دايو) األلمانية ألوناش 
الشوكة ديزل وكهرباء - حموالت 1.5طن حتى 16طن - 

جرارات كهربائية - مخازن التبريد

50 شارع عبد الحميد أبو هيف - مصر الجديدة -

 القاهرة

02/26385152-
02/26385217-
02/26385215

02/26385158www.edcegypt.net

معدات ثقيلة وأوناش مكتب المتحدة132
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

......................................................139010/03999750 شارع الهرم - الجيزةاستيراد معدات ثقيلة من أوروبا

معدات ثقيلة وأوناش مكتب رعب الستیراد المعدات االثقیلة133
وروافع وسقاالت

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

050/6689034050/6690034ahmed@ahmedroob.comشارع ساحة الغالل - السنبالوين - الدقهليةمستورد للمعدات الثقيلة من اليابان

هواء مضغوط ومغيرات شركة M3 للتوریدات العامة1

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

متخصصة في أنظمة الهواء المضغوط ومستلزماتها - 
ضواغط الهواء - الوكيل الوحيد لشركة فورتكس لصناعة 
ضواغط الهواء في أوروبا - متخصصون في صناعة كافة 

أنواع ضواغط الهواء الحلزونية - متخصصون في عمل 
العمرات لكافة أنواع ضواغط الهواء الحلزونية - فالتر 
  TG  FILTER ITALY     المعدات وكالء لشركة

متخصصة في صناعة الفالتر لالستخدامات المختلفة للزيت 
والهواء وفواصل الزيت - سولونيد فالف وكالء لشركة 

 PLUSE) االيطالية الكتخصصة في صناعة AEUTEL
VAVLE) التي تستخدم في تنظيف الفالتر في مصانع 
السيراميك واأليمنت والحديد والصلب - وكالء لشركة 

جيفكس تركي المتخصصة في صناعة جميع بلوف المياه 
والبخار والغاز والوقود وبلوف الضواغط - نيوماتيك 

كنترول - وكالء لشركة أبي ايطالي المتخصصة في صناعة 
جميع أنواع السلندرات وبلوف الهواء ووحدات الخدمة 

ووصالت الهواء السريعة - الفالتر الصناعية - موزعون 
لكبرى الشركات العالمية والمتخصصة في صناعة فالتر 

لتنقية الهواء - فواصل لفصل المياه المتكثفة من الهواء - 
مجففات الهواء - وكالء لشركة مكروبور التركية 

والفالت الهواء مجففات صناعة ف المتخصصة

2ب شارع الجبرتي - الخليفة المأمون - مصر 

الجديدة - القاهرة

011/11092461-

010/15040445-

02/24511028

02/24511097nozha_cairo@yahoo.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة أطلسكو إیجیبت للتجارة2

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الوكيل الوحيد في مصر لشركة بوجي األلمانية - متخصصة 
في تصنيع محطات ضواغط الهواء بأعلى التكنولوجيا 

األلمانية - خدمة ما بعد البيع لمحطات الهواء المتكاملة من 
تصنيع وتوريد شركة بوجي األلمانية

العبور - المنطقة الصناعية األولى - قطعة 11 - 

بلوك11027 - خلف محطة بنزين جالتكس 

بطريق العبور الرئيسي - القاهرة

02/240591046-
02/240591041-
02/240591042-
012/22331246-
012/20215000

02/46105943www.atlascoegypt.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة إكسبریس جروب3

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل لكبرى الشركات العالمية - شركة بادوون للفالتر 
 SSP األمريكية - شركة سام للمعدات واالالت - شركة

لنهايات الضغط العالي - شركة وينر للوصالت نهايات 
الهيدروليك

8 عمارات االتصاالت - طريق األوتوستراد - 

المعادي الجديدة - القاهر ة

012/2777077-

012/2777017-

02/25190120

02/25190160www.express-groups.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة أنتراكونسلت4

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

الموزع الوحيد لعدد من الشركات األوروبية واالمريكية 
واألسيوية المتخصصة في تكنولوجيا الهواء المضغوط 

والتحكم األلي ومعدات المناولة

22 شارع االمام علي ميدان االسماعيلية - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22914023-

02/22914061

02/22914061www.intraconsult-eg.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة أنتل سوفت5
سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

1402/2516782102/27538150www.intlsoft-eg.com شارع 286 - المعادي الجديدة - حلواناستيراد أنظمة التحكم

هواء مضغوط ومغيرات شركة اإلسكندریة لتكنولوجیا التحكم6

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

124 شارع مصر والسودان - القاهرة      ،      وكالئ لشركة (بركرت) األلمانية لبلوف التحكم
5 ميدان فيكتور عمانويل - ابراج شهرذاد - 

االسكندرية - مصطفى كامل

02/24863433-
012/23234993-

03/5447021

02/24824396amzact@gmail.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة أوتوبراند7

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد أجهزة تحكم ألي ومغيرات سرعة للمواتير ومواتير 

كهربائية ومحددات سرعة السيارات وأنظمة التحكم

شيراتون المطار - 8 د مربع 1186 - شارع 

المشير أحمد اسماعيل - مصر الجديدة - القاهرة

02/22683908-

02/22683909

02/22683910www.autobrandco.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

هواء مضغوط ومغيرات شركة أیتا8

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوريد مع معظم قطع الغيار الكهربائية - في مجال 

استيراد وتوريد قطع الغيار الكهروميكانيكية

86شارع النيل األبيض - ميدان لبنان - 

المهندسين - الجيزة      ،      2تعاونيات 

سموحة - الدور الثالث - سموحة - االسكندرية

02/33463596-
03/4279488-

012/23943856-
02/33463598

03/4279488sales.alex@eta-eg.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة أیر باور للتجارة9

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء وموزعون لشركات عالمية متخصصة في ضواغط 
هواء حلزونية وجميع مكونات الهواء المضغوط بالتعاون 
 EKOMAK SCREW COMPRESSORS مع
قطع غيار ضواغط الهواء الحلزونية - قطع غيار محطات 

الهواء المضغوط - خزانات الهواء وفالتر التنقية من 
األبخرة واألتربة والشوائب بالتعاون مع شركة 

KELTEC TECHNOLAB OHIO USA أجهزة 
تسخين وتركيب رولمان البلي والتروس وكافة القطع 

 TM INDUCTION الميكانيكية بالتعاون مع شركة
HOLLAND أجهزة القياس المختلفة للحرارة والسرعة 

واالهتزازات

56شارع غرب القشالق - خلف البنك األهلي 

المصري فرع الدمرداش - العباسية - القاهرة

02/24836460-

02/29222145

02/26823909www.airpoweregypt.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة إیرتك للخدمات الصناعیة10

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد ضواغط هواء حلزونية وترددية - ضواغط الهواء 
الخالية من الزيت - صيانة وتوريد لقطع غيار جميع 

مصنعي الضواغط - توريد قطع غيار الخاصة بالضواغط 
التربينية ماركات أنجرسول راند سنتاك - عمل اتزان 

وإصالح جميع ROTOR ASSEMBLY - توريد 
زيوت وشحوم لجميع أنواع ضواغط الهواء - أعمال 

تصميم وتوريد وتركيب شبكات الهواء المضغوط - مصافي 
المياه بجميع أنواعها

17 شارع مصطفى رجب - متفرع من نبيل 

الوقاد - أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/22912949-

012/22146796-

011/17776646

02/24195930www.airtechind.com

شركة تكنولوجیا الھواء المضغوط (الحجاز 11

مصر)

هواء مضغوط ومغيرات 

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

في مجال تكنولوجيا الهواء المضغوط لجميع األغراض 
الصناعية بالتعاون مع شركة رامي االيطالية وشركة حجار 

- الحجار هي الوكيل الوحيد للشركات االيطالية األتية - 
شركة رامي االيطالية المنتجة للضواغط الترددية - شركة 

كاموتسي االيطالية التي تنتج أنظمة التحكم في الهواء 
المضغوط - شركة CB التي تنتج أجهزة تنظيف ومعالجة 

األسطح المعدنية والخرسانية

-8302/25774400 شارع السبتية - القاهرة

02/25773020-

012/23977903

02/25750113www.elhaggarmisr.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة بیكو للخدمات الصناعیة12

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

 - INGERSOLL RAND وكالء - ضواغط هواء

ابواب أوتوماتيك سريعة من اللباني - المانيا وأرصفة شحن 

من أمريكا - أوناش رفع أشخاص للصيانة من انجلترا

-602/33369520شارع الفواكه - المهندسين - الجيزة

02/33369521-

02/33369523

02/33351879abdel_hameed@picoiindustrial.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة جلوبال دانیا مكس13

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء لشركة (بيمبا) الواليات المتحدة لسلندرات الهواء - 
(فيستا) االيطالية لصمامات ومنظمات الهواء وشركة 

سيستم نيوماتيك لوصالت الهواء وشركة (فارفل) لصناديق 
تروس دودية وحلزونية ومغيرات سرعة - (كيوب اير) 

الدنمارك لوحدات تحضير وخدمة الهواء - (بياب)  
السويدية لمضخات وشفاطات فاكيوم ووحدات ناقلة - 
(واتلو) األلمانية لسخانات كهربائية ومنظمات حرارة 

وحساسات

11902/3388957402/33889578globaldrnamic@commnet.com.eg شارع الهرم - الجيزة

هواء مضغوط ومغيرات شركة جنرال لالستیراد والتصدیر14
سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

295 عمارات الضباط - امتداد رمسيس2 - الوكيل الوحيد لمبردات الهواء الصنية
القاهرة - مدينة نصر

02/2263339702/22633398www.freshair-egypt.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة الحارس جروب لقطع الغیار15

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

متخصصة في استيراد وبيع وتوزيع جميع أنواع الفالتر 
والفواصل لجميع أنواع ضواغط الهواء والمحركات الثقيلة -

 فالتر الهواء - فالتر الزيت - فالتر الهيدروليك - فالتر 
الوقود - فواصل المياة عن الوقود - فواصل الزيت

02/2985032802/25087523elharres@aim.comالمقطم شارع 9 - خلف مسجد النصر - القاهرة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

هواء مضغوط ومغيرات شركة السعدني للتجارة والخدمات الصناعیة16

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء ومستوردين وتجاريين لكبرى الشركات العلمية - 
تقوم بتوريد وتركيب والصيانة - هيتاشي ضواغط هواء 

ترددية وحلزونية - smc معدات تعمل بالهواء المضغوط 
(اسطوانات هواء - محابس - وحدات خدمة - أنابيب 
ولوازمها - معدات تفريغ الهواء - أجهزة القياس) - 

teseo شبكات الهواء المضعوط من قطاعات األلومنيوم - 
 versmatic - معدات المناولة الصناعية dalmec

مضخاط تعمل بالهواء المضعوط - yakut خزانات الهواء 
المضغوط

94شارع اسماعيل الفنجري - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22623527-

02/24029662-

010/06665678

02/24025669eee.saadanigroup.com.eg

هواء مضغوط ومغيرات شركة الشرق األوسط للخدمات الفنیة (میتسكو)17

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

متخصصة في مجال الهواء المضغوط - وكيل وحيد لشركة 
فيني االيطالية النتاج ضواغط الهواء بكافة قدراتها 

وطرازاتها - مجففات الهواء التي تعمل بالفريون - تقوم 
بتوريد العديد من الضواغط والمجففات لكال من القطاع 

العام والخاص

2 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24011716-

012/27845173-

012/27845174-

012/22467507

..................metsco@hotmail.com

هواء مضغوط ومغيرات الشركة العربیة االفریقیة (أسب تكنولوجي)18

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

4 شارع محمود عماد من شارع أحمد تيسير - توريد أجهزة تحكم

كلية البنات - مصر الجديدة - القاهرة

02/26202398-

010/0577679

02/24159580www.aacip-tech.com

هواء مضغوط ومغيرات الشركة العربیة للتحكم األلي19

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل وموزع لمغيرات السرعة (ايه بي بي) توريد أجهزة 

تحكم

10 شارع الوزير - مشروع الحلمية االستثماري 

- جسر السويس - القاهرة

010/09966661-
010/09966662-

02/22418538

..................aly.abdelkader@yahoo.com

هواء مضغوط ومغيرات الشركة العربیة للتنمیة الصناعیة20

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكالء ضواغط الهواء داري االيطالية الترددية والحلزونية 
والمجففات - وكالء معدات الهواء طراز كوماريا وجميع 

معدات خدمة السيارات - وكالء سيريو لمعدات خدمة 
السيارات

10 شارع نجيب الريحاني - الدور الثالث علوي -

 األزبكية - القاهرة

02/25753312-

012/23400534

02/25752591aidc_egypt@hotmail.com

هواء مضغوط ومغيرات الشركة المصریة الھندسیة21

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

متخصصون في توريد وتركيب وصيانة ضواغط الهواء 
الحلزونية والترددية والبوستر - أنظمة معالجة الهواء 
المضغوط ومجففات وفالتر تنقية الهواء - اكسسوارات 

الشفط والبالورات - قطع غيار الكومبريسورات والمعدات

7 شارع زكريا عثمان - بجوار الوفاء واألمل - 

مدينة نصر - القاهرة

02/2275860502/22714850eecnsa@soficom.com.eg

هواء مضغوط ومغيرات الشركة المصریة المصریة للتجارة العامة (سیكا)22

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

التهوية وتبريد الهواء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية 
- مونترز - السويد - ايطاليا - بورت أكول الواليات المتحدة 

األمريكية - أمريكان كوا اير الواليات المتحدة األمريكية - 
توريد المعدات - غاليات البخار والزيت - معدات المغاسل 
التجارية للفنادق والمستشفيات - المعدات المساعدة في 

صناعة المالبس الجاهزة

-13902/37484151 شارع التحرير - الدقي - القاهرة

02/37488329-

02/37618466

02/3748473www.seca.com.eg

هواء مضغوط ومغيرات شركة العالمیة للضواغط الھوائیة23

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

متخصصة في مجال الهواء المضغوط - متخصصين في 
عمرات الضواغط الحلزونية والترددية متخصصون في 
صيانة ضواغط الهواء - تصميم شبكات الهواء - توريد 

قطع غيار ضواغط لجميع الكاركات والموديالت (فواصل 
الزيت - فالتر الهواء والزيت) - فالتر تنقية الهواء 

المضعوط من الشوائب والزيوت - عوامل تصفية المياه 
)اتوماتيك درين) - توريد ضواغط هواء ترددية وحلزونية - 

توريد ضواغط هواء ذات ضعوط عالية وكالء لكل من 
 shanghai success engine carling air

comppessor

العاشر من رمضان - األردنية - المركز العالمي - 

وحدة رقم 50 - القاهرة

015/360970-

010/06496222-

010/04377112-

010/68836871

015/360970iccair@yahoo.com

هواء مضغوط ومغيرات المركز التجاري العلمي24

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

استيراد وتوكيال تجارية - متخصصة في معدات الغاز التي 
تخدم القطاعات الصناعية والطبية والبحثية موردون 
 ogsi american - claind italian taylor

wharton american

14 شارع محمد غنيم - كلية البنات - الميرغني -

 مصر الجديدة - القاهرة

02/24178943-

02/24185645-

012/23407615

02/24173807www.stc.com.eg

هواء مضغوط ومغيرات المركز الفني للوازم األلیات25

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

توريد أنظمة الهواء والخراطيم الصناعية - وكالء 
pneumax االيطالية في مجال توريد وتركيب أنظمة 

الهواء - veba االيطاية في مجال توريد الخراطيم 
الهيدروليك واللواكير parker األمريكية في مجال 

وصالت التدفق

65 شارع جسر السويس أمام معسكر الهجانة 

تقسيم عمر بن الخطاب - السالم - القاهرة

02/2698934802/26990874www.tcms.fluidspower.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

هواء مضغوط ومغيرات شركة كومي إیجیبت26

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

في مجال معدات الهواء المضغوط ونوافخ الهواء الصناعية 
- الوكيل الوحيد لشركة رثينجتون كريسينساك متخصصة 
في انتاج معدات الهواء المضغوط - شركة هيبون احدى 

الشركات التي تمتلكها مجموعة انجرسول راند لنظام 
تصميم وتصنيع وصيانة المعدات الخاصة لشفط ونفخ 

الهواء - نوافخ الهواء ضواغط الهواء خالية من الزيت 
ذات الضغوط المنخفضة - طلمبات شفط السوائل الحلقية

5 شارع األهرام - روكسي - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/2416200002/22908634www.combiegypt.com

هواء مضغوط ومغيرات مصانع القناوي الھندسیة (كیفاك)27

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

في مجال الهيدروليك والنيوماتيك - متخصصة في تصنيع 
المكابس الهيدروليكية بكافة أنواعها وأشكالها وجميع 

المشتمالت والطلمبات والسلندرات - وكيل وموزع للعديد 
من كبرى الشركات - mindman (سلندرات - وحدات 
خدمة - بلوف - وصالت - الخراطيم نيوماتيك) تايوان - 

air comp سلندرات - وحدات خدمة - بلوف - وصالت 
نيوماتيك) ايطاليا - pisco (وصالت نيوماتيك) اليابان - 
eason (وصالت نيوماتيك) الصين - simga (عدادات 

ضغط - فاكيوم - حرارة - بالجلسرين وبدون) تركيا - 
polilas (أويل سيالت هيدروليك ونيوماتيك) تركيا 

 rampac (بلوف هيدروليك ونيوماتيك) تايوان youli
زراجين وسلندرات وطلمبات هيدروليكية ضغط عالي) 

امريكا

6 شارع عبد السالم زكي - مصر الجديدة - 

القاهرة       ،       العاشر - المنطقة الصناعية 

A1

02/24148952-

02/26634004-

02/26634005-

015/410558-

010/65517186-

010/06680579-

010/00702602

02/24148952-

02/26634004-

015/410338

www.kafac.com.eg

هواء مضغوط ومغيرات شركة مصر ألنظمة الضغط28

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

في مجال ضواغط الهواء والغازات ومستلزماتها ومولدات 
غازات االكسجين والنتروجين وتطبيقاتها الصناعية 

المختلفة - الوكيل الموزع الرسمي - ساور كمبروسور 
األلمانية لضواغط وبوسترات الهواء والغازات لالغراض 

الصناعية والعسكرية وبناء السفن - ألميج االلمانية 
لضواغط الهواء الحلزونية والترددية ومستلزماتها - 

اديكومب االيطالية لضواغط الهواء والمجففات وفالتر 
الهواء ومبردات الهواء - ايرسيب االمريكية لمولدات 

االكسجين - مصر لصناعة ضواغط الهواء لضواغط هواء 
التنفس ومولدات األكسجين ومولدات النيتروجين - باور 
كومبريسور األلمانية لضواغط الهواء ومعدات حقن غاز 

النيتروجين لصناعة البالستيك

3شارع الدكتور حسن أفالطون - ألماظة - 

القاهرة

02/24196289-

02/24156964-

010/02583660

02/24196289www.pressuretechegypt.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة نیو ھاي تك للھیدرونیوماتیك والتوریدات29

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

في حقل تكنولوجيا الهواء المضغوط - وكالء وموزع للعديد 
من الشركات العالمية الكبرى Aignep italy (سلندرات -

 وحدات خدمة - بلوف - وصالت - خطوط الهواء 
 GSR ventiltechnik Germany (الرئيسية

الصمامات التخصصية - مواد غذائية - مواد كيميائية - 
بخار AWH GmbH Germany محابس استنلس - 

مواسير استنلس - بلوف استنلس - تعمل الشركة في مجال 
الصناعات الغذائية والدوائية

-85010/01585655 عمارات صقر قريش - المعادي - القاهرة

02/25192240

02/25192240www.newhitec.com

هواء مضغوط ومغيرات شركة سیركت30
سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 
الھندسیة

1102/3762753002/37627531www.circuit-holding.comشارع احمد الشاطوري - الدقياستيراد أنظمة وبرمجة اجهزة التحكم

31ACG هواء مضغوط ومغيرات مجموعة أل عطیة التجاریة

سرعة وتحكم

الماكینات والمعدات واألالت 

الھندسیة

وكيل ماكينات (توشيبا) الياباني - شركة (بالمز) التركية 
لمغيرات السرعة الكهربائية - شركة (مونيف) األلماني 

لمواتير بي ال سي

8/202/2753708002/27537081www.acgeg.com شارع النصر - المعادي الجديدة

الشركة الدولیة للتجارة والمقاوالت العامة 1

(إكتكو)

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرة

الھندسیة

وكي شركة (أفيري) األنجليزية - شركة (فيكون) التركية - 

شركة (فلنتك) األلمانية المتخصصين في الموازين

1802/3385758202/33857581www.ictcoegypt.com شارع سهل حمزة - الهرم - الجيزة

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةالشركة الفنیة للموازین المتكاملة األتوماتیكیة2

الھندسیة

وكالء لشركة (بركل) األلمانية للموازين (أومس) لماكينات 
تقطيع الالنشون والبسطرمة (إبيزا) األسبانية للتيكيت 

والباركود

36 شارع عبد الخالق ثروت بجوار بنك القاهرة -

 وسط البلد - القاهرة

02/23925955-

02/23928906

..................www.abdrbo.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةالشركة المتحدة للتجارة والھندسة3

الھندسیة

توريد جميع أنواع الموازين االلكترونية والميكانيكية 

وأجهزة التحكم األلي المعتمد على الوزن

-2202/39766819 شارع خالد أمين - التعاون - الهرم - الجيزة
010/00080804-
010/00080805

02/39766820egy-ute@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةالشركة المصریة االیطالیة4
الھندسیة

150 شارع مصر والسودان - حدائق القبة - استيراد جميع أنواع الموازين
القاهرة

02/24855352bashnakbashnak@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةالمجموعة الدولیة التجاریة5

الھندسیة

وكيل شركة (أي اتش بي) االلمانية للموازين االلكترونية - 
شركة (أي اتش بي) لمولدات الكهرباء - شركة (لسن ناو) 

االلمانية لصناعة خراطيم التفريغ - شركة (كامب) 
الدنماركية لتوريدات مصانع األلومنيوم

5802/2405068702/24022111maged@itgegypt.com شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةالمجموعة لألنظمة الھندسیة والعلمیة6
الھندسیة

وكالء شركة (كرن وودو) للموازين واألجهزة العلمية 
للموازين اليابانية (دي جي) األلمانية

-1802/25211723 شارع 219 - المعادي - القاهرة
012/27466261

02/25196934rugroup@rusys.eg.net

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة أنالوج للنظم الھندسیة  العلمیة7
الھندسیة

-1502/24503407 ب ميدان سراي القبة - القاهرةوكالء ومستوردين لجميع أنواع الموازين
02/24503408

02/22589760www.contretebatcher.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة أومیجا مصر8

الھندسیة

4 شارع محمود حافظ - ميدان سفير - مصر استيراد الموازين االلكترونية

الجديدة - القاهرة

02/26348978-
010/02116713-
012/22116713

02/26441464www.omegaaco-egypt.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة أونست الدولیة للتكنولوجیا المتطورة9
الھندسیة

توريد وصيانة الموازين الطبالي والصناعية السكول 
وماكينات الطباعة بالرش

-402/37807363 شارع أبو جبل - الهرم - الجيزة
011/12919291

02/35839261intech_2006@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة األھرام للموازین10
الھندسیة

16802/3386105002/33873530ahram2247@yahoo.com شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزةتوريد جميع أنواع الموازين االلكترونية بجميع المقاسات

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة الحضري للموازین11
الھندسیة

-1202/37444127 شارع سهل حمزة - الهرم - الجيزةتوريد جميع أنواع الموازين لجميع االغراض
010/01430438

02/37444197elhadary_scalaes@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة الحكیم للھندسة والتجارة والتوكیالت12

الھندسیة

وكيل موازين ومعدات وأالت وبطاريات وثيرموستات من 

هولندا - الهند - اليابان - فرنسا - الصين

12 عمارات مصر للتعمير - خلف شيراتون - 

المنطقة التاسعة - مصر الجديدة - القاهرة

02/2267827002/22665944elhakaim@starnet.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة العالمیة للموازین13
الھندسیة

www.alalameia.com..................702/26330590 عمارات الشرطة - جسر السويس - القاهرةتوريد لجميع أنواع الموازين الديجيتال

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة الفجر للتجارة والتوریدات14

الھندسیة

 (debon) استيراد موازين الكترونية - وكالء لشركة

السويسرية للموازين

-24011/14141343 شارع الجبة البدرشين - الجيزة
010/0744729-
02/39849420

..................www.elfagr-eg.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة المعایرجي للموازین15

الھندسیة

وكالء ومستوردين لجميع أنواع الموازين واألنظمة الوزنية 

وموازين بسكول

90 شارع جسر السويس - أمام فندق السالم - 

القاهرة      ،       88 أ شارع جسر السويس - 

ميدان األلف مسكن - القاهرة

02/22444446-
010/01010537-
010/01010538-
012/27363459-
011/17213030

02/22444447-

02/24936175

www.el-maaiergy.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة المنصور للتجارة والتنمیة16

الھندسیة

وكالء لمجموعة شركات (بيالنشاي) االيطالية المتخصصة 

في توريد وتركيب وصيانة ميزان الطرق (البسكول)

-1703/4863142 شارع شكور - محطة الرمل - االسكندرية

010/68834528

03/4861309wamansour@link.net

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة المنصور للتجارة والتنمیة17
الھندسیة

وكالء لشركة (لإلتشاي) االيطالية للموازين وتوريد 
الموازين االلكترونية والميكانيكية

-1703/4863142 شارع شكور - محطة الرمل - االسكندرية
010/68834528

03/4861309wamansour@link.net

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة المھندسون االستشاریون العرب18

الھندسیة

موزع معتمد لشركة (lavmas) االيطالية - 
(sartorius) األلمانية - (scellsensor) األسبانية 

للموازين

502/2378157702/23783845ramy_azzam@hotmail.com شارع 77 - المعادي - القاهرة

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة باسكو الحاسبات األلیة19

الھندسیة

استيراد وتصدير أجهزة تحكم ألي - موازيين - تكييفات 

مركزية - أجهزة أمن ومستلزماتها وصيانتها

45 شارع معز الدولة - مكرم عبيد - مدينة نصر 

- القاهرة

02/2272970502/26713332www.bacoegypt.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة ترست میتال20
الھندسیة

-1503/4878314 شارع بحري بك - االسكندريةاستيراد الموازين االلكترونية ومفارم وقطاعات اللحوم
012/23305626

..................trustmetal_co@hotmail.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة حلمي الھندسیة للموازین21
الھندسیة

-15012/23617053 شارع خان جعفر - الحسين - القاهرةتجارة وتوريد موازين
02/25911098

......................................................

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة دیماج لالستیراد22

الھندسیة

استيراد موازين الكترونية بجميع األنواع والحموالت - 

وكيل شركة (سي ايه اس) الكورية - شركة (أوميجا) 

االيطالية - شركة (متيلير توليتو) السويسرية للموازين

4 شارع محمود حافظ - ميدان سفير - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26395371-

02/26395971-

02/26348978

02/26369747www.omegaco-egypt.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة زد إف أسوسیاتس23

الھندسیة

 (rinstrum)االنجليزية - و (thames) وكالء لشركة

االسترالية للموازين وأجهزة التحكم والقياس

16 شارع فتحي عبد العظيم - متفرع من شارع 

الوحدة العربية - مدكور - الهرم - الجيزة

010/66821674-
012/72993323-

02/35842046

..................www.zefasso.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة سوتیك جروب24

الھندسیة

وكالء لشركة (بتلرتوليدر) السويسرية (هاوس) األمريكية 
(أيجل) الهندية للموازين وتوريد جميع أنواع الموازين 
وأجهزة االختبار والمعايرة وماكينات التعبئة واألنظمة 

الوزنية

8 شارع بن قتيبة شارع عباس العقاد - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22615635-
02/22610695-

012/23926009-
011/14366623

02/22615635www.sotic-scales.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة سول إیجنت25
الھندسیة

5 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - وكيل للموازين والفالتر من اليابان وتايوان
القاهرة

02/24027716-
02/24025631

02/22634534www.sacoegypt.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة ملجر امیكال لتجارة الموازین26

الھندسیة

149 شارع أبو الفرج - روض الفرج - شبرا توريد وتركيب جميع أنواع الموازين

مصر - القاهرة

02/24620016-
02/24620018-
02/24620017

..................www.mlgr.jeerm.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة موتكس للموازین واألنظمة اإللكترونیة27
الھندسیة

3 شارع قراقول - اللبان القديم - اللبان - استيراد وتوريد موازين
االسكندرية

03/497009503/4838669motexalex@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة میدیا ترید28

الھندسیة

استيراد جميع أنواع الموازين - وكالء لشركة 
(shemical) االيطالية - (epelsa) االسبانية - 

الصينية للموازين (yahoo)

1 شارع اسماعيل باشا عاصم - أمام مركز 

الطاهرة لألشعة - السيدة زينب - القاهرة

02/23916292-
010/03004346-
010/03004347

02/23916251-

02/23952821

www.mediatrade.com.eg

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة ھاي تك لالستشارات الھندسیة29

الھندسیة

 every) استيراد جميع أنواع الموازين - وكالء

perake) االنجليزية - (raslake)األمريكية

تقاطع شارع البكباشي العيسوي متفرع من 

محمد الصيرفي - سيدي بشر - االسكندرية

03/5547307-
012/88187730-

012/7432999

..................hytach-eg@yahoo.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة وینرز للتوزیع30

الھندسیة

65 شارع محمد السيد فهمي - كليوباترا - موزع معتمد لجميع أنواع الموازين

سيدي جابر - االسكندرية

011/11646585-
011/16441522-

03/5433823

..................willerf1935@gmail.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة األحمدیة للموازین31

الھندسیة

15 شارع محمد باشا رياض متفرع من شارع استيراد وتصدير للموازين

عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة - القاهرة

02/2643583002/22418941www.elahmadia.com

الماكینات والمعدات واألالت موازين وأجهزة معايرةشركة شدید الھندسیة32

الھندسیة

توريد جميع أنواع الموازين - وكالء لشركة (miskt و 

alfa) االيطالية - (excel) التايوانية للموازين

02/2795855002/23930255www.shedidscale.comالقاهرة

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة التجاریة للكھرباء والمیكانیكا (ألترا)1

والمولدات الكھربائیة

إستيراد أجهزة ups واستبليزرالخاصين بمانع إنقطاع 

التيار الكهربائي

47 شارع أحمد تيسير - برج راموب - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2262186402/24031195www.elmetra-eg.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة الدولیة لألعمال الھندسیة2

والمولدات الكھربائیة

وكيل لشركة (أوبو بيترمان) األلمانية للكابالت المجاري 
ونظم نقل المعلومات وعلب أرضية وكابالت حائطية - 
شركة (كوب) األلمانية للبرايز والمفاتيح والسويتش - 

إكسسوار كهرباء - شركة (روتن بيك) األلمانية لمخارج 
التليفون والكمبويتر ومعدات التصال - شركة (فونر) 

األلمانية للفيوزات وسكاكين فصل بمصهرات - نظم قضبان 
التوزيع - اكسسوارات ولوحات التوزيع - شركة (ليبونيت) 
الفرنسية لإلكسسوارات ومخارج قوي ووحدات اإلضاءة - 

شركة (مينكس) األلمانية للفيش والبرايزالصناعية حتي 
400 أمبير , شركة (نارفا) األلمانية للمبات الموفرة 

فلورسنت - هلوجين - صوديوم , شركة (بروكو) 
السنغافورية لإلكسسوارات الكهربائية والمفاتيح والبرايز - 
شركة (زناردو) اإليطالية للوحات التوزيع والخاليا الصاج - 
شركة (هينسل) األلمانية للوحات التوزيع والبولي كربونيت 

, وكالء وموزعين لماركة (جنرال إليكتريك) األمريكية 
للسكاكين فصل كهربائية وقواطع أتوماتيكية ولوحات توزيع 

ومنظمات جهد

-49902/35725571 شارع األهرام - الجيزة

02/23961507-

02/23961508

02/35725303-

02/23958333

....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة الدولیة للھندسة الكھربائیة3

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (موديو سيستم) الماليزية لتوريد وتركيب 
أنظمة نقل الحركة - شركة (إيه بي بي) الفرنسية لسكاكين 
فصل علي الحمل وقواطع وكونتاكتورات - شركة (إيجوس) 

األلمانية لألدوات الكهربائية (كابالت - أسالك) - شركة 
(مينليك) الماليزية لألجهزة الكهربائية وأجهزة أنذار - 

شركة (شين سونج) الكورية للكابالت ومعدات كهرباء - 
(فاموتك) األلمانية لكافة الونش وريموتاته - شركة 

(ديورس) التركية للكابالت

-2502/25785928 شارع عرابي - وسط البلد - القاهرة

02/25785431

02/25743625www.iee-egypt.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة العربیة لألدوات والكابالت الكھربائیة4

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (ABL) سرورسوم األلمانية للمفاتيح 

الحرارية وشركة (نورتونكس) اإلنجليزية للتيمرات وأجهزة 

الحماية وشركة شكمن ألجهزة القياس

-502/25785131 شارع زكريا أحمد - التوفيقية - القاهرة
02/2576958-

02/25798433-
02/25798279

..................habibekhwan@hotmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة العربیة للطاقة الشمسیة5

والمولدات الكھربائیة

-11012/27323890 شارع شريف - وسط البلد - القاهرةتوريد وتركيب خاليا شمسية كهروضوئية

02/23929744

..................www.asetegypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة العربیة األوروبیة6

والمولدات الكھربائیة

وكيل لشركة (إيه إي سي أو) اإليطالية - مجال البطاريات 

الصناعية منشأها الصين

1 شارع عبد المنعم البحيري - النزهه الجديدة - 

القاهرة

02/2623975502/26239757aeco_aeco@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة المصریة للھندسة والتجارة ( إیجیماتك)7

والمولدات الكھربائیة

-3702/37622021 شارع الرفاعة - المساحة - الدقي - الجيزةوكالء ألجهزة ups - البطاريات وأعمال الكهرباء

02/37624231

..................www.socomec.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة الھندسیة بولیجون8

والمولدات الكھربائیة

epbolugon@link.net..................3102/25165964 عمارات نيركو - المعادي الجديدة - حلوانإستيراد أجهزة ups مانع إنقطاع التيار الكهربائي

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة الھندسیة لتجارة البطاریات9

والمولدات الكھربائیة

وكيل معتمد لجميع أنواع البطاريات المعتمدة الشركة 
صناعة (ألماني - أمريكي - سعودي- تركي - كوري - 

مصري)

......................................................203/5902446 شارع حفص - اإلبراهيمية - اإلسكندرية

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة الھندسیة لإللكترونیات المتقدمة10

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (ميتسوبيشي) اليابانية للتحكم اآللي في 
المبرمجات - شركة (فيجا) األلمانية ألجهزة قياس مناسيب 

السوائل والجوامد - شركة (فيشر) األلمانية لتوريد 
صمامات التحكم - شركة (كوبلر) األلمانية للعدادات 
اإللكترونية والكهروميكانيكية - شركة (ايه إي إي) 

األلمانية لألدوات األلكترونية - شركة (يوروثجرم 
درايفيس) اإلنجليزية إصالح وتوريد وتركيب أجهزة 
مغيرات السرعة - شركة (توربو) األلمانية - شركة 

(أونيكس) اإلنجليزية ألجهزة قياس التدفق , شركة (باور 
كنترول سيستمز) اإليطالية لتوريد وحدات الباور سبالي - 
شركة (آي أم تي) األلمانية لقياس األوزان والشد - شركة 

(أسكون) اإليطالية ألجهزة التحكم في الحرارة

3 شارع حسن الشريع متفرع من شارع النزهة -

 مصر الجديدة - القاهرة

02/24185020-

02/24181580-

02/24147625-

02/24159264-19750

02/24159265www.aeecontrols.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالشركة الھندسیة للكھرباء والمیكانیكیة ( إیمو)11

والمولدات الكھربائیة

موزع لمنتجات (متشوبيشي) اليابانية وكونتاكتورات - 
لوحات توزيع الضغط المنخفض وتحسين معامل القدرة - 

لوحات الكنترول والتحكم وال ats وأجهزة plc وال 
inverter وتايمرات

37 شارع محمود سالمة - عمارات التأمين 

الصحي - محرم بك - اإلسكندرية

012/23107135-

03/4950718

..................www.eymo-electric.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالمجموعة التجاریة12

والمولدات الكھربائیة

....................................5302/3760526502/37605259 شارع عمان - الدقي - الجيزةإستيراد أجهزة ups مانع إنقطاع التيار الكهربائي

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيالمركز العربي للتجارة والھندسة13

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (أوما) األلمانية في مجال المشغالت 

الكهربائية

-502/23599680 شارع 101 - المعادي كورنيش النيل - القاهرة

02/23590861

02/23586621....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة أبھا14

والمولدات الكھربائیة

34 عمارات التوفيق - شارع خضر التوني من إستيراد وتوريد أجهزة قياس وتحكم

شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة

010/01888529-

02/24052179

..................abha@link.net

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة أركس ألنظمة الطاقة15

والمولدات الكھربائیة

10 شارع المشير أحمد إسماعيل - سيدي جابر -إستيراد أجهزة ups مانع إنقطاع التيار الكهربائي

 اإلسكندرية

03/5410172-

03/5425377

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة أمرون یونیون16

والمولدات الكھربائیة

-2002/33042165 شارع د إبراهيم سالمة - العجوزة - الجيزةوكالء لشركة (أمرون) الهولندية لألوتوميشن

02/33042166

02/33046946....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة أنظمة القوى المصریة17

والمولدات الكھربائیة

23 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -إستيراد مفتاح فيدارال الكهربائي

 القاهرة

02/22604417..................psei_egypt@hotmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة أنظمة القوى المصریة ( أي بي سي )18

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (أدفس) األلمانية و(نيوواف) السويسرية 

ألجهزة منع التيار الكربائي

-1602/27545086 شارع 288 - المعادي الجديدة - القاهرة

02/22604417

..................www.eg-eps.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة أي أم للتحكم في الطاقة الكھربائیة19

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (أم جي أي) الفرنسية و(أية بي سي) 
األمريكية ألجهزة عدم إنقطاع التيار الكهربائي - وإستيراد 

وتوريد مثبتات التيار الكهربائي

5 شارع الجامع - المنطقة الرابعة - مساكن 

شيراتون - القاهرة

02/22678606-

02/22687163

02/22668967www.emup@engineer.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة إیجل للخدمات الھندسیة20

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (شتال) األلمانية - شركة (أولدهام) الفرنسية - 
شركة (دولد - ليبرت) األلمانية ألجهزة القياس والتحكم - 

أجهزة التوقيت والحماية الكهربائية - أجهزة اكتشاف 
الغازات - إستيراد وتوريد أجهزة كهروميكانيكية

-2303/4257011 شارع فوزي معاذ - سموحه - اإلسكندرية

03/4257079

03/4257061www.eagle-engineering.org

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة إیساكو للتوریدات الھندسیة والمقاوالت21

والمولدات الكھربائیة

19 شارع شمس الدين الذهبي - أرض الجولف -إستيراد قواطع كهربائية من ألمانيا وأوروبا

 مصر الجديدة - القاهرة

02/24171540-

02/24172574

02/24173013....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة األنظمة الصناعیة الحدیثة22

والمولدات الكھربائیة

وكيل لشركة (ميكروديتيتورز أم . دي) اإليطالية للحساسات 
الكهربائية والفوتو اليكتريك - شركة (ريمبوس) التايوانية 

لجهاز مغير السرعة انفرتر - شركة (فاتيك) التايوانية 
لوحدات التحكم المنطقية plcs - شركة (ثيرمو سيستمز) 

اإليطالية ألجهزة التحكم في الحرارة - شركة (الترا) 
اإليطالية لمولد النبضات انكودر - شركة (بي في تورك) 

التركية لمفاتيح المياه والبخار سلونيد فالف - شركة (ايزي 
فيو) و(هيتاشي) التايوانية للشاشات والبوابات - شركة 

(جي اس سيرفو آند برش) التايوانية للسيرفوميتر 
والبرشرات - شركة (جيسالبا) اإليطالية للكونتاكتورات 

والقواطع - شركة (اليكتروفار) األسبانية للسخانات - شركة 
(بازان) الهندية للمقاومات - شركة (سمارتك) التايوانية 

ألجهزة التحكم في الحرارة - شركة (أول سيستم) اإليطالية 
للباور سبالي

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مبني 

ج - مكتب 330

02/38325016-

010/05708411

02/38338900....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة التطبیقات العلمیة ( سیكو)23

والمولدات الكھربائیة

95 شارع عمارات الترسانة متفرع من شارع إستيراد أجهزة الوقاية والضغط العالي

أحمد عرابي - المهندسين - الجيزة

02/33455393-

02/33052231

02/33468555....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة التقنیة الكھربائیة ( إلكتك)24

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (إلترا) السعودية للوحات توزيع الكهرباء 
وعلب حديد داخل الحائط شركة (بيرسونا) السعودية 

لمفاتيح وبرايز وفيش- شركة (هيس) األسبانية للوحات 
فايبر جالس - شركة (إيرومكس) اإليطالية للوحات 

الكهربائية ضد االنفجار - شركة (سيلك) السعودية الترا - 
شركة (جوالن) السورية لمفاتيح وبرايز كهربائية - شركة 

(سوبر اليت) الصينية لمبات فوق المرايا - شركة (لونج 
سكاي) الصينية للوحات اإلرشادية - شركة (فوشان) 

الصينية لمجاري األسالك - شركة (رينج تيل) اإلنجليزية 
لكشافات الطواائ - شركة (فيرتك) التشيكية للكشافات ضد 

االنفجار

7 شارع عبد اللطيف حمزة - مدينة نصر- 

القاهرة

02/2671301802/22875696www.electech-egy.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة الرحمن للتوریدات الكھربائیة25

والمولدات الكھربائیة

توريدات كهربائية وهندسية (لوحات توزيع وكنترول - 

قواطع أوتوماتيكية - كونتاكتورات)

15 شارع بستان الدكة - برج العماد - عماد 

الدين - وسط البلد - القاهرة

010/0148940702/25895255....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة السعید حبیب لألدوات والكابالت الكھربائیة26

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (بيلكس)األلمانية لسكاكين الفصل والقالب - 
شركة (ألبيفار) الفرنسية لمكثفات معامل القدرة - شركة 
(ميتسوبيشي اليكتريك) اليابانية لإلنفرتر (مغير السرعة) 
شركة كيوكوتو اليابانية لمفاتيح الحماية - شركة (يوكو) 
اليابانية للخاليا الضوئية - شركة (بارا أوميجا) الهندية 

لمكونات اللوحات الكهربائية

5 شارع عماد الدين - األزبكية - وسط البلد - 

القاهرة

02/25899551-

02/25899552-

02/25899553

02/25917214elsaeed.habib@gmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة المتحدة للقوى الكھرومیكانیكیة27

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة أتوميشن لمتغيرات السرعة والمفاتيح 

األتوماتيكية

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - الحي 

12

02/38311980-

02/38341019

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة المستقبل للتكنولوجیا المتقدمة28

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (تلي ميكانيك) الفرنسية لالنفرتر - كونتكورات 
- بالي - كابالت - شركة (فاما) التايوانية - شركة 

plc ألنظمة التحكم ال (كاتلرها)

172 شارع حسن الصياد - جسرالسويس - 

تقسيم عمر بن الخطاب - مصرالجديدة - القاهرة

02/26980931-

012/23689725

02/26632775www.futurehitechegypt.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة المھندسون العرب للخدمات الھندسیة29

والمولدات الكھربائیة

إستيراد أجهزة قياس وإختبار - أدوات وقطع غيار كهربائية 

وإلكترونية وكابالت وإكسسوارات ميكانيكية - محطات لحام

-1302/26900890 شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة
02/26900892-
03/5498686-
03/5566245

02/24187105....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة الموارد للھندسة والتجارة ( أم أي تي )30

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة توشيبا (pic) ألنظمة التحكم اآللي ومعدات 

نقل الحركة

12شارع نخلة المطيعي ميدان تريومف - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/2440167802/26443739....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة النخیلي أخوان31

والمولدات الكھربائیة

بيع قطع غير إلكترونية - وصالت - شبكات - محوالت 

كهربائية

2002/2392350002/23954322www.nekhly.com شارع يوسف الجندي - باب اللوق - القاهرة

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة النخیلي أخوان32

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة أجهزة قياس وعدد وكابالت وكونتاكتورات 

وشبكات الكمبيوتر

2002/2392350002/23954322www.nekhly.com شارع يوسف الجندي - باب اللوق - القاهرة



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة النیل لإلستثمار التجاري33

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (لجراند ) الفرنسية إلكسسوارات الكهرباء - 
شركة (باكو) الفرنسية لسكاكين فصل علي الحمل - شركة 
(بارتكس) السويدية ألنظمة الترقيم - شركة (أف تي جي) 

األلمانية لقضبان التوزيع الكهرباتية - شركة (مارشال) 
الفرنسية للبرايز الصناعية

-1002/25881011 شارع سراي األزبكية - القاهرة

02/25781845-

02/25745307-

02/25766828

02/25881022-

02/25786797

....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة إم إي أس34

والمولدات الكھربائیة

87 أ شارع عبد العزيز آل سعود - المنيل - إستيراد وتوريد أجهزة UPS مانع إلنقطاع التيار الكهربائي

القاهرة

02/25317113-

02/23689785

02/23623123....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة بایكوم35

والمولدات الكھربائیة

UPS 33 شارع محمد مندور - المنطقة األولي - إستيراد أجهزة

رابعة العدوية - مدينة نصر - القاهرة

02/2403036402/24013593www.bi.com.eg

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة جنرال كومرس36

والمولدات الكھربائیة

902/2402678202/22617044www.gccegypt.com شارع اإلنشاء مدينة نصر - القاهرةوكيل (فارتا) األلمانية في مجال البطاريات قلم ووسط

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة داتا لألنظمة37

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (abb) ألنظمة الكهرباء - إستيراد أدوات 

كهربائية

-14003/5904821 شارع بور سعيد - اإلبراهيمية - اإلسكندرية

03/5919101

03/5928004....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة زیرو وإن إلكترونیكس38

والمولدات الكھربائیة

وكالء لكبري مصنعي حلول الطاقة في أوربا- توريدات 
أجهزة مانع إنقطاع التيار الكهربائي - مثبتات الجهد - 
لوحات تعامل القدرة - حلول الطاقة - متخصصون في 

أجهزة القياس والتحكم والكشف

المنطقة الرابعة - التجمع الخامس - القاهرة 

الجديدة - القاهرة

02/26184152-

010/02329153

02/26183559info@01electronics.net

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة ستاندر إلكتریك39

والمولدات الكھربائیة

الوكيل الوحيد في الشرق األوسط (ويد مولر) األلمانية 

لروزتات لوحات التحكم الكهربائية

-8702/26422977 شارع محمد فريد - مصر الجديدة - القاهرة

02/26422988

02/26422955zali@s.electric.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة سعید أبو القاسم40

والمولدات الكھربائیة

saidkassem5@hotmail.com..................5502/25911289 شارع نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةإستيراد كاباسات تندوس

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة سوالتیك مصر41

والمولدات الكھربائیة

توريد أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بدون كهرباء وكابالت -

UPS مثبتات تيار الكترونية أنظمة 

4 شارع حسين شفيق المصري من شارع عبد 
الحميد بدوي - مساكن شيراتون - مصرالجديدة -

 القاهرة

02/26226101-
010/01006632-
010/01930802

02/26208221www.sollatek.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة سوالریس للحلول المبتكرة42

والمولدات الكھربائیة

إستيراد أحدث تكنولوجيا السخانات الشمسية بنظام األنابيب 

المفرغة

15 شارع نابلس من شارع شهاب - المهندسين 

- الجيزة

02/33038132-
02/33033009-
012/82511771

02/33466241www.solaris-eg.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة سیجما للھندسة المتطورة43

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (جنرال إلكتريك) األمريكية ألجهزة نقل 
ضواغط الهواء - إستيراد أجهزة UPS مانع إلنقطاع 

التيار الكهربائي

9 شارع عمارات العبور - صالح سالم - مدينة 

نصر - القاهرة

02/22625362-

02/24037030

02/22620562www.sigma-engineer.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة شاترونكس لإللكترونیات44

والمولدات الكھربائیة

ups 557 طريق الحرية - اإلسكندرية ,   32 شارع وكالء لشركة (شنايدر) السويسرية ألجهزة

الرياض - المهندسين - الجيزة

03/5837036-

02/33024355

..................info@shatronix.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة كوبام إیجیبت للھندسة والتوكیالت45

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (سيو يورودريف) األلمانية للمحركات 
الكهربائية ومغيرات السرعة - شركة (فويت) األلمانية 

للمواتير والجيربوكسات

-3302/24538156 شارع الحجاز - مصر الجديدة - القاهرة

02/22566299

02/22594757www.copam-egypt.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة ماتیك46

والمولدات الكھربائیة

40 شارع 155 متفرع من شارع 105 - إستيراد قطع غيار وأجهزة تحكم صناعية

المعادي الجديدة - القاهرة

02/25256017..................www.matecegypt.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة مصر للتجارة واإللكترونیات47

والمولدات الكھربائیة

إستيراد أدوات إلكترونكس - موزع ألجهزة الكشف عن 

المرافق

37 شارع المقدس القباري - خلف الحديقة 

الدولية - عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22639991-

02/22639993

02/22639997info@ete-company.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة مودرن إلیكتریك للمقاوالت الكھربائیة48

والمولدات الكھربائیة

مقاوالت كهربائية ومتخصصين في جميع أعمال شبكات 

الضغط المتوسط والمنخفض والتيار الخفيف

1 شارع محمد السبع - ميدان ابن سندر - مصر 

الجديدة - القاهرة

012/3995174-
012/84668812-

02/22574376

..................modernelectric1958@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة مینا للھندسة المتطورة49

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة فلورايت ألجهزة ups إلنقطاع التيار 

الكهربائي

10 عمارات العبور شقة 3- صالح سالم - مدينة 

نصر - القاهرة

02/24056584-

02/22625597

02/24042635....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة مینار الھندسیة50

والمولدات الكھربائیة

وكيل لكبري الشركات األمريكية واأللمانية ألنظمة توليد 

الطاقة الكهربائية من الرياح

9 شارع عبد العزيز خليل من جسر السويس - 

الحي الثاني - النزهة - القاهر, 5 شارع أحمد 

عبد الغفار- جسر السويس - القاهرة

02/26367261-

02/22414874

..................www.nminar-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة نوبار التجاریة51

والمولدات الكھربائیة

شارع الزهراء الرئيسي - زهراء - المعادي - إستيراد أجهزة ups لعدم إنقطاع التيار الكهربائي

القاهرة

02/29820947-
02/29703681-
011/17007347

02/27514110-

02/29703682

www.nubartrading.org

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة ھندسة النظم والتكنولوجیا52

والمولدات الكھربائیة

ups اإلنجليزية ألجهزة (BBC) 2803/5902163 شارع بورسعيد - الشاطبي - اإلسكندريةوكالء لشركة..................tech_seat@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة یوتك للھندسة والتجارة53

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (بيميس) التركية للفيش البرايز والبواطات , 
شركة (إيرنا) التركية ألجهزة الحماية - التايمرات - عدادت 

القياس والتحكم- شركة (بي كيه أس) التركية لمجاري 
الكابالت - أنظمة المكاتب وأنظمة التكييف - شركة (واي 

بي) التركية للوحات التوزيع - شركة (أورتاك) التركية 
إلنتاج الجالند المعدن والبالستيك - شركة (أونكا) التركية - 

شركة (شيتنكايا) التركية لألدوات الكهربائية - شركة 
(أرديك) التركية لبارات التثبيت وحوامل الكابالت - شركة 
(تي بالست) التركية للفيش والبرايز - شركة (توبي فورا) 

اإليطالية للفليكسبل والجلندات

15 شارع بستان الدكة - عماد الدين - وسط 

البلد - القاهرة

02/25920722-

02/27871394

02/25891376www.uticegy.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيشركة یوني باور إلیجیبت54

والمولدات الكھربائیة

www.unipower-egypt.com..................502/27537055 شارع 273 - المعادي الجديدة - حلوانإستيراد بطاريات صناعية - شواحن

مؤسسة السویدي لألدوات الكھربائیة (رضا 55

السویدي وشركاه)

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربي

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة ألن برادلي) اإليطالية - شركة (نيفيلكو) 
األوروبية - شركة (كراوزيت) الفرنسية - شركة (ويالند) 

الفرنسية - شركة (بوسوفت تكنولوجي) األمريكية 
المتخصصين في األدوات الكهربائية

6,11 شارع عرابي - ميدان التوفيقة - وسط 

البلد - القاهرة

02/25790422-

02/25742182

02/25766800info@redaelsewedy.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات اجهزة التيار الكهربيمؤسسة نوبار التجاریة56

والمولدات الكھربائیة

1 ر شارع الزهراء الرئيسي - زهراء المعادي - إستيراد أجهزة ups مانع إنقطاع التيار الكهربائي

حلوان

02/29820947-

02/29703681

02/29703682....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةالشركة المتحدة لتجارة الكریستال1

والمولدات الكھربائیة

......................................................3040/2242903ش عبد الرحمن عيد - المحلة الكبرى - الغربيةوكيل لشركة (كريستال عصفور)للكريستال

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةالشركة المصریة األلمانیة للتوریدات الكھربائیة2

والمولدات الكھربائیة

....................................5502/2590288602/25914188ش الجمهورية- وسط البلد - القاهرةمستورد لألدوات اإلضاءة من ألمانيا

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةالشركة الھندسیة للتوریدات الكھربائیة (العروة)3

والمولدات الكھربائیة

-71903/2768600طريق الحرية - اإلسكندريةتوريدات اإلضاءة الكهربائية

03/5843637

..................orwa_orwa-egypt.com

شركة إس إتش الیت لإلستیراد والتصدیر 4

والتوكیالت

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءة

والمولدات الكھربائیة

وكيل (أرديتي) اإليطالية لألدوات الكهربائية الخاصة 
باإلنارة - و(فرامون) اإليطالية لألدوات الكهربائية النحاس 

. واأللومنيوم والبالستيك

18ش أحمد فهيم بيومي - ميدان تريومف - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/24149844-

012/20820254

..................www.sh-light.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة أضواء الملك5

والمولدات الكھربائیة

17102/2644565002/26369129kingslight@hotmail.com ش النزهة - مصر الجديدة - القاهرةمستورد لوحدات اإلضاءة - إكسسوارات الموبايل من الصين

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة ألكترو للتجارة الدولیة6

والمولدات الكھربائیة

فيال 13ش أحمد عبد النبي - النزهة الجديدة - وكالء لشركة جنرال إليكتريك للمبات اإلضاءة

القاهرة

02/26204419-

02/26221283

02/26210836hany_sh_f@hotmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة ألكترونیك ورلد7

والمولدات الكھربائیة

eleworld@starnet.com.eg..................1502/24705907ش الطاقي - مدينة نصر - القاهرةمستورد للنجف - أدوات اإلضاءة

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة ألیومنیش ریببلك (أي أر )8

والمولدات الكھربائیة

802/2516627502/25165679www.illumrepublic.caش فلسطين - المعادي - حلوانمستورد للنجف من كوريا

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة أنالیتین9

والمولدات الكھربائیة

..................4102/33022634ش حزيرة العرب - المهندسين - الجيزةمستورد للنجف من ( إيطاليا- إنجلترا- بلجيكا- فرنسا)

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة أواب10

والمولدات الكھربائیة

أبراج سيتي ستار - مكرم عبيد - مدينة نصر- إستيراد اللمبات الموفرة من (كوريا- تايوان- الصين)

القاهرة

02/22700803-
02/22700804-
011/12160295

02/22700805

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة أوكرا ألیكس للتجارة11

والمولدات الكھربائیة

الكيلو 23طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي - مستورد ومصدر للنجف والتحف

ميرغم - اإلسكندرية

03/2024005-
03/2025926-

010/05387660

03/3932399



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة األندلس12

والمولدات الكھربائیة

066/3251352066/3330432شارع بني سويف - بورسعيدمستورد للنجف

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة الصن للتوریدات التجاریة13

والمولدات الكھربائیة

1عمارات رئاسة الجمهورية - حدائق القبة - مستورد ومصدر للنجف - األباجورات - التحف

القاهرة

02/22579007..................

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة العربي للتجارة الدولیة14

والمولدات الكھربائیة

مستورد ومصدر لوحدات اإلضاءة الداخلية والخارجية من 

الصين

46ش النصر - المنشية - اإلسكندرية   ،    

216 ش بورسعيد - سبورتنج - اإلسكندرية

03/4812460-

03/5221015

..................

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة الفرسان15

والمولدات الكھربائیة

8602/2241143502/26329452ش هارون الرشيد - مصر الجديدة - القاهرةمستورد للنجف من الصين

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة الكوثر للتجارة16

والمولدات الكھربائیة

-25603/5461612ش بورسعيد - كليوباترا- اإلسكندريةوكيل لشركة (كريستال عصفور ) للكريستال والنجف

03/5427729

..................elkawsar2020@yahoo.com

17TG الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة ترست جروب

والمولدات الكھربائیة

مقاوالت إنارة المنتجعات والقرى السياحية والمدن والطرق 

بالطاقة الشمسية - أعمال تكييف

73ش أحمد قمحة - خلف كلية الهندسة - كامب 

شيزار - اإلسكندرية

03/5900013-

012/71113333

03/5900031trustgroup@hotmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة تیفاني18

والمولدات الكھربائیة

118ش محي الدين أبو العز - الدقي - الجيزة   مستورد للنجف - األباجورات

،   46ش النزهة - مدينة نصر - القاهرة

02/33377250-

02/24172446

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة جیھ دبلیو سیستمز19

والمولدات الكھربائیة

g_w_systems@hotmail.com..................9010/65593355ش وابور الطحين - عين شمس - القاهرةمستورد ألجهزة اإلضاءة المسرحية من الصين

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة خنزر لإلستیراد20

والمولدات الكھربائیة

34ش القادي - فيصل- الجيزة  ،  16ش كمال مستورد للنجف - أدوات اإلضاءة من الصين

الحسيني - وسط البد - القاهرة

010/06627582-

02/25934695

..................khanzr_5@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة دار الكھرباء للتجارة والتوزیع21

والمولدات الكھربائیة

16ش عبد الحميد عبد الوهاب - مدينة نصر - مستورد لوحدات االضاءة من الصين - أسبانيا

القاهرة

02/2272091902/26709232www.daralkahraba.net

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة دارمین22

والمولدات الكھربائیة

darmnm@link.net..................2703/5820874ش محمد إقبال - لوران - اإلسكندريةمستورد للكشافات من أوروبا

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة دلتا إیجیبت للتجارة الخارجیة23

والمولدات الكھربائیة

وكيل (سيلفانيا) األلمانية للمبات - و(كوبر) األسبانية 
للكشافات - و(اليت واي) األوكرانية للمبات ، 

للترانسات و(تراسفيتاليا)

25ش البادية - الميرغني - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24174842-

02/24159332

..................delta@deltaegypt.net

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة رفلكشن24

والمولدات الكھربائیة

10ش إيران - الدقي- الجيزة ، 220 أ ش مستورد لوحدات اإلضاءة بأنواعها

الجزائر - المعادي- حلوان

02/33378420-

02/25163591

..................www.reflectionegypt.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة سرور25

والمولدات الكھربائیة

الكيلو 26- ميرغم - اإلسكندرية  ، 7ش نوبار - مستورد للنجف - األباجورات من الصين

األزاريطة - اإلسكندرية

03/4700424-

03/4876041

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة سیراج لإلضاءة26

والمولدات الكھربائیة

38ش بيروت - مصر الجديدة - القاهرة    ، مستورد لوحدات اإلضاءة بأنواعها من أوروبا

43ش نزيه خليفه - مصر الجديدة - القاهرة

02/22564030-

02/24528486

02/22595557www.sirag-lighting.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة سیني سبوت27

والمولدات الكھربائیة

1702/2588423302/25903581www.cinesportegypt.comش بستان الدكة - وسط البلد - القاهرةمستورد لوحدات إضاءة السينما

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة شریف لإلستیراد والتصدیر28

والمولدات الكھربائیة

......................................................2003/3911182ش علي الليثي -العطارين- اإلسكندريةمستورد ألدوات االضاءة

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة طارق مسعود لإلضاءة الحدیثة29

والمولدات الكھربائیة

2202/2795798302/27950363tmassoud07@yahoo.comش دار الشفاء - جاردن سيتي - القاهرةمستورد لوحدات االضاءة من أوروبا

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة عادل باركي30

والمولدات الكھربائیة

......................................................11010/03090026ش الجيش - وسط البلد - القاهرةمستورد ومصدر لألداوت الكهربائية - النجف من الصين

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة عادل بدوي للنجف والكریستال31

والمولدات الكھربائیة

......................................................35047/2565614ش مدحت الزيات - كفر الزياتمستورد للنجف - الكريستال من الصين



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة عید ھالل للنجف32

والمولدات الكھربائیة

....................................02/2391760602/23959554حارة الطواشي - وسط البلد- القاهرةمستورد لوحدات االضاءة من الصين

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة الیت ھاوس33

والمولدات الكھربائیة

kingslight@hotmail.com..................3902/26435157ش اإلمام علي - مصر الجديدة - القاهرةمستورد للنجف من الصين

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة لویشت جیرمیني34

والمولدات الكھربائیة

402/3762561902/37627247leushtegerman200@yahoo.comش مهاب - المهندسين - الجيزةمستورد لوحدات االضاءة

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةشركة نور واي لالستیراد والتصدیر35

والمولدات الكھربائیة

......................................................2503/4292992ش كمال الدين البالح - االسكندريةمستورد لوحدات االضاءة

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةمؤسسة المصري36

والمولدات الكھربائیة

......................................................3202/24019327ش ذاكر حسين - مدينة نصر - القاهرةاستيراد األدوات الكهربائية واالضاءة

الكھرباء واالضاءة والمحركات أنظمة اإلضاءةمؤسسة عتمان للتجارة واالستیراد37

والمولدات الكھربائیة

....................................302/2588804302/25936670درب البرابرة - القاهرةمستورد للنجف من الصين وهونج كونج

الشركة األلمانیة ألنظمة الطاقة الشمسیة 1

GTSS

طاقة وأنظمة كهربية 

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

استيراد وتوريد وتركيب سخانات بالطاقة الشمسية من 

كوكر

www.gtss-intel.com..................403/5422581ش سيدي جابر - يبورتنج - اإلسكندرية

طاقة وأنظمة كهربية الشركة الدولیة لألعمال الھندسیة2

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكالء لكبرى الشركات المتخصصة في البرايز والمفاتيح 

والعلب األرضية

-2602/23961507ش رشدي - وسط البلد - القاهرة
02/23961508-
02/23956656-
02/23901179

02/23958333www.iec-egypt.com.eg

طاقة وأنظمة كهربية الشركة الدولیة لألنظمة المتخصصة (إیسكو)3

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

www.isscogroup.com..................902/33753635عمارات المنيب- الجيزةاستيراد الخامات الكهربائية

طاقة وأنظمة كهربية الشركة العربیة للكھرباء والمیكانیكا4

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1502/25928889 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةوكالء شنايدر الفرنسية لألدوات الكهربائية

02/25928860

02/25937730....................................

طاقة وأنظمة كهربية الشركة المصریة ألنظمة الطاقة الشمسیة5

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

استيراد وتصنيع وتوريد وتركيب سخان مياه بالطاقة 
الشمسية - توكيالت وحدات مناولة هواء - خاليا شمسية 

كهروضوئية

-11012/22453119ش جامعة القاهرة - الجيزة

02/35737813

02/35714538www.egyptsolar.net

طاقة وأنظمة كهربية الشركة المصریة لإلستیراد والتجارة6

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-102/37767441ش شبيطة - ميدان أم المصريين - الجيزةاستيراد خامات ومستلزمات كهروميكانيكية

02/37746748

..................egyptiomco_2005@yahoo.com

7EIS طاقة وأنظمة كهربية الشركة المصریة لألنظمة الصناعیة

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

56عمارات رابعة االستثماري - ش النزهة - استيراد أدوات كهربائية

مدينة نصر

02/26902871-

02/26907047

02/24181299www.eisegypt.com

طاقة وأنظمة كهربية الشركة المصریة للتجارة8

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-015/352884العاشر- األردنيةموزع معتمد لشركة السويدي وشنايدر لألدوات الكهربائية

015/36745

......................................................

طاقة وأنظمة كهربية المركز الدولي للتجارة والتوریدات الكھربائیة9

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1402/25761937ش عماد الدين - وسط البلد- القاهرةاستيراد أدوات كهربائية

02/25761963

......................................................

طاقة وأنظمة كهربية شركة أكروبوول10

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركات (ديماس سوالر - صن ماستر- ايلوت) 
المتخصصين في السخانات الشمسية - أنظمة اإلنارة 
بالطاقة الشمسية - تسخين صناعي - تدفئة حمامات 

السباحة بالطاقة الشمسية .

-1902/22608529أ عمارات العبور - صالح سالم - القاهرة

02/22608534-

012/28087898

02/22638199www.acropol.com.eg

طاقة وأنظمة كهربية شركة أنوار طیبة للتوریدات الكھربائیة11

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................1702/2392854102/23928445ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرةمستورد لألدوات الكهربائية من السعودية

طاقة وأنظمة كهربية شركة األمین إلكتریك ھاوس12

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................602/22876970ش د.محمد عوض- مكرم عبيد - مدينة نصراستيراد أدوات كهربائية من تركيا

طاقة وأنظمة كهربية شركة األندلس13

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكيل لشركة (مارلين أشنيدر إليكتريك) الفرنسية - 
(جويس) اإليطالية - (ليجراند) الفرنسية - (ماستر) 
اإليطالية لألدوات الكهربائية - لمبات ألماني تجميع 

ELTاألسبانية ترنسات - اإلمارات

-02/23902651داخل األوبرا مول - وسط البلد - القاهرة

012/28099659-

012/24017700

02/23907703....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

طاقة وأنظمة كهربية شركة البدیوي لإلضاءة الحدیثة14

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................2903/487740603/4872333ش السبع بنات - اللبان - افسكندريةمستورد لألدوات الكهربائية من انجلترا

طاقة وأنظمة كهربية شركة الحمد15

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................1702/2271373602/22714244ش عبد الحميد لطفي - مدينة نصر - القاهرةاستيراد سخانات كهربائية فورية

طاقة وأنظمة كهربية شركة الشرق األوسط للھندسة واالتصاالت16

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

6أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - قطعة استيراد سخانات شمسية

71

02/38290148-

010/01004970

02/35365665www.meet-egypt.com

طاقة وأنظمة كهربية شركة الفریخ للھندسة والتجارة17

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

446ش الملك فيصل - برج النصر- الدور وكالء ومستوردين لألدوات الكهربائية

العاشر - الجيزة

02/37833816-
02/37833122-
02/35864998

..................www.elfreeg.org

طاقة وأنظمة كهربية شركة القاھرة لألدوات الكھربائیة18

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1603/4868872ش محمود عزمي - العطارين- اإلسكندريةموزع معتمد لشركة توشيبا لألدوات الكهربائية

03/4877892

......................................................

طاقة وأنظمة كهربية شركة الكابالت الكھربائیة المصریة للتسویق19

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

48/50 ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - إستيراد المواد الخام الكهربائية

القاهرة

02/2390502002/23905018www.elcablat.com

طاقة وأنظمة كهربية شركة جابر عبده محمد20

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................303/3912583ش إسحق نديم- اللبان - اإلسكندريةمستورد لألدوات الكهربائية من الصين

طاقة وأنظمة كهربية شركة جازایر إمبورت21

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

15302/2262850102/22624909mfayed@intouch.comش الطيران - مدينة نصروكيل شركة ( أريستون) اإليطالية للسخانات

طاقة وأنظمة كهربية شركة جراند سولوشنز (فارنیل)22

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

11عمارات أيوب - ش حسن أفالطون - أرض وكالء لشركة (فارنيل) اإلنجليزية لقطع الغيار اإلليكترونية

الجولف- مصر الجديدة - القاهرة

02/2414334402/24142362www.grandsegypt.com

طاقة وأنظمة كهربية شركة جیماتكو الدولیة23

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

gematco@hotmail.com..................1602/26356434ش بيومي نصار - مصر الجديدة - القاهرةمستورد لألدوات الكهربائية

طاقة وأنظمة كهربية شركة رادیو شاك (دلتا أرأس)24

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................7902/3748079102/37480791ش مصدق - الدق- الجيزةوكالء لكبرى شركات اإللكترونيات

طاقة وأنظمة كهربية شركة رام إلكترونكس25

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

23ش عبد السالم عارف- سنترال الفلكي إستيراد مكونات إلكترونية وقطع غيار

لإللكترونيات - التحرير - القاهرة

02/2391896102/27924854www.ram.com.eg

طاقة وأنظمة كهربية شركة ستیل سیتي26

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-2203/4836066ش السبع بنات - المنشية - اإلسكندريةإستيراد وتوريد األدوات الكهربائية والبترولية

03/4819111

..................steelcityalex@yahoo.com

طاقة وأنظمة كهربية شركة سینا الیت للمقاوالت واالستیراد والتصدیر27

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

6أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة   ،   45ش إستيراد وتصدير أدوات كهربائية

الجمهورية - وسط البلد - القاهرة

02/38332904-
02/23903776-
02/23933350

02/38332901www.sinalight_eg.com

طاقة وأنظمة كهربية شركة طاقة مصر28

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

استيراد وتركيب سخانات شمسية - غاليات تعمل بالطاقة 

الشمسية

-010/97772514فيال76-بنفسج6-التجمع األول - القاهرة

010/99926277

..................www.taqamisr.com

طاقة وأنظمة كهربية شركة ممفیس للتجارة والمقاوالت29

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (أيركو) البريطانية ألنظمة الحماية من 

الصواعق وأنظمة األراضي

4ش سراي الجزيرة - المعادي- القاهرة    ،    

22ش 308- المعادي الجديدة

02/27371071-
02/27368035-
02/27020215

..................memtc@memtc.net

طاقة وأنظمة كهربية شركة نیو ورلد واید30

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

26أ برج المهندسين - ش أحمد حلمي - وسط استيراد أدوات كهربائية - مقاوالت كهروميكانيكية

البلد - القاهرة

02/22340064-

02/22349080

..................m_alsmman@hotmail.com

طاقة وأنظمة كهربية شركة یوجیكو31

وسخانات

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

73 شارع طومانباي - روكسي - مصر الجديدة -إستيراد قطع غيار سيمينز الكهربائية

 القاهرة

02/24515404-

02/24516731

02/24558735....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالشركة الدولیة للكابالت1

والمولدات الكھربائیة

-2302/25763877 ش عرابي - وسط البلد - القاهرةتوريد الكابالت الكهربائية
02/25779861-
012/27887938

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالشركة العالمیة للوایر الصلب2

والمولدات الكھربائیة

......................................................90302/23636421 ش كورنيش النيل - المعادي - القاهرةإستيراد أسالك الواير



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالشركة العربیة للتجارة والخدمات الكھربائیة3

والمولدات الكھربائیة

9 ش محمد سالم بجوار فندق األهرامات الثالثة -توريد لوحات تحكم وتوزيع الكهرباء

 الهرم - الجيزة

012/29884060-

02/35847040

..................acets2006@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالشركة العربیة للھندسة والتجارة (عرب تك)4

والمولدات الكھربائیة

توريد الكابالت وأعمدة اإلنارة وكشافات شوارع ولوحات 

التوزيع الكهربائية واألسالك الكهربائية

5 ش موسي إين الكاظم متفرع من شارع 

الطيران - مدينة نصر القاهرة

012/22162651-

02/22626767

..................arbtech@live.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالشركة العصریة لإلتصاالت السلكیة5

والمولدات الكھربائیة

4 ش سكة المناخ متفرع من شارع قصر النيل - إستيراد وتوريد األسالك وكابالت اإلتصاالت

وسط البلد - القاهرة

02/23927973-

02/23939676

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالشركة المتحدة للكابالت المتخصصة6

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (مسك) السعودية للكابالت المتخصصة 
وكابالت األلياف البصرية - شركة (يو آي إي) المصرية 

للكابالت

9 ش أحمد عثمان من شارع الفريق علي عامر -

 مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/22729911-

02/22729191

..................uiecable@link.net

الشركة المصریة للتوریدات الكھربائیة 7

والمیكانیكیة

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالت

والمولدات الكھربائیة

توريد لوحات توزيع الكهرباء والكابالت والحوامل 

وإكسسواراتها مواسير لبالستيك

13 ش بستان الدكة - برج الفاروق 1 - عماد 

الدين - القاهرة

02/27878996-
02/27735108-
02/2784448-

010/03434108-
02/25910910

..................el_masrea2011@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالشركة الھندسیة للقوى الكھربائیة والمیكانیكیة8

والمولدات الكھربائیة

توريد لوحات كهربائية ولوحات تحكم وكابالت وأجهزة 

قياس وحماية

-6012/83666302 ش السبع بنات - المنشية - اإلسكندرية
012/85520775-
012/85416667-

03/4800168

..................www.ecemservice.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالمجموعة الشرقیة9

والمولدات الكھربائیة

......................................................015/389442العاشر من رمضان - مركز األردنيةإستيراد لوحات توزيع وتحكم الكهرباء

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالمجموعة العلمیة الھندسیة للتسوق10

والمولدات الكھربائیة

-2002/27056904 ش 316 - المعادي الجديدة - القاهرةإستيراد لوحات كهربائية وقطع غيار وطلمبات

02/27056903

..................sales@scientific-group.com

11ECEI الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتالمركز الھندسي للطاقة والصناعة

والمولدات الكھربائیة

-9102/24540265 ش جسر السويس - القاهرةإستيراد لوحات تحكم وتوزيع وتشغيل كهرباء

02/24553720

02/24535908ecei@ecei.eiz

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتستاندرد إلكتریك ( المصریة للصناعات الخفیفة)12

والمولدات الكھربائیة

87 ش محمد فريد - ميدان الحجاز - مصر وكالء لشركة ( وايد مور ) األلمانية للوحات التحكم

الجديدة - القاهرة

02/266444182-
02/246444183-
02/26422988-
02/26422977

02/26422955stdele@rite.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة إلكترو األھرام للتوریدات الكھربائیة13

والمولدات الكھربائیة

-4502/25927463 ش نجيب الريحاني - القاهرةتوريد أسالك كهربائية

02/25888310

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة أم .بي للھندسة والمقاوالت14

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (هاجر) اإلماراتية - شركة (سوماها) الكورية 

وشركة (هيونداي) للوحات الكهربائية

-1002/33375283 ش عمرو بن الخطاب - الدقي - الجيزة
02/37481242-
02/33748014

02/37490592www.mb.eg.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة أم .بي للھندسة والمقاوالت15

والمولدات الكھربائیة

-1002/33375283 ش عمر بن الخطاب - الدقي - الجيزةوكيل وموزع للوحات كهرباء(هاجر- هيونداي)

02/37481242

02/37490592www.mb.com.eg

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة أیة بي للتنمیة التجاریة16

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (جيوس) اإليطالية للوحات والتوزيع والتحكم 

الكهربائي

41 عمارات مصر للتعمير - مساكن شيراتون - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/22685757-

02/22685353

..................info.abtrading@contactgroup.com

شركة التكنولوجیا العربیة للمقاوالت 17

الكھربائیة(آتیك)

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالت

والمولدات الكھربائیة

موزع معتمد لشركة ABB - توريدات شبكات أرضية 

ولوحات جهد منخفض

11 ش صقلية - مكرم عبيد - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22737737-
012/1099578-

012/22653420-
02/22707212

..................www.atecegypt.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة التوحید للتجارة18

والمولدات الكھربائیة

توريد جميع أنواع أسالك فالتر ماكينات البالستيك 

والخزانات

-8702/25789622 ش السبتية - القاهرة
010/002282228-

011/11631120

02/25743069....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة الجیزة للتجارة والمقاوالت19

والمولدات الكھربائیة

-02/33875965عمارات السعد - الجيزةتجارة أسالك وكابالت

02/33833013

..................gizacable2007@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة الدولیة للتوریدات ( أم تي أم )20

والمولدات الكھربائیة

-402/25771313 ش سليمان الحلبي - التوفقية - القاهرةتوريدات كهربائية (كابالت ولوحات وحوامل كهربائية)

02/25754766

02/25772626mttinternational@hotmai.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة الدولیة للھندسة الكھربائیة21

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (إيجوس) األلمانية و(ماتيك) الهندية و(فوم 
تك) التايوانية - موزع لشركة (إسكاني) للوحات التوزيع 

والتحكم الكهربائي

-2502/25767370 ش عرابي - وسط البلد - القاهرة

02/25767375

..................www.iee-egypt.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

شركة الراعي للتجارة والمواسیر الصلب 22

والتوریدات

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالت

والمولدات الكھربائیة

 pvc توريد حوامل وكابالت وأنظمة األراضي ومواسير

للكهرباء

13 ش بستان الدكة - برج الفاروق 1 - عماد 

الدين - القاهرة

012/23000940-

02/25910005

..................www.alraaiele.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة الشرق الوسط ( میكو)23

والمولدات الكھربائیة

-2802/35736239 ش مراد - الجيزةإستيراد كابالت وأسالك كهربائية

02/35697766

..................www.meco.com.eg

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة الفتح للتوریدات الكھربائیة24

والمولدات الكھربائیة

66,64 ش السبع بنات - المنشية الصغيرة - توريد أسالك كهربائية

اإلسكندرية

03/4872479-

03/4879715

..................aclanta.7@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة القماح25

والمولدات الكھربائیة

-12202/25767903 ش السبتية - القاهرةموزع معتمد لجميع أنواع األسالك الكهربائية

012/23995869

......................................................

شركة المؤسسة المصریة للتجارة والتوریدات 26

الكھربائیة

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالت

والمولدات الكھربائیة

إستيراد ووكيل للوحات التوزيع والتحكم الكهربائية 

واللوحات اإلرشادية وكشافات الطرق

902/2578799502/27730048www.eet-group.com ش األزبكية - وسط البلد - القاهرة

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة المتحدة للكابالت المتخصصة27

والمولدات الكھربائیة

وكالء وموزعون للكابالت المتخصصة (كابالت إنذار 
ومقاومة حريق واإلتصاالت والتحكم لألجهزة والمعدات 

الصناعية وشبكات المعلومات)

9 ش أحمد عثمان من شارع الفريق علي عامر -

 مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/22729191-
02/22729911-
02/22704946

..................uiecable@link.net

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة الھالل المصري للتوریدات الكھربائیة28

والمولدات الكھربائیة

13 ش بستان الدكة - برج الفاروق 2 - متفرع توريد أدوات وكابالت واسالك كهربائية

من عماد الدين - وسط البلد - القاهرة

02/25934377..................omar_apdeen@hotmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة الولید للتوریدات الكھربائیة29

والمولدات الكھربائیة

-1502/25756121 ش سليمان الحلبي - العتبة - القاهرةتوريد أسالك كابالت كهربائية

011/17456555

..................elwaleedpower@hotmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة الینكو30

والمولدات الكھربائیة

......................................................10202/22700579 ش مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرةتوريد لوحات كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة بتروكیما سامي أمان وشركاه31

والمولدات الكھربائیة

-4502/37481779 ش جامعة الدول العربية - الجيزةوكالء للوحات التكييف والكهرباء
02/37499407-
02/33366790-
02/33366795

02/37482276petrokima@petrokima.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة بلو الیت للتجارة والتوریدات الكھربائیة32

والمولدات الكھربائیة

15 ش سليمان الحلبي جيلي مول - وسط البلد - توريد أسالك كهربائية

القاهرة

02/25778447-

02/25742242

..................bluelight010@hotmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة بولمان إلكتریك33

والمولدات الكھربائیة

7 تقاطع شارع 161 متفرع من شارع 104 - إستيراد لوحات تحكم وتوزيع كهربائية
المعادي الجديدة - القاهرة ,   15 ش سليمان 

القاهرة - التوفيقية - الحلبي

02/25285832-
02/25285696-
02/25792975

02/25253740bullman@bullman.com.eg

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة بیرام للھندسة والتجارة34

والمولدات الكھربائیة

27 ش علوبة - الهرم - الجيزة ,   7 ش 26 إستيراد اللوحات الكهربائية

يوليو - وسط البلد - القاهرة

02/35328541-
02/35828543-
02/25933615

..................www.pyram.net

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة تسویق للكابالت35

والمولدات الكھربائیة

-1602/23938451 ش عبد العزيز - العتبة - القاهرةوكيل لشركة الكابالت الكهربائية المصرية

02/23938407

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة تكنولوجیا التحكم والقیاس (كونسیس)36

والمولدات الكھربائیة

مدينة المعراج عمارة 2042 الطريق الدائري - إستيراد لوحات توزيع وتحكم كهربائية

بجوار كارفور المعادي - القاهرة

02/29705960-
02/29705951-
02/29705929

02/25204518....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة تي سي سي للمقاوالت واالستشارات37

والمولدات الكھربائیة

توريدات لوحات توزيع الضغط المنخفض وتحكم وتشغيل 

كهرباء

9 ش السالم متفرع من شارع ناصر الثورة - 

الهرم - الجيزة

02/29178416-
02/29177338-

012/23133423-
02/35824416

..................www.tcc-eg.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة جاما ووركس38

والمولدات الكھربائیة

-3402/255743870 ش شريف - حلوان - القاهرةإستيراد لوحات توزيع  كهربائية

011/24250211

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة حابي للقوة الكھربائیة39

والمولدات الكھربائیة

adel_hapi@yahoo.com..................39602/35855015 ش الهرم - الجيزةتوريد الكابالت واألجهزة الكهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة حجازي لألدوات والكابالت الكھربائیة40

والمولدات الكھربائیة

......................................................4603/4845470 ش السبع بنات - المنشية - اإلسكندريةتوريد أدوات وكابالت كهربائية



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة حدائق لإلستیراد والتصدیر41

والمولدات الكھربائیة

وكالء ومستوردين لألدوات الكهربائية - إستيراد وتصدير 

لوحات توزيع كهربائية

-2303/3201688 شارع فوزي معاذ - سموحه - اإلسكندرية
03/4256856-

010/06664477-
02/24032305

02/24042138electic2007@gmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة سالم42

والمولدات الكھربائیة

-902/25753580 ش عرابي - التوفيقية - القاهرةإستيراد وتوزيع للوحات الكهربائية

02/25755697

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة سكویر أیة للصناعات الكھربائیة43

والمولدات الكھربائیة

وكالء للوحات التوزيع الكهربائية الرئيسة والفرعية - 

تحسين معامل القوة - توريدات كهربائية

العاشر من رمضان - مجمع الصناعات الصغيرة 

C1

015/3571599-
010/08717971-

015/372031

..................www.squarea-eg.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة سویدي للكابالت44

والمولدات الكھربائیة

4 ش الظبطية خلف مطافي العتبة - سوق موزع معتمد لشركة السويدي للكابالت

الكهرباء - القاهرة

02/23911633-

02/23920813

..................admin@elsewedy-est.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة سیدكو للكابالت45

والمولدات الكھربائیة

16 ش الباب البحري - نجيب الريحاني - وسط موزع معتمد لشركة السويدي للكابالت

البلد - القاهرة

02/25882329......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة شایلد للتوریدات الكھربائیة والمیكانیكیة46

والمولدات الكھربائیة

توريد جميع أنواع األدوات الكهربائية والميكانيكية 

واألسالك والكابالت

-303/3320295 ش متولي الشعراوي - الفلكي - اإلسكندرية
012/22743555-

03/3316105

..................shielectrical@yahoo.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة فاروتك47

والمولدات الكھربائیة

......................................................1702/35823526 ش ستوديو األهرام - الهرم - الجيزةتجميع لوحات كهربائية - مقاوالت كهروميكانيكية

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة فاست للھندسة والمقاوالت48

والمولدات الكھربائیة

وكيل للكابالت وأجهزة ضد االنفجار للمشروعات الكبيرة 

من مختلف الدول

24103/548114203/5554675fast@dataxprs.com.eg ش جمال عبد الناصر - اإلسكندرية

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة فیوجن (أم)49

والمولدات الكھربائیة

23 ش إسراء المعلمين - المهندسين - الجيزة ,  مستورد لوحدات اإلضاءة من أوروبا

 18 ش المرعشلي - الزمالك - القاهرة

02/3347807302/27381116www.fusion-mood.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة محمد سید أحمد50

والمولدات الكھربائیة

-1402/25919844 ش األلفي - وسط البلد - القاهرةإستيراد كابالت وحوامل كهربائية

02/25918097

02/25918091www.thewayout.net

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة منیل جروب51

والمولدات الكھربائیة

-402/25889699 ش المهدي - العتبة - القاهرةإستيراد أسالك وكابالت

02/25889500

02/25914468www.manialgroup.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة میتر للھندسة الكھربائیة والمیكانیكیة52

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (تند إلكتريك) و(kss) كالي التايوانية 

للوحات توزيع وتحكم الكهرباء

-1302/25934335 ش بستان الدكة - العتبة - القاهرة

02/25909866

......................................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة میكو للھندسة والتجارة53

والمولدات الكھربائیة

15 ش بستان الدكة - عماد الدين - وسط البلد - إستيراد أسالك وكابالت كهربائية

القاهرة

02/25921297-

02/25937043

..................meco@pyram.net

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة نایل جروب54

والمولدات الكھربائیة

توريد جميع أنواع القوي والتحكم والحماية- القواطع - 

أجهزة القياس - جميع أنواع الكابالت واألسالك - جميع 

أنواع الكشافات واللمبات وأنواع المجاري وحوامل الكابالت

20 ش زكريا أحمد برج النجولي الدور الثاني - 

التوفيقية - وسط البلد - القاهرة

010/05261492-

02/27736304

..................nilegroupegypt@hotmail.com

شركة نایل جروب للتجارة والتوریدات واألعمال 55

الھندسیة

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالت

والمولدات الكھربائیة

توريد جميع أنواع لوحات التوزيع الكهربائية - وحدات 

اإلنارة فوق رأس المريض - قطع غيار الغاز الطبيعي 

الخاصة بالوالعات

توريد جميع انواع لوحات التوزيع الكهربائية - 

وحدات اإلنارة فوق رأس المريض - قطع غيار 

الغاز الطبيعي الخاص بالوالعات

........................................................................

شركة ألكو الكھربائیة ( محمود األعصر 56

وشركاه)

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالت

والمولدات الكھربائیة

وكالء وموزعين لشركة (شاليشر) األلمانية للتايمرات 
والريليهات شركة (دانفوس) الدنماركية للكونتاكتور 

وموتور ستاتر واوفر لوود - شركة (يوني بلوك) األسبانية 
للروزتات - شركة (تانشجند) الكورية لألوفر لوود 

اإللكتروني

1702/2575148802/25753424alco@alcoelectrical.com.eg ش سليمان الحلبي - القاهرة

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتشركة بلو الیت للتجارة والتوریدات الكھربائیة57

والمولدات الكھربائیة

-1502/25742242 ش سليمان الحلبي - القاهرةموزع معتمد للسويدي وديلكس للكهرباء
02/25778447-

010/68252027-
011/47264884

..................bluelight010@hotmail.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتمؤسسة البرقوقي58

والمولدات الكھربائیة

4902/2269119202/22691193www.barkouky.com.eg مساكن شيراتون - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد قطع غيار لوحات كهربائية من ألمانيا وأمريكا



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتمؤسسة محمد السویدي التجاریة59

والمولدات الكھربائیة

-402/25787050 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةموزع معتمد األدوات الكهربائية والكابالت

02/25787051

02/25752099....................................

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتمجموعة ھارمن للتجارة والھندسة والمقاوالت60

والمولدات الكھربائیة

مربع الوزراء عمارة 2 مساكن شيراتون - وكالء لشركة ( شنيدر ) األلمانية للوحات توزيع الكهرباء

القاهرة

02/22678017-
02/22678094-
02/22678095

..................www.harmenfactory.com

الكھرباء واالضاءة والمحركات لوحات توزيع وكابالتمركز توزیع الكابالت61

والمولدات الكھربائیة

موزع معتمد لشركة الكابالت الكهربائية والسويدي 

المصرية

....................................02/23923857-1602/23902757 ش عبد العزيز- عابدين - القاهرة

الشركة اإلقتصادیة للھندسة الكھربائیة 1

واإلستیراد

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

co.economir@yahoo.com..................6803/4835499 ش السبع بنات - المنشية - اإلسكندريةإستيراد أدوات كهربائية

الشركة التجاریة للتوریدات الكھربائیة 2

والمیكانیكیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-5103/4833148 شارع السبع بنات - المنشية - اإلسكندريةتوريدات كهربائية وميكانيكية
03/4839431-

010/07005914-
012/23423481

......................................................

مقاوالت وتوريدات الشركة الدولیة للتجارة والتوكیالت (إیتا)3

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

العاشر من رمضان - األردنية - داخل مصرية توكيالت أدوات كهربائية

سنتر 1

015/366086......................................................

مقاوالت وتوريدات الشركة الریدانیة لألعمال الھندسیة4

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

78 أ برج الحمد شارع جمال عبد الناصر - مقاوالت كهروميكانيكية

السالب - زهراء مدينة نصر - القاهرة

02/24114562-02/24092420raidania@hotmail.com

مقاوالت وتوريدات الشركة العالمیة لإلستشارات الھندسیة5

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................702/37619824 ش عكاشة - الجيزةمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات الشركة العامة للتوریدات الكھربائیة والمیكانیكیة6

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................02/25898822-1302/25887360 أ بستان الدكة - القاهرةتوريدات كهربائية وميكانيكية

مقاوالت وتوريدات الشركة الفنیة ألعمال التوریدات7

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

medhat_bh@yahoo.com..................21302/27057919 عمارات صقر قريش - المعادي - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات الشركة الفنیة للھندسة والمقاوالت ( أكتو)8

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

40 ش حمودة محمود - مكرم عبيد - مدينة مقاوالت كهربائية عامة

نصر - القاهرة

02/2274079002/22740810ectoco@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات الشركة الماسیة للمقاوالت واألعمال الھندسیة9

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

مقاوالت وتوريد طلمبات ولوحات كهربائية - سخانات 

وأنظمة توليد - كهرباء وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

أول طريق القاهرة اإلسكندرية الزراعي - برج 
التطبيقين - ميدان المؤسسة - شبرا الخيمة - 

القلوبية

02/44477441-02/44477442www.elmassia.net

الشركة المتحدة للتوریدات المیكانیكیة واألعمال 10

الھندسیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

العاشر من رمضان - مجمع عبد المقصود - توريدات ميكانيكية - مقاوالت كهربائية

عمارة 13

015/374111-

012/21700919

......................................................

مقاوالت وتوريدات الشركة المتحدة للكھرباء11

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

13 شارع بستان الدكة - برج الفاروق - وسط توريدات كهربائية

البلد - القاهرة

02/25913885-02/25925690un_electric2oo6@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات الشركة المصریة األلمانیة للتوریدات الكھربائیة12

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

مقاوالت وتوريدات كهربائية وكابالت جهد منخفض - 
لوحات توزيع وأسالك وشالتر وتحسين معامل القدرة 

وكشافات

32 ش قولة - إمتداد ش محمد محمود - ميدان 

التحرير - القاهرة

02/27951371-
02/27951381-
011/12122006

02/27951356www.egts-egypt.com

الشركة المصریة الدولیة للتجارة والمقاوالت ( 13

أنتك)

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

28 ش طرابلس متفرع من شارع عباس العقاد -مقاوالت كهربائية عامة

 مدينة نصر - القاهرة

02/22733013..................entc_2ooo@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات الشركة المصریة الدولیة للھندسة14

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

........................................................................وكالء ومستورين وموردين صناعيين

الشركة المصریة الھندسیة والمقاوالت المصریة 15

(كھرومصر)

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

27 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -توريد أدوات كهربائية

 القاهرة

02/22633801......................................................

مقاوالت وتوريدات الشركة المصریة لألنظمة الصناعیة16

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكيل ألنظمة األرضي والحماية من الصواعق من إنجلترا - 

فرنسا - الواليات المتحدة

56 عمارات رابعة األستثماري - شارع النزهة - 

مدينة نصر - 56 عمارات رابعة األستثماري - 

شارع النزهة - مدينة نصر- القاهرة

02/26907047-

02/26902871

02/24181299info@eisegypt.com

مقاوالت وتوريدات الشركة المصریة للتجارة والتوریدات17

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-902/25787995 ش سراي األزبكية - القاهرةتوريدات كهربائية
02/27730048-
02/25780677

......................................................
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مقاوالت وتوريدات الشركة المصریة للتوریدات الكھربائیة18

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................1202/25786009 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات الشركة المصریة للكابالت والتوریدات الكھربائیة19

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-4903/5464355 ش ونجت - اإلسكندريةتوريد الكابالت الكهربائية

012/77710477

......................................................

الشركة المصریة للمشروعات الھندسیة 20

والتجاریة ( إیجي برو)

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-4602/25164861 ش النادي - المعادي - القاهرةوكيل لشركة ليريت للتكييف - تثبيت شبكات محمول

02/27545415

02/25164860www.egypro.com

الشركة المصریة للمقاوالت الكھربائیة (جیني 21

بروسیس)

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................1302/3748473002/37496006 ش رشدان ميدان المساحة - الدقي - الجيزةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات الشركة المصریة للھندسة الكھربائیة22

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

توريدات عمومية كهربائية ( كشافات إضاءة وحوامل 
ومجاري كابالت تحت األرض كهربائية - حلول لتوفير 

الطاقة) - الوكيل الوحيد ل (eae) نظام قضبان وتوزيع 
كهربائي باسبار

-702/25287443 أ كورنيش النيل - برج دلة - المعادي - القاهرة

02/25288804-

012/23154900

02/25287446dfmco.net

مقاوالت وتوريدات الشركة المصریة للھندسة والتجارة23

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-02/38313624السادس من أكتوبر - مجمع علي الدينتوريدات منتجات (abb) ومارلين - دليكس
02/38313625-
011/16772555

..................modern6c@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة الكھربائیة والتوریدات العامة24

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-2602/25777834 ش الزهار - أحمد عرابي - القاهرةتوريدات كهربائية

02/25776612

......................................................

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة ألعمال الكھرباء (ھیدكو)25

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

28 عمارات صقر قريش خلف النساجون مقاوالت كهربائية عامة
الشرقيون - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/22669844-
02/22672120-
02/22667958

02/22669416hidco_eng@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة لألشغال العامة26

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

42 ش أبو المحاسن الشاذلي - المهندسين - مقاوالت كهربائية عامة

الجيزة

02/33029702-

02/33029703

..................eywegypt@gmail.com

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة لألعمال الكھربائیة27

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

مقاوالت كهربائية عامة ( شبكات ضغط منخفض ومتوسط 

ولإلنارة العامة وأعمال طلمبات للمياه والكهرباء الخفيفة )

-202/22742568 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة
02/22742625-
012/22188516

02/22742738....................................

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة لألعمال الكھربائیة(إلكتروتك)28

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-67803/5852836 طريق الحرية - اإلسكندريةمقاوالت كهربائية عامة
03/5856166-
03/5856160

03/5827118....................................

الشركة الھندسیة لألعمال الكھربائیة 29

والمیكانیكیة (إیمیكو)

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-202/22742738 ش عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت كهروميكانيكية

02/22742568

......................................................

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة للتجارة والتوریدات الھندسیة30

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................1402/25741899 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة للتوریدات الكھربائیة31

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مبني أ توريدات كهربائية وإلكترونية

330

02/38306164-

02/39124116-

02/38327519www.el-handasia.com

الشركة الھندسیة للتوكیالت والتوریدات 32

والمقاوالت

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

توريدات أدوات كهربائية ( تحكم آلي - تكييف - إنذار 

وإطفاء حريق - أمن صناعي) - مقاوالت كهربائية

15 أ شارع  26 يوليو - وسط البلد - القاهرة ,  

 15 شارع سليمان الحلبي - التوفيقية - القاهرة

02/25795207-

010/05626127

..................www.eascom.net

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة للصناعات الكھربائیة والخزف33

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

19 شارع الصفا والمروة - أمام معهد أمناء توريدات عوازل كهربائية ونجف وحراريات وأفران

الشرطة - طرة - الجيزة

02/2763388302/27633829....................................

الشركة الھندسیة للمشروعات واألعمال 34

الكھرومیكانیكیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-402/33440630 ش أحمد عرابي - المهندسين - الجيزةمقاوالت كهربائية عامة

02/33440616

..................unitchtech91@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة للمقاوالت الكھربائیة35

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................902/25751119 ش عرابي - وسط البلد - القاهرةمقاوالت كهربائية عامة

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة للمقاوالت المیكانیكیة (بریما)36

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-2703/4246399 ش أدمون فورمون - سموحة - اإلسكندريةتوريدات هندسية ومقاوالت كهروميكانية
03/4275833-
03/4247478

03/4523477....................................

مقاوالت وتوريدات الشركة الھندسیة للمقاوالت المیكانیكیة37

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-2703/4246399 ش أدمون فرمون - سموحة - اإلسكندريةتوريد المهات الميكانيكية والكهربائة
03/4275833-
03/4247478

03/4253477ahmedkhairy26@yahoo.com
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مقاوالت وتوريدات المؤسسة الدولیة للتوریدات الكھربائیة38

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

uee2006@yahoo.com..................015/350329العاشر من رمضان - المنطقة األردنيةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات المتجر المصري لألدوات الكھربائیة39

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

eempe@hotmail.com..................403/4860274 ش التريستا - المنشية الصغيرة - اإلسكندريةوكالء ومستوردين لألدوات الكهربائية

المجموعة المتحدة لإلنشاءات الكھربائیة 40

(یوجیك)

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

www.ugecegypt.com..................23102/35728999 ش صالح سالم ساقية مكي - الجيزةمقاوالت كهربائية عامة

مقاوالت وتوريدات المجموعة المتحدة للمقاوالت الكھرومیكانیكیة41

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-302/35823007 ش حسن متولي - الهرم - الجيزةمقاوالت كهروميكانيكية

02/35823009

..................unitedgroup@inbox.com

المجموعة المصریة للتوریدات الكھربائیة 42

والمیكانیكیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-3302/25934913 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية وميكانيكية

02/25931914

02/25926752www.egyptienco.com

مقاوالت وتوريدات شركة أبانوب للتوریدات الكھربائیة43

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-2202/25776176 ش جزيرة بدران - شبرا مصر - القاهرةتوريدات كهربائية

012/27658800

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة أبو الحسن للمقاوالت الكھربائیة44

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

7 ش أحمد راسم متفرع من شارع الرصافة - توريد وتركيب وتركيب مقاوالت كهربائية عامة

محرم بك - اإلسكندرية

03/3920071-

012/25968105

..................www.abo-elhassen.com

مقاوالت وتوريدات شركة أتكون45

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

24 ش الثورة - المهندسين - الجيزة , 12 وكالء لبناء محطات الكهرباء والضغط العالي

شارع دار الشفاء القاهرة

02/37489425-
3/37489435-
02/27941330

..................atcon@ie-eg.com

مقاوالت وتوريدات شركة أدفانسیس للتجارة والمقاوالت46

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-2302/27543240 ش 286 المعاديمقاوالت كهروميكانيكية
02/27547770-
02/27549270

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة أرتین جروب47

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-10012/22185686 ش زكريا أحمد التوفيقية - القاهرةتوريدات كهربائية

02/35392038

..................artingroup@hotmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة أركان ماركتینج48

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1902/33446170 ميدان سفنكس - المهندسين - الجيزةمقاوالت كهربائية عامة

02/33029373

02/33442155....................................

مقاوالت وتوريدات شركة أس أتش الیت49

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

18 ش أحمد فهيم بيومي - ميدان تريومف - إستيراد وتصدير مكونات كهربائية

مصر الجديدة - القاهرة

02/24149844......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة أسیك للتحكم اآللي50

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-602/27042601 ش 308 - المعادي الجديدة - القاهرةإستيراد معدات وأنظمة تحكم - مقاوالت كهربائية
02/27042603-
02/27042606

02/27032948www.aseicautomation.com

مقاوالت وتوريدات شركة أفرست للھندسة والمقاوالت51

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-4402/25755124 ش طلعت حرب - وسط البلد - القاهرةمقاوالت كهربائية

02/25755411

02/25783317....................................

مقاوالت وتوريدات شركة العوض للمقاوالت الكھربائیة52

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-03/5273229السيوف - شماعة - برج المحجوب - اإلسكندريةتوريدات كهربائية
010/01010916-
010/01010917

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة آل نوار للتوریدات والمقاوالت الكھربائیة53

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

3 أ عمارات الوحدة الوطنية - فيصل - الهرم - توريدات كهربائية

الجيزة

02/33824015-

010/01444596

..................nowar_18@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة ألفا مصر للتجارة والمقاوالت54

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

alfaegypt2008@hotmail.com..................1802/37766571 ش فؤاد طه المهدي - الهرم - الجيزةمقاوالت كهربائية عامة

مقاوالت وتوريدات شركة إلكتروستاف للمقاوالت الكھربائیة55

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-15050/2300023 ش المدارس - توريل - الدقهليةإستيراد وتصدير وحدات اإلضاءة - مقاوالت كهربائية عامة

050/2321116

050/2309372electro_staff@yahoo.com

شركة إلكترو ھاني للتوریدات والتركیبات 56

الكھربائیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

52 ش المنتزه - بجوار جامع الفتح - مصر مقاوالت كهربائية - توريدات كهربائية

الجديدة - القاهرة

02/26388279-

011/10077621-

02/26422147www.elctroelhany.com

مقاوالت وتوريدات شركة إلكتروسیف للتوریدات57

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-2903/4840761 ش السبع بنات - المنشية - اإلسكندريةتوريدات كهربائية

03/4876877

......................................................
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مقاوالت وتوريدات شركة إلكتروالیت58

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-702/25779003 ش الشيخ معروف - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

02/25762875

..................mohemed.zakariy90@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة إلكتریك تریدنج للتوریدات واالستشارات59

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - المحور وكالء لمجموعة شركات تابكو للكهرباء

المركزي مبني أ

02/3830424902/38320117et19970.egypt@gmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة إلیماك للھندسة والمقاوالت الكھربائیة60

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

elemak.contracting@gmail.com..................35302/26853004 ش رمسيس - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة أم .بي للھندسة والمقاوالت61

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1002/37481242 ش عمربن الخطاب - الدقي - الجيزةمقاوالت كهربائية وهندسية

02/33375283

02/37490592www.mb.com.eg

مقاوالت وتوريدات شركة أماكو للصناعات الھندسیة والتكنولوجیا62

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

54 عمارات أبو الفتوح - مدكور - الهرم - مقاوالت كهربائية

الجيزة ,   السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين

02/35845732-

02/38320399

02/35878565www.amacotc.com

مقاوالت وتوريدات شركة أماكو للصناعات الھندسیة والتكنولوجیا63

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

66 ش طه الديناري - الحي السابع - مدينة مقاوالت كهروميكانيكية

نصر - القاهرة

02/22721974..................amaco.indstrial@gmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة إمبي64

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

02/2701065102/27000084habdelrhman@mbe-world.comطريق النصر - األوتوستراد - المعادي القاهرةمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة أمون مصر للتجارة65

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................802/24538767 ش الحمام - روكسي - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة أمیجو للمقاوالت اإللكترومیكانیكیة66

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

تقسيم الرقابة اإلدارية - 1 عمارات جابكو مقاوالت إلكتروميكانيكية

للبترول - المعادي

02/29701086-

011/11411080

02/27046129www.amigoelet.com

مقاوالت وتوريدات شركة أ,تاك للتجارة والمقاوالت67

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

10 ش صقلية - ناصية السالب - مكرم عبيد - مقاوالت كهروميكانيكية

مدينة نصر - القاهرة

02/26706737-02/26704805www.otak.com.eg

مقاوالت وتوريدات شركة أوشینا للنظم الھندسیة ( أس .إیھ . أي )68

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكيل ومستورد لشركة (فليس) الهولندية - مقاوالت 

كهروميكانيكية

56 ش فريد سميكة - ميدان الحجاز - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26242802-02/26237691oceania@oceania.com.eg

شركة أومیجا لالستشارات والمقاوالت 69

المیكانیكیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1702/27951402 ش مجلس الشعب - القاهرةمقاوالت كهروميكانيكية

02/27920659

02/27956969info@omga-eg.net

مقاوالت وتوريدات شركة إیتا للتوریدات الكھربائیة والنظم الھندسیة70

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

86 ش البيت األبيض - ميدان لبنان - توريدات كهربائية

المهندسين الجيزة

02/3346359602/33463585www.eta-eg.com

شركة أیجاركوا إلستیراد وتورید األدوات 71

الكھربائیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1002/25749602 ش زكريا أحمد التوفيقية - القاهرةتوريدات كهربائية

012/23468919-

02/25762958....................................

مقاوالت وتوريدات شركة إیجیبشن للتشغیل72

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

17 ش األهرام - روكسي - الكوربة - مصر إدارة محطات كهربائية

الجديدة - القاهرة

02/2414364002/24142986the@teh-egypt.com

مقاوالت وتوريدات شركة إیجكس للحلول الصناعیة73

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكالء (جي أي فانون) ودلتا المصرية iei للوحات وتوزيع 

وتحكم الكهرباء - توريدات كهربائية

6 ش غنيم متفرع من شارع صالح سالم بجوار 

حديقة الفسطاط - مصر القديمة - القاهرة

02/23620039-
02/23619724-

010/00237013-
011/10108903

02/23619723www.egics.net

مقاوالت وتوريدات شركة إیجیبت للتجارة والتوریدات الكھربائیة74

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................2002/2574113002/25754964 ش سليمان الحلبي - التوفيقية - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة االتحاد للتوریدات الكھربائیة75

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-4002/23913359 ش العشماوي - العتبة - القاهرةتوريدات كهربائية

02/23959065

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة اإلتقان الھندسیة76

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة (شنيدر) الفرنسية و(سيمش)األلمانية لقطع 

غيار الكهرباء والمقاوالت العامة الكهربائية

-2802/33826545 ش العروبة - المريوطية - الهرم - الجيزة
010/66619027-
010/66619028

..................www.etqan-eg.com

مقاوالت وتوريدات شركة األج تریدینج77

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

3 ش األمير أالي حسين جاد - مصرالجديدة - وكالء لشركة ميتشوبيشي لإلليكترونيات

القاهرة

02/26384612-
02/22401115-
02/26350667

......................................................
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مقاوالت وتوريدات شركة االسكندریة لألنظمة الكھربائیة78

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

83 ش رمسيس - وسط البلد - القاهرة ,  6 توريدات كهربائية

شارع عرابي - وسط البلد - القاهرة

02/25742782-
02/05751203-
02/25767850

02/25741164-

02/25769482

fouralex@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة االسكندریة للمقاوالت الكھربائیة79

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-7403/3925916 ش اإلسكندراني - اإلسكندريةمقاوالت كهربائية وأنظمة إتصاالت

03/4944554

..................alexeletronicscenter@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة األصدقاء للتوریدات العمومیة80

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

العاشر من رمضان - مركز المروة األردنية - مستوردين كروت سيمونزن(plc) - توريدات عمومية

وحدة 23 عمارة ج

015/363045..................misr_carbon@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة األندلس تكنولوجي للمقاوالت الكھربائیة81

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................6040/3273048 ش توت عنخ آمون - طنطا - الغربيةمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة األھرامات للھندسة والتجارة82

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

2 ش السبكي - ميدان الذهبي - أمام ألفا ماركت -مقاوالت كهربائية وميكانيكية

 مصر الجديدة - القاهرة

02/24143895-
02/24143896-
02/24143897-
02/24143898

02/24140330....................................

مقاوالت وتوريدات شركة األھلیة للتوریدات الكھربائیة83

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أكتوبر - مبني أ داخل مجمع علي توريدات كهربائية

الدين - ليلة القدر

02/38300737-

010/03822224

02/38300235alahlyaeletric@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة اإلیمان للتجارة والتوریدات84

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................015/365079الغاشر من رمضان - مركز المدينة - األردنيةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة البراق للمقاوالت الكھرومیكانیكیة85

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................02/23697599المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوانمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة التوفیق الھندسیة والمقاوالت86

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................4502/3573588102/35683248 ش سحاب نصر الدين - الهرم - الجيزةمقاوالت كهربائية عامة

مقاوالت وتوريدات شركة الخلیج للھندسة87

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-3302/33361103 ش المساحة - الدقي - الجيزةمقاوالت كهربائية عامة

02/33361104

02/37615558....................................

مقاوالت وتوريدات شركة الدیب للمقاوالت88

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

10 ش عبد القادر عبد الرازق - زيزنينا -مقاوالت كهربائية عامة

اإلسكندرية

03/5832231-
03/5821642-

012/21464405

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة الرضا للتوریدات الكھربائیة والمیكانیكیة89

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................1302/25934435 ش بستان الدكة - التوفيقية - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة الرواد لألعمال الھندسیة90

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-21002/35841135 ش الهرم - الجيزةمقاوالت صناعية

02/25848136

..................www.pioneersengineering.com

شركة السد العالي للمشروعات الكھربائیة ( 91

ھایدیلیكو)

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................1002/2342324802/23428129 ش إمتداد - رمسيس - القاهرةمقاوالت كهربائية وصناعية

شركة السویدي الیت للتجارة والتوریدات 92

الكھربائیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

18 عطفة عبد الحق السنباطي - وسط البلد - توريدات كهربائية

القاهرة

02/23960841..................sayedsewdy@hotmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة السویدي للتجارة93

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أكتوبر - المحور المركزي - مجمع توريدات كهربائية

علي الدين

02/38304444-

02/38303333

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة السویدي للتوكیالت والتوریدات94

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكالء لشركة ميتسوبيشي لألدوات الكهربائية - توريدات 

كهربائية

-1302/27872511 ب شارع بستان الدكة - برج الفاروق القاهرة

02/27872512

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة الشرق األقصى95

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................02/24155539-11502/24155540 ش الثورة - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة الشیمي للمقاوالت96

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

4 ش فهمي - الحي العاشر - مدينة نصر - مقاوالت كهربائية متكاملة

القاهرة

02/24724034-

02/24727403

02/24724089elshemy_co@hotmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة الصفوة للتجارة97

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

62 ش أحمد عبد العزيز عفيفي - العجوزة - مقاوالت كهربائية

الجيزة

02/33026374..................www.alsfawa.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مقاوالت وتوريدات شركة الصفوة للتوریدات الكھربائیة98

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

15 ش ماهر البدوي ألف مسكن - جسر توريد كهربائية

السويس - القاهرة

02/24939145..................elsafwa_trade@yahoo.com

شركة العبد هللا أحمد الجریدلي للمقاوالت 99

الكھربائیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................2702/24530645 ش إبراهيم - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة الفادي للتوریدات الكھربائیة100

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................16602/24945127 ش العشرين - عين شمس - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة الفراعنة للتوریدات الكھربائیة101

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-902/23957624 ش عبد الحق - ميدان األوبرا - القاهرةتوريدات كهربائية

02/23900975

02/23961216....................................

مقاوالت وتوريدات شركة الفردوس للخدمات الھندسیة102

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-303/4806725 ميدان سانت كاترين - المنشية - اإلسكندريةإستيراد وتوريدات كهربائية وميكانيكية

03/4879061

..................alferdous2005@gmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة القناة للتجارة واألعمال الكھربائیة103

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

1202/2579365702/25779003m_alyz@yahoo.com ش سليمان الحلبي - التوفيقية - القاهرةتوريدات كهربائية

شركة اللؤلؤة لتجارة وتوریدات األدوات 104

الكھربائیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................702/23917204 ش الضبطية - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

شركة اللؤلؤة لتجارة وتوریدات األدوات 105

الكھربائیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................702/23917204 ش الضبطية - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

شركة المتحدة للمقاوالت والتوریدات 106

الكھرومیكانیكیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

02/35846190www.almodahdagroup.com-2302/35835211 عمارات أبو الفتوح - مدكور - الجيزةمقاوالت وتوريدات كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة المصطفى للتجارة والتوریدات الكھربائیة107

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

شارع برج الفاروق - وسط البلد - القاهرة,  توريدات كهربائية

السادس من أكتوبر مجمع علي الدين - مبني ب

02/27874663-

02/38306371

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة المنارات للتجارة108

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

elmnarat@yahoo.com..................2402/33881569 ش خالد بن الوليد - مشعل - الهرم - الجيزةمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة المھندس للتوریدات الكھربائیة والمقاوالت109

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

العاشر من رمضان 13 شارع مجمع عبد توريدات كهربائية ومقاوالت كهروميكانيكية

المقصود

010/05221355-

015/382220

..................almohandes_compeny2007@yahoo.com

شركة المھندسون للتشیید والخدمات ( إي سي 110

أس )

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

خلف 11 شارع محمد حسين - المنتزة- مقاوالت كهربائية وميكانيكية

اإلسكندرية

03/3572322..................www.ecsmgroup.com

مقاوالت وتوريدات شركة النادر للتجارة والھندسة (نیدكو)111

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

medo_eng@yahoo.com..................402/33753894 أبراج شباب المنيب- المنيب - الجيزةتوريد معدات وأجهزة كهربائية وصناعية

مقاوالت وتوريدات شركة النشار للتوریدات العمومیة112

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

89 ش الجمهورية - متفرع من وسط البلد - توريدات عمومية

القاهرة

02/27864895-

012/25849957

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة النصر لتجارة المحركات الكھربائیة113

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-5102/25912716 ش نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرةموزع معتمد لطلمبات المياه ومواتير الحركة

02/25901050

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة النور الدولیة للھندسة والمقاوالت114

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

11502/2528844202/25288441www.el-noor.com طريق مصر حلوان الزراعي - برج السالممقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة النور للتجارة والقماوالت115

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

37 ش محمد مندور - شارع الطيران - مدينة مقاوالت كهروميكانيكية

نصر - القاهرة

02/24024109-
02/22610860-
02/22610890

02/22637466....................................

مقاوالت وتوريدات شركة النیل للتوریدات الكھربائیة116

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-502/27866628 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

02/27864117

02/25899930nile_co@hotmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة الوادي للتوریدات والمقاوالت117

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................02/23938042-502/23904230 ش صبري أبو علم - وسط البلد - القاهرةمقاوالت - توريدات كهربائية



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مقاوالت وتوريدات شركة باور إنترناشیونال118

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

powerinter_electric@yahoo.com..................015/354863العاشر من رمضان - 27 مرحلة د - األردنيةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة باور جیت119

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................45603/5465828 طريق الحرية - اإلسكندريةمقاوالت عامة وتجارة

مقاوالت وتوريدات شركة باور سنتر للتوریدات الكھربائیة120

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

ش األستاد الرياضي بجوار مدرسة طه حسين توريدات كهربائية
اإلبتدائية - الدهار - الغردقة ,   13 ش عبد 

القاهرة - الحق السنباطي

065/2545996-

02/23930735

065/3554447www.powercenter.eg.com

مقاوالت وتوريدات شركة بروفیشنال إنجنییرنج سیرفس121

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

3/4 ش سيد داوود تقسيم الالسلكي - المعادي مقاوالت كهربائية عامة

الجديدة - القاهرة

02/2982053402/25175226www.pes-egy.com

مقاوالت وتوريدات شركة بسام للتجارة والتوریدات الكھربائیة122

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................12102/22058358 ش شبرا - شبرا مصر - القاهرةتوريدات كهربائية

شركة بي أو سي للمقاوالت الكھربائیة 123

والبترولیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

طريق إسكندرية مطروح الصحراوي - مقاوالت كهربائية - خدمات بترولية

اإلسكندرية

03/308397403/3083978....................................

مقاوالت وتوريدات شركة بي .بي . سي للھندسة والمقاوالت124

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-60103/5759591 طريق الحرية - زيزنينا - اإلسكندريةمقاوالت كهربائية

03/5757890

03/5756544ppc@ppcegypt.com

مقاوالت وتوريدات شركة بیت القوة الكھربائیة125

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................5302/3771402802/33853552 شارع المريوطية الشرقية - فيصل - الجيزةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة بیرامیدز لإلستیراد126

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

43 ش نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة ,  توريدات كهربائية

8,6 ش الكنيسة المرقصية متفرع من شارع 

نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة

02/25881288-

02/25904304

02/27866352www.pyramids-co.com

مقاوالت وتوريدات شركة تسنیم للتوریدات الكھربائیة127

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

5902/2409944302/24129641tasnimelectric@gmail.com عمارة النور - زهراء مدينة نصر - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة تكنو باور ألنظمة القوة والتحكم128

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

02/38348648technopower.eg@gmail.com-02/38346266السادس من أكتوبر - الحي 12 مجاورة 2توريدات كهربائية

شركة تكنو باور لإلستشارات والمقاوالت 129

الكھرومیكانیكیة

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

20 عمارات القضاة - إمتداد ش أبو داوود مقاوالت كهروميكانيكية

الظاهري - مدينة نصر - القاهرة

02/2472332302/24724653www.technopower.com eg

مقاوالت وتوريدات شركة تكنولوجیا اإلدارة المتطورة130

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

www.mmtcom.com..................702/22903490 ش األدريس - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة تلي ستار131

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

توريدات ومقاوالت وتصمميات كهربائية وميكانيكية 
متكاملة ( سنتراالت - إنذار حريق وسرقة - صوتيات 

وكاميرات مراقبة)

19 ش أمير البحار محمود حمزة - كفر عبده - 

اإلسكندرية

012/21774777-

03/5230500

..................telestar_contrating@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة تو وایرز132

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

55 ش المنتزة - أمام جامع الفتح - هليوبوليس -مقاوالت كهروميكانيكية

 مصرالجديدة - القاهرة

02/26339066-
02/26363549-
02/26334784

02/26338990www.two-wires.com

مقاوالت وتوريدات شركة توب تك واي دي أس133

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

www.top-tach-main.com..................1802/33058599 ش محمد خليل الحصري - العجوزة - الجيزةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة ثري أم إیھ للتوریدات الكھربائیة134

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-702/33754846 أبراج المنيب شارع البحر األعظم - الجيزةتوريدات كهربائية

02/33753535

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة ثرى إیھ تكنولوجي135

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-51010/63188864 ش الهرم - الجيزةمقاوالت أرضي وصواعق كهربائية

02/33853525

..................www.3atechnology-eg.com

مقاوالت وتوريدات شركة ثري ستار للتوریدات الكھربائیة136

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................1502/25752601 ش سليمان الحلبي - التوفيقية - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة جرین الیت للتوریدات137

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

1402/2396061202/23929334greenlight-n@hotmail.com ش 26 يوليو - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مقاوالت وتوريدات شركة جنرال أكتوبر للتوریدات الكھربائیة138

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - المحور توريدات كهربائية

المركزي

02/38320454-

02/383204869

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة جنرال الحدیثة للكابالت139

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة (جنرال) المصرية - شركة (فاماتيل) األسبانية -

 شركة (ميكل) التركية للكابالت الجهد العالي والمنخفض - 

موزع معتمد لشركة (كينزن) التركية لألدوات الكهربائية

02/25794311moderngeneral@yahoo.com-2102/25795591 ش عرابي - األزبكية - القاهرة

مقاوالت وتوريدات شركة جولدن باور140

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

30عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر - مقاوالت كهروميكانيكية

القاهرة

02/24016002-

010/06005592

..................www.goldenpower.com

مقاوالت وتوريدات شركة جیفكو للمقاوالت141

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................-202/25789004 ش معروف - وسط البلد - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة جیك للمقاوالت العامة142

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-802/25743870 أ شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرةمقاوالت كهروميكانيكية عامة
02/25747808-
010/04406330

02/25769951www.gec-egypt.com

مقاوالت وتوريدات شركة حرب للھندسة االلكترومیكانیكیة143

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

3 ش الرملة - ميدان الجامع - الدور الخامس - مقاوالت كهربائية

مصر الجديدة - القاهرة

02/22416070-

010/01114989-

02/22419413....................................

مقاوالت وتوريدات شركة حلوان للتوریدات الصناعیة144

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

42 عمارات البتروجاس - ش مصطفي المراعي توريدات صناعية

- حلوان

02/25572951-
02/25540713-
02/25540727

02/25540976....................................

مقاوالت وتوريدات شركة حورس للتجارة والمقاوالت الكھربائیة145

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

02/22034065horass_1_9@hotmail.com-202/22041779 ش جامع أبو الفضل - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة دلتا جروب للھندسة والتجارة146

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-102/22847681 شارع السواح - األميرية - القاهرةتوريدات كهربائية

02/22838532

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة رشدي للتوریدات الكھربائیة147

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................802/25924956 أ شارع جنينة األزبكية - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة سام للتوریدات148

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

samsupplies2001@yahoo.com..................303/4245690 شارع 60 - اإلسكندريةتوريدات كهربائية وميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة سامكو للكھرباء149

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

12 ش عرابي - التوفيقية - القاهرة ,   36ش وكالء لكبري الشركات العالمية للكهرباء

نجيب الريحاني - وسط البلد - القاهرة

02/25766597-

02/25901598

02/25799077samco_egy@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة ستاركو إلكتریك150

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-16040/3414342, 33 ش المدارس - طنطا - الغربيةوكالء لشركة شنايدر إلكتريك لألدوات الكهربائية

040/3352559

..................www.starc87.com

شركة سما مصر للھندسة الكھربائیة والتحكم 151

االلي

مقاوالت وتوريدات 

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-4202/25765648 ش رمسيس - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

02/25765658

..................www.samamisr.com

مقاوالت وتوريدات شركة سي جل للمقاوالت العامة152

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

7 ش المهندس محمد أبو الليل - مصر الجديدة - مقاوالت كهروميكانيكية عامة

القاهرة

02/22909948-
02/24150780-

062/321744

02/24150880www.seagull-egypt.com

مقاوالت وتوريدات شركة سیجما للمقاوالت والھندسة153

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................602/24031135 عمارات - مدينة نصر - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة سیدكو لألدوات الكھربائیة154

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

توريدات أدوات كهربائية ( تحكم آلي - تكييف - إنذار 

وإطفاء حريق - أمن صناعي) - مقاوالت كهربائية

1 ميدان األوبرا - القاهرة ,   36 شارع 

الجوهري - السويس

02/23938708......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة سیماتك للتجارة والتوریدات الكھربائیة155

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1702/29243094 ش سليمان الحلبي - التوفيقية -القاهرةتوريدات كهربائية

02/25754770

02/25751073....................................

مقاوالت وتوريدات شركة شبرا للھندسة والتجارة156

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

02/25882659sho_eng@link.net-1302/25895213 ش بستان الدكة - وسط البلد - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة شتون لألعمال واألنظمة الكھربائیة157

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................02/37810378-402/35827836 ش عيد نافع - المساحة - فيصل - الجيزةمقاوالت أنظمة كهربائية



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مقاوالت وتوريدات شركة شركاء الحمایة ( باكو)158

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

spaco3@h0tmail.com..................202/37406826 عمارات اإلمارات - الهرم - الجيزة

مقاوالت وتوريدات شركة شمس افسالم للتوریدات159

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

shams4elctric@yahoo.com..................5103/4815770 ش السبع بنات - المنشية - اإلسكندريةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة شیرتك للتوریدات الكھربائیة160

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

9 ش حسين فهمي كوم الدكة - اإلسكندرية ,   توريدات كهربائية

25 ش ثابت بن قرة - اإلسكندرية

03/4958040-

03/4438312

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة طیبة للمقاوالت161

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

35 ش محمد صقر خفاجة - خلف عباس العقاد -مقاوالت ميكانيكية

 مدينة نصر - القاهرة

02/24043877-
02/22610081-
02/22610093

..................info@tibacontraeing.com

مقاوالت وتوريدات شركة طیبة للمقاوالت الكھربائیة162

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

03/4265113www.tabibaelec.com-10012/25443144 ش مصطفي كامل - سموحه - اإلسكندريةإنشاءات ومقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة غریب لألدوات الكھربائیة163

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-3203/5823235 ش عبد الحميد الديب - ثروت - اإلسكندريةتوريدات كهربائية
010/05005252-
011/10072070-

03/5825350amro_gh@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة فاروتك ألنظمة التحكم واالتصاالت164

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

22 ش عبد الحميد لطفي - المهندسين - الجيزة توريدات ومقاوالت كهربائية

,   17 ش إستوديو األهرام - الجيزة

02/37626943-

02/35823526

02/3587314www.pharaohtrch.com

مقاوالت وتوريدات شركة فاست سیرفیس جروب165

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................02/38324543السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الرابعةمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة فالكون جروب إیست166

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................902/23914161 ش العشماوي - وسط البلد - القاهرةمستورد لألدوات الكهربائية من الصين

مقاوالت وتوريدات شركة فالكون ألنظمة الطاقة167

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

18 أبراج الشرطة - شارع حسين فهمي - مقاوالت كهروميكانيكية
اإلسكندرية ,   88 ش النيل األبيض - ميدان 

الجيزة - لبنان

03/4957204-
03/4973938-
02/33021873

..................www.falcon-fds.com

مقاوالت وتوريدات شركة فولتا للتجارة168

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

51 ش السبع بنات - المنشية - اإلسكندرية ,’  توريدات كهربائية

231 طريق الحرية اإلسكندرية

03/4848728-
03/4848729-
03/4266330

..................www.volattrading.com

مقاوالت وتوريدات شركة فلیبكو للھندسة اإللكترومیكانیكیة169

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

1157 مربع الوزراء - مساكن شيراتون - مقاوالت إلكتروميكانيكية

القاهرة

02/22687193-

02/22687194

02/22687818....................................

مقاوالت وتوريدات شركة كاتزیان170

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

33 ش عبد الخالق ثروت - القاهرة ,   291 مقاوالت كهربائية

طريق الحرية - اإلسكندرية

02/23936509-

03/4272989

..................ousamazidane55@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة كارلو جافستي إیجیبت171

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-2202/24500132 ش نهرو - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت كهربائية

02/24500142-

02/24500119cgehypt@carlogavazziegypt.com

مقاوالت وتوريدات شركة كھرومیكانیك172

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................015/352940العاشر من رمضان - مشروع سينكو 2000توريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة لیومینیر للھندسة والتوریدات173

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................03/5927258-4703/5920456 ش أحمد قمحة - شيراز - اإلسكندريةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة ماج انترناشیونال174

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1102/25915920 ش عماد الدين - وسط البلد - القاهرةتوريدات كهربائية

02/27870542-

02/25885196magainter.com.eg

مقاوالت وتوريدات شركة ماروللتوریدات الكھربائیة175

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

10 ش محمد إقبال متفرع من شارع الشعراوي -توريدات كهربائية

 لوران - اإلسكندرية

03/5827225-
03/5822579-
03/8542277

..................marosppling@hotmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة ماستر للصناعات الھندسیة176

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................3902/22409878 ش ابن الحكم - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة مالتي سیستمز للھندسة والتجارة177

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................02/26037444-4602/24553063 ش المدينة المنورة - حداثق القبة - القاهرةمقاوالت عامة وأعمال صيانة سنتراالت



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مقاوالت وتوريدات شركة متري للكھرباء178

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

02/332531mitry_co@hotmail.com-1402/37604963 ش عدي - الدقي - الجيزةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة مصر للمشروعات المیكانیكیة والكھربائیة179

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

302/3748820102/37603039www.kahromika-co.com ش السلوي - الدقي - الجيزةمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات شركة میجا لإلنشاء والصناعة180

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-802/26216192 ش طه حسين - النزهة الجديدة - القاهرةمقاوالت إلتروميكال
02/26216126-
02/26216364-
02/26216365

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة نایل استر الدولیة ( ش.م .م )181

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-4102/24170001 ش فريد - مصر الجديدة - القاهرةمقاوالت كهربائية وميكانيكية
02/24170002-
02/24170003

02/24170004info@nile-aster.com.eg

مقاوالت وتوريدات شركة ندسي للتوریدات الكھربائیة182

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

82 مكرر شارع عبد السالم عارف - اإلسكندرية توريدات كهربائية

,   27 ش مصطفي كامل - سموحه - اإلسكندرية

03/5853599-

03/4250750

......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة نور سات للكابالت والتوریدات183

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................20002/26520406 ش المسلة - المطرية - المطرية - القاهرةتوريدات عمومية

مقاوالت وتوريدات شركة نورا الیت184

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................103/4871047 ش السبع بنات - المنشية - اإلسكندريةتوريد أدوات كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة ھاسو للمقاوالت الكھربائیة185

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................602/2295853002/22995860 ب شارع 6 أكتوبر- جسر السويس - القاهرةمقاوالت كهربائية

مقاوالت وتوريدات شركة ھلیو إلكتریك186

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

16 عمارات مصر الجديدة - صقر قريش مساكن مقاوالت كهربائية عامة

شيراتون - القاهرة

02/22671940-02/22679910....................................

مقاوالت وتوريدات شركة ھوستك187

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

ehab_helio@yahoo.com..................1202/26322208 ش توفيق طمبا - الزيتون - القاهرةمقاوالت كهربائية عامة

مقاوالت وتوريدات شركة یسي فالش188

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1702/26445831 ش أحمد سنان باشا - القاهرةمقاوالت كهربائية

02/26358709

..................info@yassafalsh.com

مقاوالت وتوريدات شركة یونایتد للھندسة 1892000

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

info@uses2000.com..................703/4251444 عمارات الصيادلة - سموحة - اإلسكندريةمقاوالت كهربائية عامة

مقاوالت وتوريدات شركة یونتكو للتجارة والمقاوالت190

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

13 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -مقاوالت كهربائية عامة

 القاهرة

02/24047907......................................................

مقاوالت وتوريدات شركة یوني فولت للمقاوالت191

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

25 ش نوال أمام محطة الكهرباء - الدقي - مقاوالت كهرروميكانيكية

الجيزة

02/37618265-02/37499237univolt_co@yahoo.com

مقاوالت وتوريدات شركة یونیون باور سیستم192

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

عمارات أعضاء هيئة تدريس الجامعة - بوابة 4 مقاوالت هندسية

عمارة 7 شقة 1 - الجيزة

02/3734647102/37346472uniopower.system@gmail.com

مقاوالت وتوريدات شركة یونیون للتجارة والكھرباء193

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

274 ش عبد السالم عارف - برج الصفوة - مقاوالت كهربائية متكاملة وشبكات إنارة وأنظمة

السرايا - اإلسكندرية

03/3596551-

012/22364463-

03/3590940www.unionforelectic.com

مقاوالت وتوريدات مؤسسة التوحید للمقاوالت واألعمال الكھربائیة194

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أكتوبر- مجمع علي الدين مبني ب مقاوالت كهربائية

ميدان ليلة القدر

010/0788555-

02/38321286

..................altawheedelectric@hotmaail.com

مقاوالت وتوريدات مؤسة الحجاز للتوریدات الكھربائیة195

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................02/23939279داخل العتبة - العتبة - القاهرةتوريدات كهربائية

مقاوالت وتوريدات مؤسسة الفجر للتوریدات العامة196

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

elfageraasem@yahoo.com..................702/26552097 ش التروللي - عين شمس - الغريبة القاهرةتوريدات كهربائية وزراعية عامة

مقاوالت وتوريدات مؤسسة الفقي للتوریدات الكھربائیة197

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

17 ش أحمد تيسير - كلية البنات - أرض توريدات كهربائية

الجولف - مصر الجديدة - القاهرة

02/22916060-
02/24180418-
02/24180000

..................elfiky84@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مقاوالت وتوريدات مؤسسة الیت لالستیراد198

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة ( تي أم سي ) اإليطالية لمحول ضغط عالي 
جاف - شركة ( مارشال تافلكس) اإلنجليزية - شركة ( 

كليبسال ) اإلماراتية لمواسير ال يو بي في سي - شركة 
(ويتالند) األمريكية - شركة (فلكسبل معدن) األمريكية 

لمواسير الصلب - شركة   ( كونفيل أرجوي) األمريكية 
للمفاتيح والبرايز

17 ش أحمد تيسير - أمام كلية البنات -

الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة

02/24184518-02/24147002info@lightegy.com

مقاوالت وتوريدات مجموعة الجنوبي للتوریدات الكھربائیة199

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أكتوبر - 1 أبراج برعي بالزا - توريدات الكهربائية

المحور المركزي

02/38361505..................www.marhaba-palace.com

مقاوالت وتوريدات مجموعة المھندسین المیكانیكیین (میجو)200

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

16 ش د محمد حسن الجمل - عباس العقاد - مقاوالت كهروميكانيكية

القاهرة

02/22709553-

02/22709562

......................................................

مقاوالت وتوريدات مركو ھلیوبولیس الھندسي201

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................302/2419226302/24197009 ش إبراهيم الدسوقي - أرض الجولف - القاهرةمقاوالت كهروميكانيكية

مقاوالت وتوريدات مكتب األھرامات للھندسة والتجارة202

كهربائية

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

2 ش السبكي - ميدان الذهبي - روكسي - مصر أعمال كهربائية متكاملة

الجديدة - القاهرة

02/24143895-
02/24143896-
02/24143897-
02/24143898

02/24140330www.ahramat.net

مولدات ومحوالت كهربية الشركة الثالثیة لألعمال الكھربائیة والمیكانیكیة1

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

9 ش سمير متفرع من شارع عز الدين عمر - توريد وصيانة مولدات كهربائية وتوريدات كهربائية

الهرم - الجيزة

02/33841093..................trimeco2008@yahoo.com

الشركة الدولیة للھندسة والتجارة والمقاوالت ( 2

أنتركو)

مولدات ومحوالت كهربية 

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

1202/3385059502/33834901inteaca65@hotmail.com شارع مسجد العقاد - الهرم - الجيزةصيانة وتأجير المولدات - مقاوالت

مولدات ومحوالت كهربية الشركة العالمیة للسیارات3

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-02/25061600أول طريق األوتوستراد - المقطم - القاهرةوكالء لجميع أنواع الموالدات
02/25061601-
02/25061602-
02/25061602-
02/25061603-
02/25090034-

02/25126526-

02/2565620

www.eim-eg.com

مولدات ومحوالت كهربية الشركة المصریة األلمانیة للتجارة والھندسة4

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

إستيراد وتوريد معدات ديزل - وكالء لكومبريسورات هواء 
ومولدات كهرباء ووحدات لحام ديزل - وحدات ترميل 

لمعالجة األسطح

-2702/27043497 ش 503 - المعادي الجديدة - القاهرة

010/03031218-

02/27041325makmstr@yahoo.com

مولدات ومحوالت كهربية الشركة المصریة اإلیطالیة5

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-6402/25905830 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرةإستيراد طلمبات مياه

012/27418341

......................................................

مولدات ومحوالت كهربية الشركة المصریة للتجارة والتنمیة ( لیمتد)6

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكالء ومستورين المولدات الكهربائية وقطع الغيار - 

إستيراد محركات ديزل

12 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -

 القاهرة

02/22608860-02/24011093limited.com

مولدات ومحوالت كهربية الشركة الھندسیة للتوكیالت التجاریة7

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

الوكيل الوحيد للمصانع الحربية لشركة حلوان لمحركات 

الديزل

ش حسين بك - المنصورة - الدقهلية ,  شارع 

عبد السالم عارف - المنصورة - الدقهلية

050/2258548-

012/82986565

..................amyma2008@yahoo.com

مولدات ومحوالت كهربية المجموعة الدولیة للصناعة والتوریدات8

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

توريد مولدات كهربائية وموبينية وجميع قطع غيار 

المولدات ولوحات الكنترول والحمايات والتزامن

8 ش ماهر دميان متفرع من شارع رمسيس - 

الدمرداش - العباسية - القاهرة

02/24825734-

011/11197098-

02/26839755wgs_group@hotmail.com

مولدات ومحوالت كهربية المجموعة العربیة التجاریة9

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

إستيراد محركات كهربائية وصناعية ومتغيرات سرعة 

كهربائية وميكانيكية وحلول متكاملة للتحكم اآللي

www.acgeg.com..................21802/27530780 ش النصر - المعادي الجديدة - القاهرة

مولدات ومحوالت كهربية شركة أبو سیف10

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................012/22183264السادس من أكتوبر - المنطقة الثانيةبيع وإيجار المولدات الكهربائية

مولدات ومحوالت كهربية شركة إسكو للخدمات الھندسیة11

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

الكيلو 28 طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي توريد المولدات الكهربائية - توريدات كهربائية

- المنطقة الصناعية أبورواش- الجيزة

02/39100817-

02/39100818

..................www.esco-co.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة إیر دیزل باور12

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

تجارة مولدات كهربائية وديزل وكمبريسورات هواء - 

إيجار أوناش برجية ومتحركة ووحدات لحام ديول

المنطقة الصناعية - تقسيم القانونيين - مدينة 

السالم - القاهرة

010/05303053-

010/07227461

02/33453400www.airdieselpower.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مولدات ومحوالت كهربية شركة االسكندریة للتجارة العامة ( قاسم قاسم)13

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................703/3936357 ش مرسي بدر- محطة مصر- اإلسكندريةتجارة مواتير مياه وحركة وشفاطات

مولدات ومحوالت كهربية شركة األشراف لالستیراد والتصدیر14

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكالء وموزع معتمد لكبري شركات المواتير الهزازة 

والكهربائية ومنخفضات السرعة والجيربوكسات

56, 85 برج الشبراويشي - شارع السبتية - 

القاهرة

02/22009953-

02/25766561

..................al_ashraf.co@link.net

مولدات ومحوالت كهربية شركة الحسین للمعدات15

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

103 شارع الجمهورية - ميدان رمسيس - موزع معتمد لجميع أنواع المولدات والعدد اليدوية

وسط البلد - القاهرة

02/25904955-
02/25925255-
010/68833441

02/25924266info@hussainharbwae.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة الصفوة جروب16

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

بيع وتأجير المولدات الكهربائية بجميع أنواعها ,   القاهرة 

الجديدة - خلف جهاز التجمع الول بجوار بنزينة التعاون - 

القاهرة

القاهرة الجديدة - خلف جهازالتجمع الول بجوار 

بنزينة التعاون - القاهرة

012/21737973-
02/35876292-

010/05077899-
011/12908811

......................................................

مولدات ومحوالت كهربية شركة العھد الجدید17

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-6502/25914462 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرةإستيراد مواتير كهربائية

02/45914622

02/25132090....................................

مولدات ومحوالت كهربية شركة الفؤاد إیجیبت جروب18

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

متخصصون في تأجير وبيع المولدات الكهربائية بمختلف 

أنواعها

282 ش المللك فيصل - محطة المطبعة - فيصل 

- الجيزة

02/37820717-
010/01033445-
012/21033445

02/37820718www.alfouad-generators.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة الفؤاد مودرن جروب19

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الرابعة وكالء لتأجير الموالدات الكهربائية

قطعة 8 د

02/38336180......................................................

مولدات ومحوالت كهربية شركة المتحدة إیرمان20

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

ش الترجمان - بجوار ميناء القاهرة البري - إيجار وبيع المولدات وإستيراد مولدات كهربائية

السبتية - القاهرة

02/29242832-
010/06097504-
012/25633444

02/25793909www.airmanunitd.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة المتحدة إلستیراد المحركات الكھربائیة21

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................20012/22211879 ش مخل أبو سنة - شبرا الخيمة - القليوبيةإستيراد المحركات الكهربائية

شركة المجموعة الدولیة للصیانة والتوریدات 22

الكھربائیة

مولدات ومحوالت كهربية 

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................02/24839219-502/26849455 ش طه البسيوني كوبري القبة - القاهرةتوريدات كهربائية

شركة المھندس جنریتور لتأجیر المولدات 23

الكھربائیة

مولدات ومحوالت كهربية 

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

3 ش تفتيش الري أبراج أغاخان - كورنيش تأجير وبيع جميع أنواع المولدات الكهربائية

النيل - شبرا مصر - القاهرة

02/39827779-
012/27944972-
011/49282828-
012/72953337

02/35417570www.almohandsgenerators.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة الوادي للتكنولوجیا والتنمیة24

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

210 ش السودان - ميدان لبنان - المهندسين - وكالء لشركة (لتزا) األلمانية للمحركات الكهربائية

الجيزة

02/33476842-
02/33476843-
02/33034165

..................info@wadi@link.net

شركة الوطنیة لتأجیر وبیع أحدث المولدات 25

الكھربائیة

مولدات ومحوالت كهربية 

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

6 ش حافظ حسن متفرع من شارع شاهين - تأجير وبيع أحدث المولدات الكهربائية

العجوزة - الجيزة

010/05676903-
012/22223800-

02/33028128

..................www.elwatania.net

مولدات ومحوالت كهربية شركة باور إنترناشیونال26

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

2 ش يعقوب آرتين - ميدان اإلسماعيلية - إستيراد قطع غيار وصيانة كاتربلر

مصرالجديدة - القاهرة

02/26262740-

010/00002142

02/24171912www.powerinternational-eg.com

شركة بروفشینال لألعمال الھندسیة ( تكنولوجیا 27

الطاقة)

مولدات ومحوالت كهربية 

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

بيع وصيانة مولدات ومعدات ثقيلة وصيانة طلمبات الديزل -

 توريدات تجارية وقطع غيار وطاقة شمسية

-4010/01490429 ش الشعراوي - المريوطية - فيصل - الجيزة
011/12606336-

02/39753585

..................www.professionalsmart.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة بي أي سي28

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

إستيراد وتوريد أنظمة الطاقة الشمسية - خاليا الوقود - 
طاقة الرياح - بطاريات - محوالت - مولدات - كهربائية - 

حاويات سالبة التبريد

602/2579833402/25795744www.bicegypt.com ش معروف - وسط البلد - القاهرة

مولدات ومحوالت كهربية شركة بیراف29

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

السادس من أ كتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة صيانة مواتير ومولدات

المحور الخدمي الثاني قطعة 110 - 108

02/38338829......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مولدات ومحوالت كهربية شركة تراتجیل للتجارة الھندسیة30

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

الوكيل الوحيد لماركة (fg wilson) االنجليزية لمحركات 

بيركنز ( ديزل وغاز)

48 ش الثورة - الدقي - الجيزة ,   8 ش قصر 

النيل - وسط البلد - القاهرة

02/33360353-
02/33360354-
02/33360355-
02/33360356-
02/33360357-
02/33360358-
02/25799711

02/33360359-

02/33360257-

02/25756338

www.triangle.com.eg

مولدات ومحوالت كهربية شركة تكنولوجیا الھندسة والصیانة31

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................3002/2519338302/25193381 ش 276 - المعادي الجديدة - القاهرةإستيراد قطع غيار ومواتير ومحركات كهربائية

شركة تكنولوجیا قاسم للمقاوالت 32

الكھرومیكانیكیة

مولدات ومحوالت كهربية 

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

02/37779998www.kassemtech.com-25202/35469426 ش العروبة - الهرم - الجيزةصيانة مولدات كهروميكانيكية

مولدات ومحوالت كهربية شركة جلوبال للتوریدات الھندسیة33

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

236 ش شبرا - ميدان الخلفاوي - شبرا مصر - إستيراد وتصدير المولدات  الكهربائية وجميع قطع الغيار

القاهرة

02/22008335-
012/24229422-
010/06663132

02/22008336www.gets-eg.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة حمدي عطیة34

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................5102/2591128902/25921103 ش الريحاني - وسط البلد - القاهرةموزع للمحركات الكهربائية

مولدات ومحوالت كهربية شركة دنیو عجور35

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-1302/25895061 أ شارع المنصورية - الدراسة - القاهرةبيع وإيجار المولدات الكهربائية
010/01660683-
010/01660681-

02/25881400www.denyoaggour.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة دیزل باور36

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

شبرمنت - طريق سكينة السادات متفرع من صيانة مولدات وتوريدات قطع غيار

طريق شقارة السياحي - الجيزة

010/05376010-

010/69309115

......................................................

مولدات ومحوالت كهربية شركة شرق الدلتا إلنتاج الكھرباء37

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

-064/3330361شارع شبين الكوم - اإلسماعليةإستيراد المولدات الكهربائية
064/3352462-
064/3328479-
064/3336283-
064/3336284

......................................................

مولدات ومحوالت كهربية شركة فوكس للھندسة والتجارة38

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

....................................402/2482044102/24865436 ش أبراج الشرطة - العباسية - القاهرةأستيراد قطع غيار المولدات الكهربائية

شركة كونسوقرة للتوكیالت التجاریة 39

واالستشارات

مولدات ومحوالت كهربية 

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكيل شركة ( تشيلليرز) اليابانية لمبردات المياه المستهلكة 
للغاز الطبيعي - شركة (ميتسوبيشي) اليابانية للمولدات 

الكهربائية

14 ش األلفي - عمارة الثورة - وسط البلد - 

القاهرة

02/27871587-
02/25930001-
02/25933889

02/27869730www.consukorra.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة لوتس جروب للتجارة الخارجیة40

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

وكالء لكبري الشركات األجنبية والمصرية للمولدات 

والمحركات الكهربائية

29 أ ش أحمد لطفي حسونة - العجوزة - 

العجوزة - الجيزة

02/37616045-

02/37609598

02/37601128www.weg.net

مولدات ومحوالت كهربية شركة ماجیك باور41

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

شارع الفلكي - بلوك 2 شقة 2 - بجوار ميناء بيع وإيجار المولدات الكهربائية

القاهرة البري - السبتية - القاهرة

02/2924383202/25793909www.airman.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة مارشال للتجارة والھندسة42

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

19 ش الكريم خلف قصر الطهارة - الدور الرابع إستيراد وتصدير محركات كهربائية

- القاهرة

02/225884465-

02/24525232

..................mte@link.net

مولدات ومحوالت كهربية شركة ماستر ترید43

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

......................................................02/37220337طريق كفر طهرمس - فيصل - الجيزةإستيراد وتصدير طلمبات مياه وقطع غيار ومواتيركهربائية

مولدات ومحوالت كهربية شركة مانتراك44

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

3002/3300400002/33039648www.mantracpowersysyem.com ش لبنان - المهندسين - الجيزةوكالء (كارتربيلر) األمريكية للمولدات

مولدات ومحوالت كهربية شركة نیو إیجیبت45

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

تأجير وبيع أحداث المولدات الكهربائية - توريد الطاقة 

الكهربائية لشبكات المحمول

306 ش الودان - نهاية شارع أحمد عرابي - 

المهندسين - الجيزة

010/06666883-

02/33044214

..................www.denyoegypt.com

مولدات ومحوالت كهربية شركة ھاي تك لتكنولوجیا الكھرباء والبرمجیات46

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

شارع 9 - قطعة 6226 من شارع القدس - إستيراد وتوريد أنظمة الطاقة الشمسية - أجهزة تكييف

المقطم - حلوان

02/26679950-02/26679951www.hightech-egypt.net

مولدات ومحوالت كهربية محطة محوالت جنوب االسماعیلیة47

ومواتير

الكھرباء واالضاءة والمحركات 

والمولدات الكھربائیة

النطقة الصناعة - خلف اإلسثثمار - اإلسماعلية , إستيراد محوالت كهربائية
  قرية حنديق خلف القرية األولمبية - 

اإلسماعيلية

064/3482304-

064/9205098

......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

....................................16802/2392263402/23925244 شارع التحرير - باب اللوق - القاهرةاستيراد اسلحة - زخيرة - أدوات صيدالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة أبو ضیف1

1شارع عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرة استيراد اسلحة - زخيرةالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة أسلحة فتح هللا2
     ،      66شارع جامعة الدول العربية - 

الجيزة - المهندسين

02/25751448-02/33385093....................................

1603/590436203/5904741anwaralx@yahoo.com شارع عمر لطفي - باب شرق - االسكندريةاستيراد اسلحة - زخيرةالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة أنوار لألسلحة3

20 ش عبد الرازق السنهوري - مدينة نصر - استيراد اسلحة - مسدسات صوتالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة البارودي لألسلحة والزخیرة4
القاهرة

010/67362227-
011/11188661

......................................................

-8602/26438454 ش محمد فريد - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد أسلحة - زخيرة - مسدساتالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة جلوبال5
02/26359909

......................................................

......................................................8302/35737746 ش ربيع الجيزي - الجيزةإستيراد أسلحة - زخيرة - مسدساتالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة الجمھوریة لألسلحة والزخیرة6

5902/3749502402/37611512www.elgindyco.net ش الزهراء - الدقي - الجيزةإستيراد أسلحة - زخيرة - مسدساتالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة الجندي للتجارة واإلستیراد7

......................................................102/25745042 ش ذكي - وسط البلد - القاهرةإستيراد أسلحة - زخيرة - أدوات الصيدالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة الصیاد المصري8

32 ش يحيي إبراهيم - الزمالك - القاهرة, 20 إستيراد أسلحة - زخيرة - أدوات الصيدالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة بینو لألسلحة والزخائر9
الزمالك-القاهرة - ش المنصور محمد

02/ 27358577-
02/27363953

02/27363655bino.arms@yahoo.com

8602/2258524102/22562741cts@.com.eg أ ش جسر السويس - القاهرةإستيراد أسلحة - زخيرةالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة سیتي سیرفیس10

....................................02/23786960012/21617710ش 77 تقاطع ش 21 المعادي الجديدة - القاهرةإستيراد أسلحة - مسدسات - زخيرةالمعادن والمشغوالت المعدنیةأسلحة وزخيرةشركة كركور لألسلحة والزخائر11

الشركة الحدیثة لشیش الحصیرة واأللومنیوم 1

بالفوم

أعمال األلومنيوم 

وإستانلس ستيل وأبواب

332111285550202/33056395 ش السودان- المهندسين - الجيزةوكيل لشيش الحصيرة - األلمونيوم بالفومالمعادن والمشغوالت المعدنیة

أعمال األلومنيوم شركة الفھد إستیل لإلستیراد2

وإستانلس ستيل وأبواب

توريدات خامات اإلستانلس إستيل عمدان مستديرة- مربع - المعادن والمشغوالت المعدنیة
مسدس - خوص - زوايا - مواسير جميع األقطار واألشكال 
- ألواح عادية وملونة ومنقوشة ومخرمة - سلك - سالسل-
 (وير) ولوازمها بجميع المقاسات والمواصفات الالزمة في 

مجاالت عديدة منها االنشاءات المعدنية وأعمال الديكور 
والمطابخ وحمامات السباحة

-02/25749470مركز حركة رمسيس - القاهرة

02/25754322

02/25765055www.alfahdsteel.com

أعمال األلومنيوم الشركة العربیة للتجارة (أتكو)3

وإستانلس ستيل وأبواب

3 س شارع محمود رزق - مساكن شيراتون - استيراد ألومنيومالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مصر الجديدة - القاهرة

02/2268110902/22674861....................................

أعمال األلومنيوم الشركة العمومیة لتورید المعادن واالستیراد4

وإستانلس ستيل وأبواب

-1502/25901449-13 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتصدير وتوريد المعادن ( نحاس - ألومنيوم)المعادن والمشغوالت المعدنیة

02/25884842

..................alomamia_co@yahoo.com

أعمال األلومنيوم الشركة المتحدة لأللومنیوم5

وإستانلس ستيل وأبواب

....................................1010/08079889050/2343958تقسيم عزيزة الشناوي - المنصورة - الدقهليةاستيراد قطع ألوميتال وإكسسواراتهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة

أعمال األلومنيوم المركز الدولي للتجارة الخارجیة6

وإستانلس ستيل وأبواب

توريد خامات االستانلس ستيل بجميع أناوعه وأصنافه المعادن والمشغوالت المعدنیة

لمختلف المتطلبات الصناعية والتجارية

-68802/24280371ش بورسعيد - الزاوية الحمراء - القاهرة
02/24280372-
02/24280373-
02/24280374

02/24280375www.suezstainless.com

أعمال األلومنيوم شركة رویال تنت7

وإستانلس ستيل وأبواب

متخصصة في تصميم وتنفيذ جميع أناوع التغطيات المعادن والمشغوالت المعدنیة
المضادة للشمس واألمطار لألماكن المفتوحة - تقدم حلول 

مبتكرة من التند والبرجوالت الخشبية والمعدنية الثابتة 
والمتحركة - كما توفر الخيام المعدنية للبيع واإليجار شاملة 
التجهيزات الداخلية - تتميز على انها حاصلة على توكيالت 

أوروبية للبرجوالت المتحركة

33ش عبد الحميد العبادي - برج اإلسراء 

بولكلي- اإلسكندرية

011/40808237-

012/28525717

03/5232338-

03/5447008

www.royaltents.com

المؤسسة العربیة األلمانیة لالستیراد والتصدیر 8

والمقاوالت

أعمال األلومنيوم 

وإستانلس ستيل وأبواب

وكيل (ألكومكس) الكورية أللواح تجاليد اللومنيوم الخاصة المعادن والمشغوالت المعدنیة

بالواجهات المعدنية والديكور الداخلي والخارجي

7ش محمد إبراهيم - خلف الشرق للسيراميك - 

جسر السويس - القاهرة  ،   23 ش القدس 

الشريف - توريل الجديدة - المنصورة

02/2698569، 

010/06899019

050/2331670www.ag-inst.com

أعمال األلومنيوم شركة س.أ.ج للتجارة والتوزیع9

وإستانلس ستيل وأبواب

وكيل وموزع لمنتجات ش الشماع للنحاس واالستانلس المعادن والمشغوالت المعدنیة
واأللومنيوم - وكيل للزجاج من بولندا - االستانلس 

والومنيوم من الهند

-1502/27371488أ ش طه حسين - الزمالك - القاهرة
010/66642063-
010/66642061

02/27351176www.atouchofglassegypt.com
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أعمال األلومنيوم شركة أرتس مارت10

وإستانلس ستيل وأبواب

متخصصة في تصميم وتوريد وتركيب أنظمة األسوار المعادن والمشغوالت المعدنیة

والهانريل والحواجز األستنلس ستيل

18عمارات العبور - مدينة نصر - صالح سالم - 

القاهرة

02/22613858-

02/22613859

02/22613581www.artismsart-eg.com

أعمال األلومنيوم شركة إمبایر لالستیراد والتصدیر11

وإستانلس ستيل وأبواب

102/2240747402/26325144www.empireegypt.comش المنتزة - مصر الجديدة - القاهرةاستيراد خامات ألومنيوم من الصينالمعادن والمشغوالت المعدنیة

أعمال األلومنيوم شركة إنتاج لصناعة نظم الواجھات والنوافذ12

وإستانلس ستيل وأبواب

-2302/24055982ش يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرةوكيل إيه سي بي الصينية أللواح اللومنيوم المضغوطالمعادن والمشغوالت المعدنیة

02/24055984

02/24055986www.entaegypt.com

أعمال األلومنيوم شركة إیجي لوك13

وإستانلس ستيل وأبواب

توريد جميع أنظمة البواب والشبابيك األلومنيوم = المعادن والمشغوالت المعدنیة

الواجهات الزجاجية

-536010/01101996زهراء مدينة نصر - الحي العاشر - القاهرة

010/02338543

02/24103632www.egylock.com

أعمال األلومنيوم شركة األمین لأللومنیوم14

وإستانلس ستيل وأبواب

....................................8102/3749890602/33388175ش السودان - المهندسين - الجيزةموزع لمنتجات األلومنيومالمعادن والمشغوالت المعدنیة

أعمال األلومنيوم شركة التیسیر جروب للتجارة والصناعة15

وإستانلس ستيل وأبواب

-5002/25758711ش السبتية - القاهرةاستيراد وتصنيع جميع االستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیة

012/22163491

02/25763791-

02/25793125

www.eltyseer.com

أعمال األلومنيوم شركة الحمد ألعمال األلومنیوم (ألكو)16

وإستانلس ستيل وأبواب

5/202/2516485302/25195015www.alco-alhamd.comش 264-المعادي الجديدةوكيل لشركة ( تكنال) الفرنسية ألنظمة الألومنيومالمعادن والمشغوالت المعدنیة

أعمال األلومنيوم شركة الرضوان ستیل17

وإستانلس ستيل وأبواب

استيراد خامات ألومنيوم من الصين - خامات استانلس المعادن والمشغوالت المعدنیة

ستيل

....................................1010/6100100202/25765567ش ربع الزر- السبتية- القاهرة

أعمال األلومنيوم شركة السالم لتجارة األلومنیوم18

وإستانلس ستيل وأبواب

-802/35696007 ش البحر األعظم - حزيرة الدهب- الجيزةاستيراد منتجات اللومنيوم من الصين واالماراتالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/35680139-
02/35729089

02/35715550....................................

أعمال األلومنيوم شركة السالم لأللومنیوم19

وإستانلس ستيل وأبواب

....................................03/554748203/5546769ش البكباشي العيسوي - المنتزة - اإلسكندريةاستيراد الماود الخام من الومنيومالمعادن والمشغوالت المعدنیة

أعمال األلومنيوم شركة الشھاب للخیام الحدیثة20

وإستانلس ستيل وأبواب

6عمارات العبورأمام الجهاز المركزي - صالح وكيل لشركة رودر هيتس للخيامالمعادن والمشغوالت المعدنیة

سالم - مدينة نصر - القاهرة

02/24049086-

010/01089293

02/4049087www.alshehab-grp.com

أعمال األلومنيوم شركة الصقر لأللومنیوم21

وإستانلس ستيل وأبواب

....................................1010/0155010402/37070111ش محمد عبد الكريم - بوالق الدكرور - الجيزةوكيل لشركة (إلبو) المصري لمنتجات األلوميتالالمعادن والمشغوالت المعدنیة

أعمال األلومنيوم شركة دینامك للتجارة22

وإستانلس ستيل وأبواب

22010/0008593702/22675662info@dynamic-eg.comش سيد زكريا - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد ألواح ألومنيوم من اليونان وكورياالمعادن والمشغوالت المعدنیة

أعمال األلومنيوم شركة سعید النبراوي23

وإستانلس ستيل وأبواب

المستورد الوحيد للفيبر جالس افيطالي - ألواح فيبر إيطالي المعادن والمشغوالت المعدنیة
- ألواح اندولين فرنسية - فيبر جالس معرج ومسطح - 

وكيل شركة ( أندولين) الفرنسية لألسالك- إستيراد جميع 
أناوع السلك - توريد اسالك ( صلب- حديد - ألومنيوم- 

منسوجة- مجدولة - شبك ممدد شائكة - بترول)

-8202/25743179 ش السبتية - القاهرة

012/22365475

02/25765091....................................

أعمال األلومنيوم شركة سما لألبواب األتوماتیكیة240

وإستانلس ستيل وأبواب

أبواب اتوماتيكية بالموتور والريموت كنترول للجراجات المعادن والمشغوالت المعدنیة

والمحالت والمصانع والفيالت - والمواتير من اجود أنواع 

الخامات المستوردة من المانيا

أبراج عزيز ميخائيل- المحور المركزي - 6 

اكتوبر

010/0149803702/38353932-

02/38373355

www.samadoors.com

أعمال األلومنيوم شركة شاتر فاریما إیجیبت25

وإستانلس ستيل وأبواب

2 ش البستان - شيراتون هليوبوليس - مصر إستيراد شيش حصيرة - منتجات ألومنيومالمعادن والمشغوالت المعدنیة

الجديدة

02/22677300-

02/22677400

02/22677500www.shutteregypt.com

أعمال األلومنيوم شركة شعیب للتجارة والمقاوالت26

وإستانلس ستيل وأبواب

......................................................95064/3336666ش الجمهورية - اإلسماعيليةاستيراد منتجات ألومنيومالمعادن والمشغوالت المعدنیة

شركة جود للتغطیات السماویة وأنظمة 27

األلومنیوم

أعمال األلومنيوم 

وإستانلس ستيل وأبواب

تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة كافة أناوع المعادن والمشغوالت المعدنیة

التغطيات السماوية

17ش جعفر الصادق- الحي السابع - مدينة نصر 

- القاهرة

02/2260432302/22604360info@goodgroup.net



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

أعمال األلومنيوم شركة ظافر ماشین إیجیبت28

وإستانلس ستيل وأبواب

وكيل ( ظافر) التركية لماكينات دهانات األلومنيوم - تصميم المعادن والمشغوالت المعدنیة

وتنفيذ خطوط دهانات اآلثاث

-802/22759774ش عبد هللا بن طاهر - مدينة نصر- القاهرة
02/22728401-
02/22877806-
02/22742636

02/26720545www.zafermachineegypt.com

أعمال األلومنيوم شركة فالفیھ29

وإستانلس ستيل وأبواب

الوكيل الوحيد في مصر والشرق األوسط لماركة ميني المعادن والمشغوالت المعدنیة

فالفيه وفالفيه المتخصصة في إنتاج أعواد األلومنيوم

ش محمد عجمي من ش خليل حمادة - سيدي 

بشر- افسكندرية

03/5480181-
012/22132240-

03/4378843

03/5496785....................................

أعمال األلومنيوم شركة فایف ستارز للتجارة30

وإستانلس ستيل وأبواب

-1202/33386864ش هارون - الدقي- الجيزةاستيراد خامات ألومنيومالمعادن والمشغوالت المعدنیة

02/37487091

......................................................

أعمال األلومنيوم شركة مینوم للمقاوالت وأعمال األلومنیوم31

وإستانلس ستيل وأبواب

مورد لجميع أننظمة األبواب والشبابيك اللومنيوم بأحدث المعادن والمشغوالت المعدنیة
النظم العالمية من كبرى الشركات التركية لأللومنيوم - 

الواجهات الزجاجية - القواطيع - القباب السماوية - الشيش 
الحصيرة ( يدوي - كهربي)

-2902/35722090ش مراد - الدقي- الجيزة

02/35732886-

010/06693025-

010/06693025

..................www.miniumeg.com

تجهيزات محالت الشركة الدولیة للتجارة1
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

-4702/33366850 ش مصدق - الدقي- الجيزةاستيراد ادوات منزليةالمعادن والمشغوالت المعدنیة

02/33366851

02/33361046

تجهيزات محالت شركة إسترا للتجارة والصناعة2
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

-702/24149622ش عبد هللا دراز - ارض الجولف- مصر الجديدةموزعين لجميع حوامل اآلثاث المعدنيالمعادن والمشغوالت المعدنیة

02/22915594

..................mamdouh.astra@hotmail.com

تجهيزات محالت شركة ألیكس دیكوریشن3
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

......................................................2603/5913064ش عمر لطفي - كامب شيزار - االسكندريةاستيراد تجهيزات محالتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

تجهيزات محالت شركة أمیركو لإلستیراد والتصدیر4
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

21ش عزت سالمة - القاهرة  ،   1 ش وكالء لشركة ( شيزا) اإليطالية للكوالين وأقفال األبوابالمعادن والمشغوالت المعدنیة

الرويعي - العتبة

02/26703965-
02/22718797-
02/25909796

02/27869595....................................

تجهيزات محالت شركة أول إن وان5

ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

المنطقة الصناعية - أبو رواش الكيلو 28 طريق تجهيز محالت تجارية وسوبر ماركت ومخازنالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة إسكندرية الصحراوي - مدينة السالم - 

الجيزة         ،         24ش أبو المحاسن 
الشاذلي خلف فندق نبيلة من ش جامعة الدول 

الجيزة - العربية

02/33450967-

02/33456527

02/33456528www.allinone-com.com

تجهيزات محالت شركة إیزو إیجیبت6
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

استيراد أقفال نجاة عادية - مقاومة للحريق - جميع أنواع المعادن والمشغوالت المعدنیة

الكوالين والسلندرات االيطالية

-3502/22628282 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرة

02/22628283

02/22628284iseo_egypt@yahoo.com

شركة أیھ بي سي ألنظمة العرض وتجھیزات 7

المحالت التجاریة

تجهيزات محالت 

ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

استيراد تجهيزات المحالت التجارية من (إستاندات - أرفف المعادن والمشغوالت المعدنیة

- شماعات)

سوق القنال الدولي - نهاية شارع جسر السويس 

- مصر الجديدة - القاهرة

02/26238007-
02/26201168-
02/26201169-
02/26239585-

012/20001401-
012/20001402-
012/20001403-
012/20001404-
012/20001405

02/26237498-

02/26205640

www.abc-egypt.com

تجهيزات محالت شركة البساتین لتشغیل المعادن8

ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

المصانع الحديثة - طريق بيجام - شبرا الخيمة - تصنيع استاندات للمخازن والسوبر ماركتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

القليوبية       ،     شعبد السميع عبد القادر 

خلف عمارة16 مصر والسودان - القاهرة

02/26860000-

010/01441877

02/24858037www.elbasateen.com

تجهيزات محالت شركة الحبیبة9
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

استيراد تجهيزات المحالت ( شماعات - ملنيكاهات) من المعادن والمشغوالت المعدنیة

الصين

......................................................03/4262765برج مارينا - طريق الحرية - االسكندرية

شركة الزرقاني جروب لتصنیع إستاندات 10

المخازن

تجهيزات محالت 
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

تصنيع تجهيزات محالت بجميع أنواعها (أثاث - أستاندات - المعادن والمشغوالت المعدنیة

أرفف) وبالتات - تشكيل وتشغيل معادن

      B4 العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية
     ،         68 ش حسن مأمون - مدينة نصر -

 القاهرة

015/360041-
012/24160606-

02/22412895

015/385881zorkany100@yahoo.com

تجهيزات محالت شركة الزمر للتجارة والتوزیع11
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

برج اللواء - شارع طلعت حرب - موقف طلعت استيراد تجهيزات محالت ومعادن حديثة من الصينالمعادن والمشغوالت المعدنیة

حرب - الغربية

040/2212529-

011/12577770

......................................................

تجهيزات محالت شركة المروة للمعادن12
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

-1302/27873795 شارع البوسطة - العتبة - القاهرةوكالء ومستوردين اكسسوارات مطابخ وحماماتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

010/00332050

02/25936300elo12200@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

تجهيزات محالت شركة الھیثم لتجھیزات المحالت13
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

28 شارع كنيسة األقباط - محطة الرمل - استيراد تجهيزات المحالت من الصينالمعادن والمشغوالت المعدنیة

االسكندرية

03/4867619......................................................

تجهيزات محالت شركة بیكو ترید14
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

تصنيع أرفف للمخازن من المعدن وتجهيزات محالت المعادن والمشغوالت المعدنیة

وسوبر ماركت

الطريق البطيئ - قليوب - القليوبية       ،        

12 شارع إبن الحكم - حلمية الزيتون - القاهرة

010/05105766-

02/22403085

..................beko_trade@yahoo.com

تجهيزات محالت شركة داالس15
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

9 شارع دكرنس - الخليفة المنصور - ميدان توريد تجهيزات محالت محليةالمعادن والمشغوالت المعدنیة

سفير - مصر الجديدة - القاهرة

02/26353434......................................................

تجهيزات محالت شركة دومیكو16
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

استيراد شيش حصيرة - أبواب حصير للمحالت التجارية المعادن والمشغوالت المعدنیة

والمصانع - أبواب وجراجات - مواتير من إيطاليا

-145012/22172292ج - شبرا - القاهرة

02/24317533

..................domeco_motors@yahoo.com

تجهيزات محالت شركة ستار الیت للمقاوالت والدیكور17
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

5عمارات أطلس - الحي العاشر - مدينة نصر - مقاوالت وأعمال معدنية (كريتال - فورفوجيه)المعادن والمشغوالت المعدنیة

القاهرة

02/24107844..................www.starlight-eg.com

تجهيزات محالت شركة ستاند ھاوس لتجھیزات المحالت التجاریة18
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

استيراد تجهيزات المحالت والسوبر ماركت ماركات بجميع المعادن والمشغوالت المعدنیة

أنواعها من الصين

......................................................465010/09105613شارع الملك فيصل - الهرم - الجيزة

تجهيزات محالت شركة شو - حلول19
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

6102/2751407202/23785374www.show-shops.comشارع النهضة - المعادياستيراد تجهيز المحالتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

تجهيزات محالت شركة فاست20

ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

استيراد تجهيزات محالت وسوبر ماركت ومخازن من المعادن والمشغوالت المعدنیة

أرفف واستندات من الصين وايطاليا - محلي

سوق القنال الدولي - جسر السويس - مصر 

الجديدة - القاهرة      ،     34 شارع عبد 

العزيز فهمي - مصر الجديدة - القاهرة

02/26201168-
02/26382130-
02/26382160-

012/23402969-
012/25026300

02/26356463www.fast-egypt.com

تجهيزات محالت شركة كلیفر للتجارة العامة21
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

استيراد تجهيزات المحالت (مانيكانات - استاندات - المعادن والمشغوالت المعدنیة

شماعات) من الصين

22 شارع اسماعيل رمزي - ميدان الجامع - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/24552030-
02/24520151-
012/25006646

02/22580516....................................

تجهيزات محالت شركة كنزي22
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

21 شارع النخيل من شارع البطل أحمد عبد استيراد تجهيزات محالتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

العزيز - المهندسين - الجيزة

02/3761740602/37493360....................................

تجهيزات محالت شركة الشین23
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

18 شارع الدكتور أحمد محمد إبراهيم - عباس توريد وتركيب تجهيزات المحالت التجاريةالمعادن والمشغوالت المعدنیة

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22714527......................................................

تجهيزات محالت شركة لمار لتجھیزات المحالت التجاریة24

ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

47 شارع المشروع من شارع وادي النيل - استيراد تجهيزات محالت وسوبر ماركتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

المهندسين - الجيزة        ،        45شارع عبد 

القادر جيالني - سيدي بشر - االسكندرية

012/27761408-

010/62022033

..................amr_gamal8427@yahoo.com

تجهيزات محالت شركة مودیالج25
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

5902/3304410002/33044200modelage@link.net شارع شهاب - المهندسين - الجيزةاستيراد تجهيزات المحالتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

تجهيزات محالت شركة نیو إتلیت للتجارة والتوكیالت26
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

وكيل لوصالت الهواء - سلندرات وفالتر - ترابيزات المعادن والمشغوالت المعدنیة
وكراسي حديد - صناعة (تايوان - كوري - فرنسي - 

أمريكي)

3102/2260654002/24024587nefta4@gmail.com شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرة

تجهيزات محالت شركة نیو دیزاین27
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

-5040/3284331 شارع عبد العزيز حسب أهلل - طنطااستيراد تجهيزات المحالتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

012/22813158

......................................................

تجهيزات محالت مؤسسة الصفا للمعادن28
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

33 شارع هارون الرشيد - مصر الجديدة - موزع لإلكسسوارات المعدنيةالمعادن والمشغوالت المعدنیة

القاهرة

02/22415193-

012/25045620

..................alsafa_homeaccessories@hotmail.com

تجهيزات محالت مجموعة الجبالوي لأللومنیوم29
ومشغوالت معدنية 

وإكسسوارات

1 شارع الجالء - شارع العروبة - مصر الجديدة موزع لألبواب المنزلقة والمفصلية والحوائطالمعادن والمشغوالت المعدنیة

- القاهرة

010/65538084-

02/22679067

..................www.elgabalawy.com

قطاعات صاج وصفيح الشركة المصریة لتوریدات الحدید (ایجي ستیل)1

وخزانات وصهاريج سوائل

14002/2738354302/27383821egysteel@noor.net شارع 26يوليو - الزمالك - القاهرةتوريد حديد وصاجالمعادن والمشغوالت المعدنیة

قطاعات صاج وصفيح الشركة المصریة للصلب (إسكو)2

وخزانات وصهاريج سوائل

86 شارع جمال الدين زكي - الحرفيين - أول توريد وتجارة صاجالمعادن والمشغوالت المعدنیة

طريق االسماعيلية

02/26973383-
02/26973989-
02/26972686

02/26973552....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

قطاعات صاج وصفيح شركة أوالد ذكي علي3

وخزانات وصهاريج سوائل

mostafa.zaki44@hotmail.com..................1702/24571946 شارع ترعة جزيرة بدران - شبرا - القاهرةاستيراد صاج - مواتير أوتوماتيك من كل أنحاء العالمالمعادن والمشغوالت المعدنیة

قطاعات صاج وصفيح شركة اإلتحاد العربي للتوریدات4

وخزانات وصهاريج سوائل

51 شارع ميخائيل صليب - من شارع الترعة توريد حديد وصاجالمعادن والمشغوالت المعدنیة

البوالقية - شبرا - القاهرة

02/22349145......................................................

قطاعات صاج وصفيح شركة األحمد لإلستیراد والتصدیر5

وخزانات وصهاريج سوائل

-702/33370030 شارع عبد العظيم راشد - العجوزة - الجيزةمستوردين صفيحالمعادن والمشغوالت المعدنیة
010/05155538-
011/49443543

02/37604278amany27@menanet.net

قطاعات صاج وصفيح شركة التوحید لتجارة المعادن6

وخزانات وصهاريج سوائل

توريد وتجارة صاج مجلفن وبارد وساخن - كمر - زوايا - المعادن والمشغوالت المعدنیة

لوازم الباب اإليطالي

مدخل أبو سنة - الطريق البطيئ - بجوار محالت 

الغلبان - قليوب

02/42134254-
010/01148408-
010/00104128-
010/00790052

......................................................

قطاعات صاج وصفيح شركة الثالثیة ستیل لتجارة المعادن7

وخزانات وصهاريج سوائل

-02/42136285الطريق البطيئ أمام مسجد الشامي - قليوباستيراد وتجارة لفائف صاج ساخن وبارد ومجلفنالمعادن والمشغوالت المعدنیة

012/21152370

02/42136548alsolasiasteel@yahoo.com

قطاعات صاج وصفيح شركة الحدیثة للتجارة والمقاوالت8

وخزانات وصهاريج سوائل

السادس من أكتوبر - برج 4 الرشيدي - دياموند استيراد وتوريد حديد - صاج - مواسير - كمرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مول

02/3837986202/38379861www.modernsteel-eg.com

قطاعات صاج وصفيح شركة الزھراء للحدید والمعادن9

وخزانات وصهاريج سوائل

5602/2577714102/25744233www.alzahraaformetals.comشارع السبتية - وسط البلد - القاهرةاستيراد حديد تسليح - كمر متوازي - زوايا صاجالمعادن والمشغوالت المعدنیة

قطاعات صاج وصفيح شركة العربیة الھندسیة للتوریدات10

وخزانات وصهاريج سوائل

-45010/02472572 شارع الجالء - فيكتوريا - االسكندريةتوريد وتركيب الصاحج المجلفنالمعادن والمشغوالت المعدنیة

03/5771190

..................www.arabia10.com

قطاعات صاج وصفيح شركة المحبة لتجارة وإلستیراد الصفیح الخام11

وخزانات وصهاريج سوائل

4 شارع نجيب اسكندر - عين شمس الشرقية - مستوردين للصفيح الخامالمعادن والمشغوالت المعدنیة

القاهرة

02/24989424......................................................

قطاعات صاج وصفيح شركة الھندي للتجارة والتوریدات12

وخزانات وصهاريج سوائل

استيراد وتصدير أدوات رباط ولوازم شبكات حريق وتكييف المعادن والمشغوالت المعدنیة

وتعليقات خاصة بالتكييف المركزي

www.elhendy.net..................46/4402/27735683 شارع السبتية - وسط البلد - القاهرة

قطاعات صاج وصفيح شركة بست یونیون13

وخزانات وصهاريج سوائل

www.bestunion.com..................302/38132552 شارع عبد المنعم رياض - المهندسين - الجيزةاستيراد وتصدير صاج مجلفن - إلكتروستاتيك ألمانياالمعادن والمشغوالت المعدنیة

قطاعات صاج وصفيح شركة تاون ستیل14

وخزانات وصهاريج سوائل

مدينة أبو رواش الكيلو 28طريق القاهرة توريد وتجارة وتشغيل معادن وألواح ولفائفالمعادن والمشغوالت المعدنیة

االسكندرية الصحراوي         ،        

113شارع السبتية بوالق أبو العال - القاهرة

02/25756730-

02/27736949-

010/08200025

02/27736948town.steel@live.com

قطاعات صاج وصفيح شركة سالكون جروب (الشرق لصناعة المعادن)15

وخزانات وصهاريج سوائل

24 شارع درب أبو الفرج - بوالق أبو العال - بيع وتجارة صاج مجلفنالمعادن والمشغوالت المعدنیة

القاهرة

02/2576696202/25776660....................................

قطاعات صاج وصفيح شركة سیستم ستیل16

وخزانات وصهاريج سوائل

الطريق البطي - ميت حلفا - خلف المطحن - توريد جميع أنواع الصاج - هياكل معدنية - أوناشالمعادن والمشغوالت المعدنیة

قليوب

010/05255451-
010/02437033-
011/11788855-

02/42143623

......................................................

شركة فرید خوري للمعدات والمشروعات 17

الصناعیة

قطاعات صاج وصفيح 

وخزانات وصهاريج سوائل

-902/24536190أ شارع شفيق غبلایر - وسط البلد - القاهرةوكالء لمجموعة شركات خاصة بالصاجالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/24536193-
02/22584544

..................sales@kpro.com-eg

قطاعات صاج وصفيح شركة كرومیتال لتجارة الحدید18

وخزانات وصهاريج سوائل

الكيلو 13 طريق القاهرة االسكندرية الزراعي - توريد صاج - كمر - زواياالمعادن والمشغوالت المعدنیة

الطريق البطيئ - قليوب

02/42108896-
02/42155389-
012/27380292

02/42108895sales@krometal.com.eg

قطاعات صاج وصفيح شركة یاسمینا للتجارة والتوریدات19

وخزانات وصهاريج سوائل

الطريق البطيئ - ميت حلفا - مجمع أي أم - توريد وتجارة حديد صاج وقطاعاتالمعادن والمشغوالت المعدنیة

قليوب

012/21092085-
012/23327871-

02/42139964

......................................................

قطاعات صاج وصفيح الشركة المصریة الھندسیة20

وخزانات وصهاريج سوائل

توريد خزانات الضغط ونظام الحماية والفالتر ومحطات المعادن والمشغوالت المعدنیة

تنقية المياه

-702/23620285 شارع سرايا المنيل - جامعة القاهرة - الجيزة

02/25310019

02/23647993www.i-adelgroup.com

قطاعات صاج وصفيح شركة تشویس للتجارة والتوریدات21

وخزانات وصهاريج سوائل

وكيل لهانديليدنج وكولمان تانج وستارتكس ونايل تاتكس المعادن والمشغوالت المعدنیة

لخزانات المياه

-3802/37808439 ش المهندس علي عبد اللطيف - الجيزة

011/13500023

..................www.choicetanks.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

قطاعات صاج وصفيح شركة صابر فؤاد للعوازل وخزانات المیاه22

وخزانات وصهاريج سوائل

69 ش السبتية أمام كهرباء جنوب القاهرة - وكيل لاليمان ونايل تك وأكوا لخزانات المياهالمعادن والمشغوالت المعدنیة

وسط البلد - القاهرة

02/25773642-

012/23238369

......................................................

قطاعات صاج وصفيح شركة كابتك لتكنولوجیا تخزین السوائل23

وخزانات وصهاريج سوائل

-2102/22609732أ عمارات العبور - صالح سالم - القاهرةاستيراد خزانات مياه من االستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیة

02/22609735

02/24011625www.aquaflexegypt.com

مسامير وصواميل الشركة الدولیة1
وأدوات ربط

إستيراد وتوريد جميع أنواع المثبتات المعدنية ( مسامير - المعادن والمشغوالت المعدنیة
( صواميل

السادس من أكتوبر - المحور المركزي - 41ج 
مجمع علي الدين

02/38324000-
010/05098081

..................ahmed.yassin2012@yahoo.com

مسامير وصواميل الشركة العالمیة للتوریدات2
وأدوات ربط

......................................................165064/3312240 ش الثالثيني والبحري - اإلسماعيليةتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل المؤسسة الدولیة للمسامیر والصوامیل3
وأدوات ربط

......................................................5702/25778381 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتوريد مسامير وصواميلالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة ألیكس فاستنرز العزیزي4
وأدوات ربط

-5902/25789881 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتوريد مسامير - صواميل - وردالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/25772514

..................www.alexfasteners.com

مسامير وصواميل شركة ألیكس یونایتد لإلستیراد والتوریدات5
وأدوات ربط

8 ش مدرسة عباس - السبتية - بوالق أبو العال إستيراد وتوريد جميع أنواع المسامير والصواميلالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة -

02/2773546602/27736243alexunited_co@hotmail.com

مسامير وصواميل شركة أوالد محمود الشناوي6
وأدوات ربط

66 ش أبي الدرداء - المنشية الصغرى - إستيراد وتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
اإلسكندرية

03/4846214......................................................

مسامير وصواميل شركة البركة لتجارة المسامیر7
وأدوات ربط

......................................................5902/27735631 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة البطل8
وأدوات ربط

العاشر من رمضان - المنطقة األردنية - 11 توريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
مجمع عبد المقصود

015/372322......................................................

مسامير وصواميل شركة البطل للتجارة والتوریدات9
وأدوات ربط

-02/38335102السادس من أكتوبر - مبنى ج - مجمع علي الدينتوريد مسامير - صواميل - خراطيمالمعادن والمشغوالت المعدنیة
012/7317556

02/38307890....................................

مسامير وصواميل شركة التوریدات العامة10
وأدوات ربط

......................................................1302/25755854 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتوريد مسامير - عدد يدويةالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة الحمد التجاریة11
وأدوات ربط

......................................................3402/25773307 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة السقاري لتجارة المسمار والصامولة12
وأدوات ربط

......................................................202/25774555 ش الشهداء - السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد مسامير -وصواميل إستانلسالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة السالم للتجارة13
وأدوات ربط

-12202/25768893 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
011/44504500

......................................................

مسامير وصواميل شركة الشرق للتجارة والتوزیع14
وأدوات ربط

....................................6102/2574275002/25742750 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة الطیار15
وأدوات ربط

إستيراد وتوريد مسامير - صواميل - رولمان بلي - سيور - المعادن والمشغوالت المعدنیة
جمبع لوازم المصانع - عدد يدوية

2 ش يوسف صبري أبو طالب - ميدان الحرفيين 
القاهرة - السالم -

02/26999995-
02/26999997

02/26995999altayyar_9@hotmail.com

مسامير وصواميل شركة الفیروز16

وأدوات ربط

العاشر من رمضان - المنطقة األردنية - خلف إستيراد وتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

بنك اإلسكندرية

015/369319-
010/00682735-
012/21514511

......................................................

مسامير وصواميل شركة الكتبي للصناعات الھندسیة17

وأدوات ربط

توريد رفصات للمراكب واليخوت - أوناش المخاطيف - المعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير قالووظ

بور سعيد - المنطقة الصناعية c8 - جنوب 

بورسعيد - الرسوة

066/3776651-
010/02249025-
012/84097873

066/3776409melkotby2002@yahoo.com

مسامير وصواميل شركة المروة التجاریة18
وأدوات ربط

3 ش زقاق البرج حراة الجبروني من شارع إستيراد وتوريد جميع أنواع المساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - رمسيس - الجمهورية

02/2589728202/25920113....................................

مسامير وصواميل شركة المصري لجمیع أنواع المسامیر19
وأدوات ربط

almasryez@gmail.com..................8002/24302700 أ شارع طاهر - الخلفاوي - شبرا - القاهرةإستيراد وتوريد جميع أنواع المساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة الموارد لتجارة العدد ومستلزمات المصانع20
وأدوات ربط

-015/363939العاشر من رمضان - المرحلة الثانية والثالثةإستيراد وتوريد عدد يدوية - مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
015/373744

......................................................

مسامير وصواميل شركة الھادي21
وأدوات ربط

-2902/25784033 أ شارع السبتية - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتوريد مسامير بجميع أنواعهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/25784034

02/25784266....................................

مسامير وصواميل شركة الھدي للعدد واآلالت22
وأدوات ربط

......................................................5002/26351191 ش منشية التحرير - جسر السويس - القاهرةتوريد عدد وآالت يدوية - مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة ألیكس23

وأدوات ربط

46 ش صالح الدين العطارين - اإلسكندرية ,    إستيراد وتوريد مسامير - صواميل - روابطالمعادن والمشغوالت المعدنیة
2 ش مدرسة عباس - السبتية - بوالق أبو العال 

القاهرة -

03/3905339-

02/25786649

......................................................

مسامير وصواميل شركة أوالد عثمان إستیراد وتصدیر المسمار24
وأدوات ربط

1 ميدان سيدي سعيد - السبتية - وسط البلد - إستيراد وتصدير أدوات ربط ومسامير وعدد يدويةالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة

02/2575657002/25765873khaled.osman@hotmail.com

مسامير وصواميل شركة بندق25

وأدوات ربط

-13002/25749910 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتصدير مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/25749911-
02/25749912

02/25749913....................................
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مسامير وصواميل شركة جنرال للتوریدات26
وأدوات ربط

......................................................015/382223العاشر من رمضان - المنطقة األردنيةإستيراد وتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة سالمة سید27
وأدوات ربط

3 ش شنن - خلف ميناء القاهرة البري - محطة إستيراد وتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - وسط البلد - الترجمان

02/25769947......................................................

مسامير وصواميل شركة مسمار للتوریدات28
وأدوات ربط

......................................................064/3356380شارع البحر والثالثيني - اإلسماعيليةإستيراد وتوريد مسامير ومعدات خاصة بالمساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة مصر للمسامیر ومھمات الورش29
وأدوات ربط

......................................................12602/25767085 ش السبتية - وسط البلد - القاهرة - القاهرةإستيراد وتوريد مسامير - بنط - حجر جلخ - سالح منشارالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل شركة مصطفي حواش30
وأدوات ربط

......................................................1602/25762631 ش سوق التوفيقية - وسط البلد - القاهرةتوريد مسامير وصواميل عجلالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل مؤسسة أبو زید للتوریدات العمومیة31
وأدوات ربط

......................................................15012/23991240 ش سليمان الحلبي - وسط البلد - القاهرةتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل مؤسسة المصطفي للتجارة والتوریدات32
وأدوات ربط

......................................................6702/29242707 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتوريد مساميرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل مؤسسة النور للتوریدات العمومیة33
وأدوات ربط

3 ح شارع كامل من شارع كلود بك - رمسيس - إستيراد وتوريد مسامير وصواميلالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة

02/27861256-
010/06140475

......................................................

مسامير وصواميل مؤسسة حسني ستیل لإلستانلس34
وأدوات ربط

العاشر من رمضان - 17 أسواق المدينة - توريد مسامير وأدوات ربطالمعادن والمشغوالت المعدنیة
األردنية

015/383881......................................................

مسامير وصواميل مؤسسة سري للتجارة35
وأدوات ربط

......................................................7002/25781827 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد مسامير وصواميلالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مسامير وصواميل مؤسسة سما للتجارة والتوریدات36
وأدوات ربط

إستيراد وتوريد مسامير وأدوات ربط ولحام - كمر - صاج -المعادن والمشغوالت المعدنیة
 زوايا

-02/25741421المساكن الشعبية - بلوك1 السبتية - القاهرة
012/24783204

..................shiref.faruok@yahoo.com

منشآت معدنية شركة أدمكو للمباني الحدیدیة1
وجمالونات وكرفاتات

35 ش إبراهيم نوار - موازي شارع أحمد توريد وتركيب هياكل معدنية وجمالوناتالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - مدينة نصر - فخري

02/22716866..................www.admcosteel.com

منشآت معدنية شركة أزاكو للتصنیع والھندسة والمقاوالت2

وجمالونات وكرفاتات

622 طريق الحرية - زيزينيا - اإلسكندرية ,    مقاوالت ومنشآت هندسية من المعدنالمعادن والمشغوالت المعدنیة

30 ش 100 - المعادي الجديدة - حلوان

03/5851069-
03/5849152-
03/5849153-

02/23597899-
02/23594693-
02/23594658

03/5851388www.esaco-sae .com

منشآت معدنية شركة الحدیثة للتجارة والمقاوالت3

وجمالونات وكرفاتات

تجارة وتشكيل المعادن بجميع أنواعها      ( جمالونات - المعادن والمشغوالت المعدنیة
هياكل معدنية - صاج مجلفن - استانلس - أيكون - زوايا - 

( كمر

السادس من أكتوبر - المحور المركزي - دياموند 

مول

02/38379862-
011/11070002-
010/01009295

02/38379861mctc-farghal@hotmail.com

منشآت معدنية شركة المشروعات الھندسیة4
وجمالونات وكرفاتات

توريد كبائن - مباني سابقة التجهيزة معدنية - كرفانات - المعادن والمشغوالت المعدنیة
حوائط

19 ش مركز المعلومات - مربع الوزراء - 
القاهرة - مصر الجديدة - مساكن شيراتون

02/2266900202/22679151www.eecegypt.com

منشآت معدنية شركة النیل للحدید والمعادن (إیتال)5
وجمالونات وكرفاتات

توريد وتجارة الحديد - الجمالونات - التنكات - المنشأت المعادن والمشغوالت المعدنیة
أسوار - المعدنية

مدينة برج العرب - المنطقة الصناعية الثالثة - 
10 بلوك - 21 قطعة

03/459586603/4595867mohamed@ragabsiam.com

6DMP منشآت معدنية شركة تنمیة المشروعات الحدیثة
وجمالونات وكرفاتات

27 ش األندلس - خلف الميرالند - مصر الجديدة إستيراد وتوريد منشآت معدنية - كرفانات - كمر حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة -

02/24545348-
02/24513640

..................www.dmpegypt.com

منشآت معدنية شركة دلتا الھندسیة7

وجمالونات وكرفاتات

وكيل شركة ( أوزاي كونستراكشن سيستم) التركية لتصميم المعادن والمشغوالت المعدنیة
وتركيب الجمالونات الفراغية ثالثية األبعاد واألعمال 

المعدنية

8 ش الزهراء - الشطر الخامس - دجلة - 

المعادي - حلوان

02/25173949-

02/27544762

..................www.deltaeng-eg.com

منشآت معدنية شركة سوماك8

وجمالونات وكرفاتات

الوكيل الوحيد بمصر - كوجي اإليطالية المنتجة لمحطات المعادن والمشغوالت المعدنیة
خلط الخرسانة - سيرماك اإليطالية المنتجة لمضخات 
الخرسانة المتحركة والثابتة والبليسنج بوم - ليندن 

كومانسا األسبانية المنتجة لألوناش البرجية - سيلال 
اإليطالية المنتجة لخالطات ودنابر وخالطات ذاتية التحميل 
وذاتية الحركة - أطلس األلمانية المنتجة لهراسات التربة - 

إمبيانتي جوترم اإليطالية المنتجة لرشاشات األسفلت - 
فورم إمبيانتي اإليطالية المنتجة لخطوط إنتاج الطوب 

األسمنتي واألينترلوك األوتوماتيكية - شيكوني اإليطالية 
المنتجة لماكينات تصنيع الطوب األسمنتي واألينترلوك 

البياضة - كازاجراندي بي أف أس األلمانية المنتجة لخطوط 
إنتاج المواسير األسمنتية وغرف التفتيش - كامز اإليطالية 
المنتجة لبريمات وفالتر وبوابات وأجهزة الخلخلة ومبينات 

األسمنت

-402/37483975 ش سوريا - المهندسين - القاهرة

02/33378602

02/37499589somac@link.net

منشآت معدنية شركة ماستر لإلنشاءات9
وجمالونات وكرفاتات

12 ش الشهيد يسري فهمي - الميرغني - مصر إنشاءات معدنيةالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - الجديدة

02/24186089-
02/24175477

..................master.co122@yahoo.com
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المركز الھندسي للمشروعات لوریف (ھاني 10

نصار)

منشآت معدنية 

وجمالونات وكرفاتات

وكالء VORTEX HYDRA اإليطالية لتصنيع ماكينات المعادن والمشغوالت المعدنیة
القرميد اإليطالي - وكالء LOREV اإليطالية لمصانع 

الطوب األسمنتي ومحطات خلط الخرسانات ومصانع البالط 
والمواسير - تصميم وتوريد وزراعة المسطحات الخضراء 

( النجيلية الجاهزة ) وشبكات الري - توريد وتركيب 
 CAREFREE القوميد الفورتكس اإليطالي - وكالء

األمريكية ألجهزة معالجة ملوحة مياه األبار - بيع وشراء 
مصانع الطوب والبالط والكسارات والخالطات المركزية - 

وكالء كبرى الشركات العالمية الصينية للمقاوالت 
المتخصصة وتصنيع معدات األسمنت والزجاج والطاقة 

الشمسية - وكالء COMPAC التركية لمصانع الطوب 
األسمنتي ومحطات خلط الخرسانة

عمارة 11 مدينة المروة - الميرغني - مصر 

الجديدة - القاهرة

012/22122696-

02/22904925-

02/24153327

02/22916851hnassar@link.net

منشآت معدنية شركة المیكانیكون العرب للصناعات الھندسیة11

وجمالونات وكرفاتات

تقوم بتصميم وتركيب كافة مكونات شدات األسقف المعادن والمشغوالت المعدنیة
والحوائط واألعمدة والكباري واألنفاق - الوكيل الوحيد 
لشركة أولما األسبانية المتخصصة في صناعة أنظمة 

الشدات والسقاالت المعدنية - أنظمة - التخزين المتعددة 
لكل أغراض التخزين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة - 

الكرفانات والوحدات الجاهزة - تقوم بتصنيع جميع مقاسات 
الكرفانات وكذلك المباني الجاهزة - الوكيل الحصري في 
 YAPI مصر لتنفيذ الوحدات الجاهزة بمنتجات أوروبية

التركية

 -1602/24025677 ش علي أمين - مدينة نصر - القاهرة

02/24034787

02/22605738www.arab-mech.com

شركة ھوارینا للمقاوالت المدنیة والتوریدات 12
المعماریة

منشآت معدنية 
وجمالونات وكرفاتات

توريدات وتنفيذ كافة األعمال اإلنشائية والمعمارية المعادن والمشغوالت المعدنیة
والمعدنية وأعمال ال كي سبان

-723010/01387741 طريق الحرية - لوران - اإلسكندرية
03/5730135

..................www.hawarena.biz

مواسير ومحابس الشركة األھلیة للتوریدات الھندسیة1

ولوازمهم

توريد جميع أنواع المحابس ومواسير البخار والمياه المعادن والمشغوالت المعدنیة
ومصايد ومخفضات ولوزام غاليات ووصالت تمدد 

هيدروليك وتيفلون

-5502/27868240 ش نجيب الريحاني - القاهرة
012/27008299-

02/25895827

..................nc4es@hotmail.com

مواسير ومحابس الشركة الحدیثة لتجارة الحدید والمعادن2

ولوازمهم

إستيراد الكمر بجميع أنواعه - جميع أنواع الحديد - المعادن والمشغوالت المعدنیة

الخوص - المواسير - استانلس -

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية - 

قطعة 2 - محور خدمي أول

011/15559096-
010/02590291-

02/38330788

..................www.modernsteelegypt.com

مواسير ومحابس الشركة الدولیة للتجارة والتوریدات3
ولوازمهم

....................................4302/2577712602/25763397 ش عزب - السبتية - القاهرةتوريد مواسير الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس الشركة العالمیة لتجارة المواسیر4

ولوازمهم

-13012/27378110 شارع الصايغ - السبتية - القاهرةتجارة المواسير ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
010/016978464-

02/25773335

......................................................

مواسير ومحابس الشركة العالمیة للتجارة الداخلیة5

ولوازمهم

-2802/25766652 ش حنا خليل - السبتية - القاهرةتجارة المواسير اإلستانلس ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/25760429-
02/29242588-
02/29242589

..................www.alalamipipe.com

مواسير ومحابس الشركة القومیة لتجارة مواد البناء والصناعة6
ولوازمهم

توريد وتجارة معادن وصاج ( كمر - زوايا - أسالك - المعادن والمشغوالت المعدنیة
( مواسير

-25012/22110782 ش السبتية - وسط البلد - القاهرة
02/25763586

......................................................

مواسير ومحابس الشركة المتحدة لتجارة المواسیر7
ولوازمهم

-02/42106413ش ميت حلفا - قليوب - القليوبيةموزع معتمد للمواسير الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/42142505

......................................................

مواسير ومحابس الشركة المصریة للتجارة واألعمال الھندسیة8
ولوازمهم

......................................................02/38342613السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين مبني أموزع للمواسير اإلستانلس وعدادات الضغطالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس الشركة المصریة للتوریدات (إیجستكو)9
ولوازمهم

44 ش معز الدولة - مكرم عبيد - مدينة نصر - توريد كلبسات المواسير اإلستانلسالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة

02/2274243702/22742436hanna@intouch.com

مواسير ومحابس الشركة المصریة لمھمات المصانع10

ولوازمهم

تجارة جميع المواسير ومحابس البخار واإلستانلس المعادن والمشغوالت المعدنیة

ولوازمها

11 ش محمد حنفي ناصية شارع حنا خليل - 

السبتية - القاهرة

02/25748945-
02/25754966-
02/25747632-

010/04500787-
012/22141127

02/25767096....................................

مواسير ومحابس الشركة الھندسیة للتبرید11
ولوازمهم

....................................02/25818551-13702/25932241 ش رمسيس - القاهرةتوريد جميع أنواع المواسير الصلب واإلستانلسالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس الشركة الوطنیة للتجارة والتوریدات12

ولوازمهم

ش أبو سنة العمومي مجمع هالل للصناعات - توريد صاج - كمر - زوايا - مواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

قليوب

02/42146239-
010/03891500-
010/00141100-
011/10443722-

02/42136634....................................
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مواسير ومحابس المؤسسة الدولیة لتجارة المواسیر13
ولوازمهم

15 ش شرف الدين متفرع من شارع الزهراء - تجارة جميع أنواع المواسير المعدنيةالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - عين شمس الشرقية

02/24911356......................................................

مواسير ومحابس المؤسسة الھندسیة للخدمات الصناعیة14
ولوازمهم

-82010/05141159 عمارات صقر قريش - المعادي - القاهرةإستيراد جميع أنواع المواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/27028578

..................iesco2008@yahoo.com

مواسير ومحابس المتحدة للتجارة والتوریدات15
ولوازمهم

-6302/25796519 ش السبتية - القاهرةإستيراد جميع أنواع المواسير اإلستانلس ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/25763341-

02/27735345www.uts-steel.com

مواسير ومحابس المجموعة المتحدة للتجارة16

ولوازمهم

موزع معتمد لشركة ( سيملس لمواسير البخار ولوازمها المعادن والمشغوالت المعدنیة

وخدمات البترول وإنذار الحريق )

-79010/03120120 ش السبتية - القاهرة
012/21117676-

02/25759114

..................khaled_ugt@hotmail.com

مواسير ومحابس المركز المصري للبالستیك17
ولوازمهم

90 ش عبد العزيز فهمي - مصر الجديدة - إستيراد جميع قطع المواسير ( كالدا ) التركيةالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة

02/26394571-
02/26394572

..................ecp52003@hotmail.com

مواسير ومحابس شركة أبناء رجب  صیام18
ولوازمهم

-4603/3932112 ش أبي الدرداء - اللبان - اإلسكندريةتجارة حديد صاج أسود ومجلفن - زوايا - كمر - مواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
03/3916211

03/4969399www.ragabsiam.com

مواسير ومحابس شركة أبو جندي للتجارة19

ولوازمهم

-02/42101213ش أبو سنة العمومي - الطريق البطئ - قليوبتوريد وتجارة زوايا - كمر - صاج - مواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
012/22409477-
012/27573041-
010/07560555

02/42130665....................................

مواسير ومحابس شركة أبو شبیكة لتشغیل المعادن20
ولوازمهم

تجارة وتشغيل معادن - تشريح لحساب الغير- تجارة جميع المعادن والمشغوالت المعدنیة
أنواع المواسير

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ,  3 ش 
القاهرة - السبتية - سوق العصر

011/19967628-
02/37102951

..................abushbaka@hotmail.com

شركة إسكندریة الوطنیة للخدمات الھندسیة 21

(أنسكو)

مواسير ومحابس 

ولوازمهم

خدمات هندسية ( تركيب هياكل معدنية - قطاعات معدنية - المعادن والمشغوالت المعدنیة
تركيبات ميكانيكية - أعمال مواسير ولحام - أعمال 

المستودعات البترولية والمياه )

-03/3012714طريق إسكندرية مطروح العجمي - اإلسكندرية
03/3012713-

012/29389320

03/3013060www.anescoeg.com

مواسير ومحابس شركة أوسكار للھندسة والتجارة والمقاوالت22
ولوازمهم

تجارة لوازم المواسير والمحابس البخار - المواسير الحديد المعادن والمشغوالت المعدنیة
ولوازمها

23 ش البيروني أول شارع الجمهورية - 
القاهرة - رمسيس

010/09554248-
012/23176717

..................oskar_magdy@yahoo.com

مواسير ومحابس شركة أوفر ذا توب23
ولوازمهم

وكالء المواسير والمحابس الحديد للبترول وتوريد المعادن والمشغوالت المعدنیة
المواسير ومستلزماتها

-1202/27030188 ش فلسطين - المعادي الجديدة - القاهرة
02/25180028

..................www.ott.com.eg

مواسير ومحابس شركة أوالد عبده حمیدة24
ولوازمهم

......................................................4502/25745861 ش متولي عويس - السبتية - القاهرةتجارة جميع أنواع المواسير الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة أومیجا للھندسة والتجارة25

ولوازمهم

وكالء لمحابس النحاس والزهر المرن (crane ) المعادن والمشغوالت المعدنیة
اإلنجليزية ومحابس الفراشة وإتزان ووصالت مرنة 

proco ) األمريكية ) وكاوتش وإستانلس

19/20 ش مصطفي رجب متفرع من شارع 
نبيل الوقاد خلف كلية البنات - مصر الجديدة - 

القاهرة

02/24176211-

02/24154977

02/22916364www.omegaegypt.com

مواسير ومحابس شركة إیكون تك للتجارة والھندسة26
ولوازمهم

19 عمارات مشروع كليات البنات - مدينة نصر وكالء لجميع أنواع المحابس والمواسير ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة -

02/24154547-02/24179274www.econtachegypt.com

شركة إیالف للخدمات الھندسیة (محابس 27
ولوازمھا

مواسير ومحابس 
ولوازمهم

إستيراد جميع أنواع المحابس والمواسير ولوازمها المعادن والمشغوالت المعدنیة
اإلستانلس

-5602/25753066 ش السبتية - القاهرة
02/25745525

......................................................

مواسير ومحابس شركة اإلتحاد المصریة للتجارة (األسیوطي)28
ولوازمهم

2202/2579505002/25750813www.assiouty-group.com ش السبتية - القاهرةوكالء ومستوردين لجميع أنواع المواسير ومستلزماتهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة اإلتحاد للتجارة والتوریدات29
ولوازمهم

-011/19177351السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مبني بتوريد وإستيراد مواسير بخاريالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/38344729

......................................................

مواسير ومحابس شركة اإلخالص التجاریة30
ولوازمهم

-02/42142705الطريق البطي - ميت حلفا - القليوبيةموزع للمواسير الصلبالمعادن والمشغوالت المعدنیة
011/12122253-

02/42153586....................................

مواسير ومحابس شركة اإلخالص لإلستیراد والتصدیر والتوكیالت31

ولوازمهم

وكيل شركة ( السكو ) األمريكية لمنتجات الالصق - شركة المعادن والمشغوالت المعدنیة
( بي بي أر ) اإليطالية للمواسير البولي بروبلين - شركة ( 
هنكل ) األلمانية لمنتجات الالصق - شركة ( أركان بريس ) 

التركية ألحواض اإلستانلس - شركة ( راستيلي اإليطالية 
لمنجات المحابس - شركة ( مايولو ) اإليطالية لصمام عد

4 ش الفاروق من شارع الملك فيصل - الطوابق 

- الهرم - الجيزة

02/37807125-02/37805753ekhlas34@hotmail.com

مواسير ومحابس شركة األستاذ لتجارة الحدید والصاج32
ولوازمهم

-331011/47323636 ش سكة المحلة - طنطا - الغربيةتوريد وتجارة حديد - مواسير - صاجالمعادن والمشغوالت المعدنیة
040/3324577

......................................................

مواسير ومحابس شركة األندلس للتجارة33
ولوازمهم

-402/25767167 ش الصايغ - السبتية - القاهرةتوريد جميع أنواع المواسير اإلستانلسالمعادن والمشغوالت المعدنیة
011/11042756

02/37719318....................................

مواسير ومحابس شركة األھرام التجاریة34
ولوازمهم

19 ش حنا خليل متفرع من شارع السبتية - تجارة مواسير معدنية ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة

02/25748048-
02/25788998

..................kws_cansil@yahoo.com

مواسير ومحابس شركة التمساح35
ولوازمهم

4 ش عبد الرحمن شلبي من شارع العشرين - توريد وتجارة حديد - زوايا - صاج - مواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
الجيزة - فيصل

02/37237330......................................................

مواسير ومحابس شركة التوحید لتجارة الحدید36

ولوازمهم

-02/42100508أبو سنة - الطريق البطئ - قليوبتوريد وتجارة زوايا - كمر - مواسير - صاجالمعادن والمشغوالت المعدنیة
010/08140529-
012/26692714-
012/82532514

......................................................
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البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

مواسير ومحابس شركة التوریدات المتحدة37
ولوازمهم

......................................................1802/25778015 ش السبتية - القاهرةتوريد مواسير الزهرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة الخلیل للتجارة والتوریدات38

ولوازمهم

توريد جميع أنواع المواسير ولوازم الحديد واإلستانلس المعادن والمشغوالت المعدنیة

ستيل وخامات الحديد األسود

3 ش كامل - برج ستار - ميدان الظوغلي - 
وسط البلد - القاهرة ,   30 ش الشريفة - إمتداد 

شارع الصايغ أمام مدرسة األقباط - السبتية - 
القاهرة

012/21177266-

02/27959527-

02/27736433www.elkhalilsteel.com

مواسير ومحابس شركة الخلیل للتجارة والتوریدات39
ولوازمهم

......................................................6002/25776598 ش متولي عويس - السبتية - القاهرةتوريد حديد ومواسير بخارالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة الخلیل للتجارة والتوریدات40

ولوازمهم

توريد جميع أنواع المواسير ولوازم الحديد واإلستانلس المعادن والمشغوالت المعدنیة

ستيل وخامات الحديد األسود

3 ش كامل - برج ستار - ميدان الظوغلي - 
وسط البلد - القاهرة ,   30 ش الشريفة - إمتداد 

شارع الصايغ أمام مدرسة األقباط - السبتية - 
القاهرة

012/21177266-

02/27959527-

02/27736433

..................www.elkhalilsteel.com

مواسير ومحابس شركة الدیب41
ولوازمهم

-1602/25753583 ش الصباغ  - السبتية - القاهرةتجارة مواسير صلب ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
010/01548138

......................................................

مواسير ومحابس شركة الرفاعیة للتجارة42
ولوازمهم

36 ش سليمان الخادم - السبتية - القاهرة,   تجارة جميع أنواع المواسير الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القليوبية - قليوب - ميت حلفا

02/25759501-
02/42157712

02/29860216....................................

مواسير ومحابس شركة الروماني لتجارة المواسیر43
ولوازمهم

......................................................3602/25794160 ش القللي - األزبكية - القاهرةتجارة مواسير الحديد ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة السعد لتجارة المواسیر44
ولوازمهم

9 ش النور - سيدي المتولي - قسم اللبان - إستيراد وتوريد جميع أنواع المواسير الحديد والمعدنالمعادن والمشغوالت المعدنیة
اإلسكندرية

03/3939015..................elsaad_4pips@yahoo.com

مواسير ومحابس شركة السعید للتجارة واإلستیراد45
ولوازمهم

إستيراد مواسير تايالندي أصلي ومستلزمات خطوط المعادن والمشغوالت المعدنیة
الحريق والتكييف والغاز

مول جنيدي شارع السبتية أمام مسجد طلعت - 
القاهرة - السبتية

02/25774941-
02/25774936

02/25774980www.sgfittings.com

مواسير ومحابس شركة السالم للتجارة والتوریدات46
ولوازمهم

-6202/25747157 ش المنصوري - السبتية - القاهرةتوريد جميع أنواع المواسير الصلبالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/25754253

02/25772350....................................

مواسير ومحابس شركة السالموني لتجارة المواسیر47
ولوازمهم

وكالء لمحابس الفراشة والبخار الكوري ومواسير البخار المعادن والمشغوالت المعدنیة
ولوازمها

-3502/25748666 ش حنا خليل - السبتية - القاهرة
02/25799088

02/25746071www.elsalsmony.net

شركة الشركاء التجاریة لإلستیراد والتصدیر 48
(بارتكو)

مواسير ومحابس 
ولوازمهم

5 ش عبد المنتصف غازي - سابا باشا - جليم - إستيراد وتصدير جميع أنواع المواسير ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
اإلسكندرية

03/5821755-
03/58121756

03/5839937partco2001@hotmail.com

مواسير ومحابس شركة الشریف التجاریة49
ولوازمهم

ش غزة - المهندسين - الجيزة ,    56 برج وكالء ومستوردين جميع أنواع المواسير الصلبالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - السبتية - الشبراويشي

02/33448144-
02/25769112

02/33448166ttrading.company@gmail.com

مواسير ومحابس شركة الصفا للتجارة50

ولوازمهم

-61303/5738370 ب طريق الحرية - زيزينيا - اإلسكندريةتوريد وإستيراد جميع أنواع المواسير الصلب ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
03/5763577-
03/5743044-

012/22289211-
012/22142476

..................elsafa@elsafatrade.com

مواسير ومحابس شركة الصفوة51
ولوازمهم

3 ش عزب متفرع من شارع المنصوري - تجاررة مواسير الحديد ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - السبتية

012/25449715-
02/27736396

......................................................

مواسير ومحابس شركة النسر التجاریة52

ولوازمهم

بيع وتجارة مواسير أستانلس ولوازمها - عوازل حرارية - المعادن والمشغوالت المعدنیة

مسمار أستانلس وصمولة وردة

-3302/25771164 ش السبتية - القاهرة
02/25773327-
02/25770518

02/25771033....................................

شركة الورشة الفنیة لتشغیل المعادن 53
والتوریدات العمومیة

مواسير ومحابس 
ولوازمهم

......................................................3602/23912112 ش رشدي - عابدين - القاهرةوكيل محابس زهر من مصنع التقدم الصناعيالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة بكس بایبینج54
ولوازمهم

-02/25740285ش السبتية - داخل مول الوكالة - القاهرةتوريد جميع أنواع المواسير الصلب ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/25774090

..................www.bexbueing.net

مواسير ومحابس شركة بالستیكو55
ولوازمهم

-1602/22916786 ش حسن العطار مصر الجديدة - القاهرةوكالء لمعدات تصنيع المواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/22917976

......................................................

مواسير ومحابس شركة بھادي جروب56

ولوازمهم

الوكيل الوحيد والموزع - موردون لمنتجات الحديد الزهر المعادن والمشغوالت المعدنیة
المرن من المحابس بكافة أنواعها ولوازم شبكات المياه 

والري والصرف الصحي

19 عمارات الشركة السعودية - شارع النزهة - 

مصر الجديدة - القاهرة

02/2417233202/24180790www.bahadii.com

مواسير ومحابس شركة تكنو جولف لتجارة والتوكیالت57
ولوازمهم

30 ش ذاكر حسين - الحي السابع - مدينة نصر وكالء للمواسير الصلب ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة -

02/24040410-
02/22631142

02/22620757....................................

شركة تي أي سي إلستیراد خامات اإلستانلس 58

ستیل

مواسير ومحابس 

ولوازمهم

إستيراد وتصدير وتجارة وتوريد خامات ومواسير المعادن والمشغوالت المعدنیة

اإلستانلس ستيل

20 ش مصر السودان - حدائق القبة - القاهرة , 

  11 ش الجاللي - أحمد سعيد - القاهرة

02/24862928-

02/26832249

02/26832549-

02/26832549

titzmazen200@yahoo.com

مواسير ومحابس شركة جازیل ترید59
ولوازمهم

توريد مواسير - محابس لشركات النفط والغاز المعادن والمشغوالت المعدنیة
والبتروكيماويات والورق

-7802/27868667 ش الجمهورية - رمسيس - القاهرة
02/25927441-

02/25927466www.gazelletrade.com

مواسير ومحابس شركة جمال الغمراوي60

ولوازمهم

وكالء للبولي بروبلين األلماني والموزع الوحيد (s.a) المعادن والمشغوالت المعدنیة
التايالندي والوكيل الوحيد لمحابس (ana) التايلندي 

التركي (evs)و

-1402/25775321 ش الصايغ - السبتية - القاهرة

02/25782843

02/25745137gamal_elghamrawy@yahoo.com
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مواسير ومحابس شركة حجاج للتجارة والتوریدات61

ولوازمهم

7 ش حامد رضوان من شارع الشيخ األشموني -توريد صاج بجميع أنواع - مواسير لحامالمعادن والمشغوالت المعدنیة

 حدائق القبة - القاهرة

010/07999978-
012/23282283-
010/06027653-

02/24836402

..................haggag2009@hotmail.com

شركة حورس للمقاوالت والتجارة والتوریدات 62
الصناعیة

مواسير ومحابس 
ولوازمهم

......................................................5103/3930316 ش أبي الدرداء - اللبان - اإلسكندريةتوريد جميع أنواع المواسير والبولوفالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة رابیدو لألستانلس ستیل63
ولوازمهم

إستيراد وتوريد خامات إستانلس ستيل - ألواح - مواسير - المعادن والمشغوالت المعدنیة
أعمدة

2802/3570022402/35700229rabido_10@yahoo.com ش مراد - برج سكاي - سنتر أ - الجيزة

مواسير ومحابس شركة شیرا للتجارة والتوكیالت64

ولوازمهم

متخصصة في مجال نظم الري المتطورة وشبكات مياه المعادن والمشغوالت المعدنیة
 HUNTER الشرب والصرف الصحي - وكيل لكل من

األمريكية متخصصة في إنتاج مهمات الري ألعمال 
الالندسكيب - Elysee القبرصية متخصصة في مجال 

 Dogus Vana - القطع البولي إيثلين والوصالت
التركية متخصصة في إنتاج محابس العزل - محابس 

الهواء - محابس عدم الرجوع ومحابس التحكم مصنعة من 
الزهر المرن - john Deera  األمريكية  متخصصة في 
إنتاج العديد من المنتجات الخاصة بشبكات الري وبالتنقيط

مساكن شيراتون - عمارة 2 ومربع 1159- 

القاهرة

02/2266184402/22661845shira@shira-egy.com

مواسير ومحابس شركة طیبة للتجارة والتوریدات الصناعیة65
ولوازمهم

توريد المواسير والمحابس المعدنية ولوازمها ,    30 ش المعادن والمشغوالت المعدنیة
قسم اللبان - اإلسكندرية - سيدي متولي

-1003/3905408 ش البيضاوي - قسم اللبان - اإلسكندرية
03/3933218

......................................................

مواسير ومحابس شركة عودة التجاریة66
ولوازمهم

......................................................2402/25775257 ش العصر القديم - بوالق أبو العال - القاهرةتجارة مواسير حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة فلوباتیرا للتجارة67

ولوازمهم

موزع معتمد لمصر الحجاز وباننجر وأكواثيرم وألفا بايب المعادن والمشغوالت المعدنیة

وكومر والشريف والبحر األحمر وإيبكو للمواسير

47 ش اإلسكندرية - ميدان اإلسماعيلية - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26363940-

02/26356316

......................................................

مواسير ومحابس شركة كنج للخدمات المالحیة68
ولوازمهم

10 ش صهاريج المياه - شارع السبق - مصر توريد ألواح إستانلس ستيل - محابسالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - الجديدة

02/26348135......................................................

مواسير ومحابس شركة كیرة للتجارة والتوریدات69

ولوازمهم

الوكيل الوحيد والموزع المعتمد لكبرى الشركات العالمية المعادن والمشغوالت المعدنیة
في مجال األستانليس ستيل والديكور بجميع أنواعه خام أو 

تشكيالت مط ولميع - مصنفر ديكور - الجبس بورد 
اإليطالي موزع معتمد للجبس سابق التجهيز - الطوب 

الزجاجي - موزع معتمد للجبس سابق التجهيز - الطوب 
الزجاجي - موزع معتمد لمصنع فيوتك

20 ش نجاتي سراج - برج الشاهد أمام الوفاء 

واألمل - مدينة نصر - القاهرة

02/25799105-

02/25752886

02/25740484....................................

مواسير ومحابس شركة مراد لتجارة المواسیر70

ولوازمهم

-2702/25930483 ش الفواطية - العتبة - القاهرةتجارة جميع انواع المواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/25759080-
010/01442567

......................................................

مواسير ومحابس شركة مصر والخلیج71
ولوازمهم

10 ش محمد صالح أبو يوسف - سابا باشا - وكالء لقطع المواسير و(upvc)المعادن والمشغوالت المعدنیة
اإلسكندرية

03/5841394......................................................

مواسير ومحابس شركة مصطفي أحمد تمام72
ولوازمهم

-3102/25776825 ش حنا خليل - السبتية - القاهرةإستيراد جميع أنواع المواسير السيملس ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
012/22427060-

02/25796032....................................

مواسير ومحابس شركة مینا للتجارة والتوكیالت73

ولوازمهم

2 ش جمال الدين متفرع من شارع القصر وكالء لجميع أنواع المواسير الصلب ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة
العيني - السيدة زينب - القاهرة ,   1071 

القاهرة - جاردن سيتي - كورنيش النيل

02/27959448-

02/27942552

..................www.minta-eg.com

مواسير ومحابس شركة ناجي سامي74
ولوازمهم

......................................................4702/25778871 ش عزب - السبتية - القاهرةتجارة المواسير الحديد ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس شركة نبیل ھالل العباسي75
ولوازمهم

110 ش السبتية - القاهرة ,   60 ش متولي تجارة جميع انواع المواسير المعدنيةالمعادن والمشغوالت المعدنیة
القاهرة - رمسيس - القللي - عويس

02/29242978......................................................

مواسير ومحابس شركة نبیھ سمعان76
ولوازمهم

....................................2002/25763320102/25759293 ش السبتية - القاهرةتجارة جميع أنواع المواسير ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیة

شركة نوب ستیل لتجارة الحدید واإلستیراد 77

والتصدیر

مواسير ومحابس 

ولوازمهم

2 ش خالد بن الوليد - مساكن شيراتون - مصر توريد حديد - كمر - زوايا - صاج - مواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة

الجديدة - القاهرة

02/22683612-
02/22683613-
012/74406338

02/22683614nob@nobsteel.com

مواسير ومحابس شركة ھاي ستیل78
ولوازمهم

-012/22915082السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعيةإستيراد خامات اإلستانلس ستيل - ألواح - مواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
02/38337288

..................midosteel@hotmail.com

مواسير ومحابس مؤسسة الفتح التجاریة79
ولوازمهم

......................................................015/365416العاشر من رمضان - المنطقة األردنية  تجارة جميع أنواع المواسير الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیة

مواسير ومحابس مؤسسة محمد عبده80

ولوازمهم

-010/03081948شارع محمد نجيب - المرج القديمة - القاهرةموردين لخامات المواسيرالمعادن والمشغوالت المعدنیة
012/27708090-
011/14000731

..................sayd_abdo@hotmail.com
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مواسير ومحابس مركز دبي الھندسي81
ولوازمهم

......................................................2102/25770798 ش مدرسة عباس - السبتية - القاهرةتوريد جميع أنواع المواسير اإلستانلسالمعادن والمشغوالت المعدنیة

شركة یونیفال المتحدة لصناعة المحابس ولوازم 82
المواسیر

مواسير ومحابس 
ولوازمهم

تعمل في مجال HVAC والمقاوالت وتوريدات المنشأت المعادن والمشغوالت المعدنیة
الصناعية والمياه والصرف والبترول

-702/26390172 أ ش أبو سنبل الميرالند - القاهرة
02/26432185

02/26425393www.unival-egypt.com

76 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرة, 35 توريد حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة الدولیة للتجارة والتوكیالت1

ش جامعة الدول العربية - المهندسين- الجيزة

02/25910887-
02/37483442-
02/33368245-

02/25900198-

02/37480512

....................................

......................................................1302/25773335 ش الصايغ - السبتية - القاهرةتوريد فلنشات حديد ولوازمهاالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة العالمیة2

....................................02/25777632-2402/25772654 ش سوق العصر - السبتية - القاهرةتوريد وتجارة حديد لزوم المصانعالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة العربیة للتجارة والتوریدات3

02/25931211mohamedlotfy100@hotmail.com-6202/25914549 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة خامات معدنية - صلب - أستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة العربیة للتوریدات الصناعیة والھندسیة4

توريد وتجارة الحديد - الجمالونات - التنكات - المنشأت المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة الفنیة للجارة والتوریدات5
أسوار - المعدنية

......................................................02/4210430ش أبو سنة - الطريق البطئ - القليوبية

-45010/01667545 ش السبتية - بوالق أبو العال - القاهرةتوريد وتجارة إستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة المتحدة األسبانیة6
02/25741455

......................................................

-35002/35848809 ش الهرم - الجيزةإستيراد جميع أنواع المعادنالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة المتحدة لتشغیل المعادن7
012/22809705-

02/25876104united_metals@link.net

02/42147320mmsteel@yahoo.com-1402/25761020 ش سوق العصر - بوالق - القاهرةتوريد وتجارة جميع أنواع الحديد والصلب والترميسونالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة المصریة المتحدة للصلب8

-7602/25932117 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالشركة المصریة للتجارة والتوكیالت9
02/25902589

02/25900198....................................

1002/2591750802/25931334www.uto-eg.comش الجنينة - العتبة - وسط البلد - القاهرةإستيراد خامات استانلس ستيل من أسابانياالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالمؤسسة المتحدة للتجارة10

-7702/25761894 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالمؤسسة المصریة لتجارة الحدید والمعادن11
02/29243011

02/25791586....................................

33 عمارات العبور - صالح سالم - مدينة نصر -توريد وتجارة حديد وصلبالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالمركز الدولي للتجارة12
 القاهرة

02/24037242-
02/24037243

02/22604248....................................

وكيل كبرى الشركات اإليطالية لإلستانلس ستيل في األتحاد المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنالمركز الدولي للتجارة الخارجیة13

األوروبي

46 ش يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة ,   

688 ش بورسعيد - الزاوية الحمراء - القاهرة

02/24041671-
02/22615231-
02/24280371-
02/24280372-
02/24280373-
02/24280374

02/24280375www.iftc-egypt.com

......................................................4003/4861610 ش عادل خيري - المنشية - اإلسكندريةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة إبراھیم سعد14

-050/6903079شارع الحرية - ميت غمر - الدقهليةبيع وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة أبناء مطر لتجارة المعادن15
012/27207151-

050/6901072sonsmatter@yahoo.com

....................................02/42152613-1002/42142684 ش جلوبال - الطريق البطئ - القليوبيةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة أبناء یونس التجاریة16

1402/2786133702/27861344yahia_aboushanab@hotmail.com ش الفى - وسط البلد - القاهرةتوريدات عامة ( حديد - كمر - زوايا )المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة أبو شنب17

شارع المعاهدة - بجوار المزلقان - أبو صير - توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة أبو صباح للصلب18
اإلسماعيلية

064/3470221-
012/20008736

......................................................

-4103/3920576 ش إسحق النديم - اللبان - اإلسكندريةتوريد وتجارة حديد ومعادنالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة أحمد محمود محمد عثمان وشركاه19
03/3936555

..................a_m_m_osmanco@yahoo.com

......................................................11202/25747762 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةتوريد حديد واستانلسالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة أخوان الجابري20

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثانية - توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة إخوان عارف21
مجمع وادي الملكة

02/38326356......................................................

......................................................1502/37624174 ش المساحة - الدقي - الجيزةتوريد وتجارة الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة آل دیاب للصلب22

السادس من أكتوبر - برج برعي بالزا 1 - توريد وتجارة إستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة أم  أس ستیل إنترناشیونال23
المحور المركزي

02/38376028-02/38376029www.mssteelinternational.com

......................................................3002/25761195 ش سوق العصر - السبتية - بوالق - القاهرةتوريد وتجارة الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة اإلتحاد لإلستیراد والتوریدات24

79 تعاونيات سموحة - سموحة - اإلسكندرية ,  أستيراد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة األحمدیة لإلستیراد والتصدیر25

 الكيلو 23 طريق اإلسكندرية القاهرة 

الصحراوي - ميرغم - اإلسكندرية

03/4701397-

03/4700097

..................mahmadia@yahoo.com
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وكيل لشركة ( كونين ) اإليطالية لإلستانلس ستيل - شركة المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة األخوة المتحدون للتوریدات المیكانیكیة26
( براكسير ) األمريكية األلمانية للحمامات - شركة ( أتش - 
سي - اشتاك ) االمريكية للمعادن النادرة - موزع لشركة ( 
كاستولين يوتكتيك ) السويسرية للحلول التطبيقية للصيانة 

واالصالح والوقاية من التآكل البري

العاشر من رمضان - سنتر الحجاز الدولي - 

مدخل 2 مكتب 4,3 - مجاورة 23 قطعة 115

015/382359-

012/22357960-

015/382369unitedbrothers_co@yahoo.com

توريد وتجارة مواد خام إستانلس ومعادن وتصدير المعادن المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة البردویلي لإلستانلس ستیل27

الخردة

-1002/27735654 ش أمير اللواء - السبتية - بوالق - القاهرة
02/25764901-
012/83163131

..................www.pardawily.com

3 ش خالط من شارع مسرة - روض الفرج - توريد وتجارة أستانلسالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة البرعي ستیل28

القاهرة

02/24607006-
02/24607032-
02/24593149

02/24602473elboriesteel@hotmail.com

176 ش حسن الصياد - تقسيم عمر بن الخطاب إستيراد وتصدير جميع أنواع المعادنالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة البالل لإلستیراد والتصدیر29

- جسر السويس - القاهرة

010/14000703-
010/14000705-
010/14000706

..................www.elbilal.com

شارع المعاهدة - السنبالوين - طريق كفر صقر -توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة البیطار لتجارة جمیع أنواع الحدید الخام30
 الدقهلية

050/6691454..................elbitar_co@yahoo.com

atakwa-sh@hotmail.com..................1602/25881528 ش الجنينة - القاهرةإستيراد وتصدير جميع أنواع المعادنالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة التقوي لإلستیراد والتصدیر31

شركة الحرمین للجارة واإلستیراد (الجارحي 32

للصلب)

40 الممر التجاري - سور نادي الزمالك - إستيراد حديد وصلبالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادن

المهندسين - الجيزة

02/33027149-
02/33462783-
02/33462782-
010/06666757

02/33026947www.garhysteel.com

......................................................102/25790594 مساكن األوقاف - السبتية - بوالق - القاهرةتوريد وتجارة الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الحمد33

......................................................302/24177822 ش البادية - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد مستلزمات الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الخلیج لتجھیز الفوالز34

شارع سوق العصر - بلوك 7 - السبتية - بوالق -توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الخلیل لتجارة الحدید والمواسیر35
 القاهرة

02/25777813-
010/61736683

......................................................

-6402/25933665 ش الجمهورية - وسط البلد - القاهرةإستيراد نحاسالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الخوانكي36
010/01037037

......................................................

02/42105090elrehab_est@yahoo.com-02/42157936شارع أبو سنة - الطريق البطئ - قليوبإستيراد حديد من دول اإلتحاد األوروبي - الصين - أسبانياالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الرحاب لتجارة الحدید37

الوكيل الوحيد في مصر والشرق األوسط لكبري مصانع المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة السویس   لالستانلس ستیل38
االستانلس ستيل في اإلتحاد األوروبي

-062/3190901المنطقة الحرة - بور توفيق - السويس
062/3190902

062/3190903www.suezstinless.com

الكيلو 23 , 24 طريق اإلسكندرية القاهرة توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الشامي لتجارة الحدید39
الصحراوي

03/3923272-
03/4700416

......................................................

66 ش أبي الدرداء - المنشية الصغرى - توريدات صناعية ( خامات معدنية )المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الشرق للمعادن والتوریدات الصناعیة40
اإلسكندرية

012/22251856-
03/4878543

..................el.shark@hotmail.com

......................................................7003/4245115 تعاونيات سموحة - سموحة - اإلسكندريةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الطاھر لتوزیع مواد البناء41

-13202/37623681 أبراج النيل -شارع النيل - العجوزة- الجيزةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة العتال للحدید والصلب42
02/37623682-
02/37623683

02/37623684....................................

aly_ezz78@yahoo.com..................802/25751454 ش شنن - السبتية - القاهرةتوريد وتجارة الحديد الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة العز لتجارة الحدید43

6 ش عبد الفتاح العراقي وهدان من شارع سهل توريدات عمومية ( كمر - حديد - زوايا )المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة العال للتجارة والتوریدات44
الجيزة - الهرم - الكوم أخضر - حمزة

010/67539039-
02/33885730

......................................................

 516 زهراء مدينة نصر - شقة 42 - مدينة تصدير مواد خام للمسابكالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة العماد لتصدیر خامات المسابك45
القاهرة - نصر

010/24480143-
010/05626434

02/24095927....................................

-302/25021644 ش التحرير - التبين البلد - حلوانتوريد وتجارة الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الفھد46
02/25026422

02/25010494....................................

توريد خامات اإلستانلس ستيل - وكيل لشركة ( فالفو ) المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الفھد ستیل لإلستیراد47
اإليطالية لماكينات اللحام - ( أيسن بالتر ) األلمانية ألجهزة 
الصنفرة والتلميع - (هيلتون) الهندية للفالنشات والعمدان - 

(الفاالفال) السويدية لمستلزمات خطوط إنتاج األلبان

6 ميدان سيدي سعيد - السبتية - بوالق - 

رمسيس - القاهرة

02/25749470-

02/25754322-

02/25765055www.alfahdsteel.com

35 ش أبو طالب - أخر شارع الجالء - التحرير -مقاوالت حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة القاھرة لألشغال الحدیدیة48
القاهرة -  عبد المنعم رياض

02/2574695802/25746877....................................

9 ش عثمان الساعي من ش نبيل الوقاد - أرض مقاوالت معدنية وحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة القواص للتصنیع والمقاوالت (كماك)49
القاهرة - مصر الجديدة - الجولف

02/24142309-02/22914538www.kmac-eg.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-02/42131015الطريق البطي - ميت حلفا - القليوبيةتوريد وتجارة حديد وصلبالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الكرنك ستیل50
02/42145486-

010/01316416-
010/62719991-
010/97775531-
010/97775533

02/42145487elkarnak_steel@hotmail.com

....................................38502/2510853602/25127926 ش بورسعيد - القاهرةإستيراد وتصدير األسالك والحديد المجلفن - المعادنالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة اللیثي لألسالك والمعادن51

....................................302/2483837302/26859825 أ شارع الشيخ عبد هللا - العباسية - القاهرةتصدير جميع المنتجات المصرية في مجال المعادنالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الماجدة للتجارة والتوكیالت52

......................................................6603/4872531 ش أبي الدرداء - المنشية  - اإلسكندريةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة المدینة المنورة لتورید الحدید53

3 ش شاكر الجندي متفرع من شارع معمل وكالء لشركة ( لورين ) الفرنسية لخامات الكربونالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة المصریة لتصنیع الكربون54
القاهرة - غمرة - الصابون

02/22345333..................info@egycarbon.com

....................................02/25797205-4702/25752148ش سوق العصر القديم - السبتية - القاهرةتوريد وتجارة الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة المصریین لتجارة الحدید55

......................................................012/27418076شارع العشرين من شارع فيصل - الجيزةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة المصطفي56

......................................................3102/25797013 ش السبتية - بوالق أبو العال - القاهرةتوريد وتجارة زهر لألغطيةالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الملكة لتجارة الزھر57

35 ش المنصوري - السبتية - بوالق أبو العال - توريد إستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة المنصوري لتوریدات اإلستانلس58
القاهرة

02/25756289......................................................

5 ش محروس يوسف من شارع الكابالت - توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة المھندس للصلب59
القاهرة - المطرية

02/22501216......................................................

-066/3340565شارع نهضة مصر - بور سعيدتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة النجمة الحدیدیة60
066/3340566-
012/24298130

......................................................

-2103/3939344 ش النرو - اللبان - اإلسكندريةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة النور لتقطیع وتورید الحدید61
012/22887512

......................................................

1802/2368844202/23653506alheba@soficom.com.eg ش الرشيدي - القصر العيني - القاهرةتصدير الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الھبة للتجارة الدولیة62

02/27011654www.elwahaeg.com-3802/27004544 ش محمد قطب - المعادي الجديدةتصدير منتجات تعدينيةالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة الواحة للتجارة63

38-32 شارع سوق العصر - البتية - وسط توريد وتجارة الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة خلفاء محمد مصطفیى سلیمان64
القاهرة - البلد

02/25765335......................................................

......................................................2602/23627857 ش الخضري - السيدة زينب - القاهرةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة زكي عبده بولس وأوالده65

-13103/5902733 ش بورسعيد - اإلبراهيمية - اإلسكندريةوكالء ومستوردين لجميع أنواع المعادنالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة سالوني میتل66
011/10051296

......................................................

-1502/27862812 ش البوسطة - العتبة - القاهرةإستيراد جميع أنواع المعادنالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة ستایل للمعادن67
02/27862814

..................stulemetals.co@hotmail.com

-1302/33059432 ش اإلسراء - المهندسين - الجيزةتوريد وتسويق حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة ستمكور إیجببت68
02/33059433

02/33037225....................................

46 أ شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين وكيل للحديد من ألمانيا - توريد صاج وكمر وزواياالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة ستیل تراك للتجارة والتوكیالت69
الجيزة -

02/37619708-
010/00412225

02/37603664www.steel-track.net

11 ش الهادي من شارع أحمد عراب - وكيل للحديد من سويسراالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة ستیلمار70
الجيزة - المهندسين

02/33440599-
012/22129431

02/33462622www.stelmr.com

www.sigmaegypt.net 3302/2417795302/24177692 ش حسن صادق مصر الجديدة - القاهرةإستيراد حديد من إيطاليا - تركياالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة سیجما للتوریدات الدولیة71

2 ش سوق العصر - السبتية - بوالق أبو العال - توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة عصامكو72
القاهرة

02/25768054......................................................

-3503/4868623 ش المقاربة - المنشية - اإلسكندريةوكالء لشركات الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة عمران للتجارة والمعادن73
03/4874706

......................................................

24 ش أبو الفرج - السبتية - رملة بوالق - توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة فالكون جروب74
القاهرة

02/25767635......................................................

السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية األولى - توريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة فجر اإلسالم لتجارة الحدید75
مجمع الفيصلية

010/04127532......................................................

-1902/25763133 ش السبتية - وسط البلد - القاهرةإستيراد إستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة فیرو مصر للتجارة والصناعة76
02/25750234

02/25777855gogosteel@yahoo.com

....................................702/2754819102/25164293 ش النصر - المعادي الجديدة -إستيراد الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة فیزو فیوس میدل إیست77



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

......................................................1602/23913765 ش عبد العزيز - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة كاسن ستیل للتجارة والتوزیع78

-151010/03424530 شارع السبتية - بوالق - القاهرةتوريد وتجارة قطاعات الحديد واألستانلسالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة كسبر79
02/27736457

..................kasber.co@hotmail.com

-14402/24185655 ش العروبة - مصر الجديدة - القاهرةوكيل تجاري للحديد من دول مختلفةالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة كوروس إنترناشیونال80
02/24140211

02/24186116....................................

المبني اإلداري - داخل شركة عز الدخيلة - إستيراد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة كونترا ستیل81
اإلسكندرية

03/3094750-
03/3094751

03/3080981....................................

وكيل لشركة ( زد بي ) األسبانية لتصميم معدات تحويل المعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة كونكریت تك82
خردة الحديد

www.concretech.net..................402/33833987 ش محمد متولي الشعراوي - الهرم - الجيزة

83 ش أحمد الزمر - أمام الوفاء واألمل - الحي إستيراد حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة كیرة لإلستیراد83
القاهرة - مدينة نصر - السابع

02/25799105-02/22700806....................................

-4603/3920127 ش أبي الدرداء - المنشية - اإلسكندريةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة  محمد رزق السید84
012/22176866

.................. rizk68@yahoo.com

......................................................1102/24155145 ش مراد - مصر الجديدة - القاهرةتوريدات عموميةالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة منتال للمقاوالت والتوریدات العمومیة85

الطريق البطئ - ميت حلفا - بجوار مخازن توريد وتجارة حديد وصلبالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة منتصر للحدید والصلب86
قليوب - البيبسي

02/42104442-02/42104443calirosteel@hotmail.com

-38047/3831988 ش المظلمة - كفر الشيختوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة منیر عازر جیش87
010/05641656

......................................................

......................................................902/26909662 ش إبن بطوطة - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد خامات المعادن من الصين واليونانالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة میتال إیجیبت88

المنطقة الثامنة - أبراج مصر للتعمير - توريدات حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة میسوتال تریدنج89
المقاولون العرب - المركز التجاري 2 - مكتب 

206 - مساكن شيراتون - مصر الجديدة - 
القاهرة

02/2269089002/22690891mesotal@yahoo.com

-803/4800073 ميدان التحرير - المنشية - اإلسكندريةعموم إستيراد وتصدير رصاص خامالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة نادر كمال الحدیدي لإلستیراد والتصدیر90
010/00852283-

03/4844305www.elhadidiegypt.com

......................................................202/25937035 ش بيت القاضي - الجمالية - القاهرةإستيراد نحاسالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة نعیمة إسماعیل أحمد سویلم91

......................................................2602/23953210 أ شارع شريف - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة نیو سینشري92

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - برج   توريد وتجارة خامات إستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة ھارومیتال للتجارة والتوریدات93
ميدان ليلة القدر - ج

02/38307972..................hardmetal_s@yahoo.com

-02/42109595طريق قليوب - القناطر الخيرية - قليوبتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة یسري عصفور عید94
010/03810120

......................................................

8 ش أحمد علي الشاطوري - الدقي - الجيزة ,   توريد وتجارة إستانلس ستيلالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة یونست ستانلس ستیل95

 73 ش السبتية - وسط البلد - القاهرة

02/25760922-

02/25763281

......................................................

1502/3762507002/37485596a.abulzahab@coutinhoferrostaal.com ش المساحة - الدقي - الجيزةإستيراد وتصدير الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنشركة كوتینھو أند فیروشتال ایجیبت96

......................................................12602/25776452 ش الصحافة - وسط البلد - القاهرةتوريد وتجارة الحديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنمؤسسة القط لتجارة الحدید97

-3002/37487762 ش جمال سالم - الدقي - الجيزةإستيراد معادن الطالءالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنمؤسسة النیل الدولیة98
012/22128699

02/33378455steelco@link.com.eg

....................................02/25790464-2202/25765205 ش سوق العصر القديم - السبتية - القاهرةتوريد وتجارة حديدالمعادن والمشغوالت المعدنیةتشغيل حديد ومعادنمؤسسة غنیم التجاریة99

المنسوجات والمالبس الشركة العالمية1
الجاهزة

إستيراد مراتب (سبرينج رول) - (طوسون باشا) - المنسوجات والمالبس الجاهزة
(هابيتات) - (يانسن) توريدات مراتب

1 شارع خالد بن الوليد - مساكن شيراتون - 
القاهرة - مصر الجديدة

02/2267545502/22671736....................................

المنسوجات والمالبس الشركةالعالمية للتجارة2

الجاهزة

وكيل شركة (ميكرا - اينفستا - فين ايالست - تي دبليو دي المنسوجات والمالبس الجاهزة
فيبرس) للخيوط المطاطية - إستيراد (بولي اميد - بولي 
استر - قطن مصبوغ - خيوط فسكوز - بولي فسكوز - 

( ليكرا

4 ش معهد الصحاري - ارض الجولف - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/24182056-

02/24182057-

02/24182058

02/24182059utch@link.net

المنسوجات والمالبس المجموعة الدولية لعمليات اإلستيراد والتصدير3

الجاهزة

8 ش الصباغ من شارع جزيرة بدران - روض استيراد وتصدير مالبس جاهزةالمنسوجات والمالبس الجاهزة

الفرج - بجوار محكمة األسرة - شبرا - القاهرة

011/42190015-02/25794463www.igeio-trade.com

المنسوجات والمالبس شركة إبراهيم شوشة للتوكيالت العامة4
الجاهزة

22 شارع البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - وكيل شركة (سيتك) اإليطالية لزيوت النسيجالمنسوجات والمالبس الجاهزة
الجيزة

02/33362508-
02/33362510

02/33375413sigroup2002@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنسوجات والمالبس شركة أتاج للتصدير واإلستيراد5

الجاهزة

وكالء للعديد من الشركات المتخصصة في ماكينات الغزل المنسوجات والمالبس الجاهزة
والنسيج وقطع غيارها والدرافيل شركة (أورليكون 

أكوتيكس ) األلمانية - شركة (آي سي سي ) الهندية - 
شركة (أر أف ) األلمانية - (ستدلر يو أتش ال) األلمانية - 

شركة (كيرام تك ) األلمانية - شركة (جيودتشي ) اإليطالية 
- شركة (اورليكون هيبرليمن تيمكو) األلمانية - شركة 

(اينكا تيكنيكا) األلمانية - شركة (ريسيدا بيزر) األلمانية - 
شركة (جارنيت وير) اإلنجليزية - شركة (ويند ويل) 

الهندية - شركة (بينجو) اإلسكندرية - شركة (امسلير) 
السويسرية - شركة (سيركابسان) التركية - شركة (في بي 
اس آند تي ) اإليطالية - شركة (جي ار دبليو ) األلمانية - 

شركة (سبين كان ) الهندية - شركة في اتش تي) الهندية - 
شركة (بيرستين بوينت) األلمانية - شركة (ري تك) 

السويسرية

-30903/5839369 طريق الجيش - سابا باشا - اإلسكندرية

03/5823719-

010/01790852

03/5843760www.atag-eg.com

المنسوجات والمالبس شركة أرتكس لإلستيراد والتصدير6

الجاهزة

10 ش سعد محمد سعد - المحلة الكبرى - إستيراد وتصدير ماكينات منسوجاتالمنسوجات والمالبس الجاهزة
الغربية ,   23 شارع الطيران - مدينة نصر - 

القاهرة

040/2382543-

02/22601071

..................general@artex-egypt.com

المنسوجات والمالبس شركة أشرف ناجي حبيب7
الجاهزة

-1102/25126204 ش الفحامين - الغورية - األزهر - القاهرةإستيراد سجاد من مختلف الدولالمنسوجات والمالبس الجاهزة
012/25415275

......................................................

المنسوجات والمالبس شركة أكس تريد للتوريدات8
الجاهزة

x.supplies@hotmail.com..................302/35861143 ش محمد عبد السالم - الهرم - الجيزةتوريدات يونيفورمالمنسوجات والمالبس الجاهزة

شركة أبو العطا للمفروشات واإلستيراد 9
والتصدير

المنسوجات والمالبس 
الجاهزة

-11102/37611768 ش مصدق - الدقي - الجيزةتوريد منسوجات قطنيةالمنسوجات والمالبس الجاهزة
02/33385994

..................aboelattacom@yahoo.com

المنسوجات والمالبس شركة اشتكس10

الجاهزة

وكيل لشركة (هبازيت ) السويسرية لتجهيز وتوريد المنسوجات والمالبس الجاهزة
السيثور المبططة والمبرومة وشرائط المردان المستخدمة 

في مراحل الغزل المختلفة

313 طريق الحرية - اإلسكندرية ,    22شارع 

اإلمام علي مصر الجديدة - القاهرة

03/4278661-

02/22914023-

03/4273346-

02/22914061

www.ashtechs.com

شركة اإلمبراطور لتجارة الغزل واإلستيراد 11
والتصدير

المنسوجات والمالبس 
الجاهزة

040/2363093040/2363065elemprator_co@yahoo.comشارع علي شاهين - المحلة الكبرى - الغربيةإستيراد وتصدير وتجارة خيوط وغزلالمنسوجات والمالبس الجاهزة

شركة التجارة واإلستثمار العربي وتجارة 12
األقطان

المنسوجات والمالبس 
الجاهزة

18 ش يعقوب أرتين - ميدان اإلسماعيلية - إستيراد وتصدير أقطانالمنسوجات والمالبس الجاهزة
القاهرة - مصر الجديدة

02/2417103402/2916570....................................

المنسوجات والمالبس شركة الريس لإلستيراد والتجارة13

الجاهزة

إستيراد وتجارة مستلزمات مالبس (خيوط - أزرار - المنسوجات والمالبس الجاهزة

سوست ) - لوازم بيبي

19 , 20 ش العقادين - المنشية - اإلسكندرية , 

8 شارع أبو الحسن - الموسكي - العتبة

03/4843377-

02/25889290

03/5447244....................................

المنسوجات والمالبس شركة العسيلي للتوريدات14
الجاهزة

43 ش عبد الحميد السويس بين السرايات - توريد يونيفورمالمنسوجات والمالبس الجاهزة
القاهرة - مساكن جامعة القاهرة

02/37304341-
011/18566816

..................el3osily@yahoo.com

المنسوجات والمالبس شركة المهدي للتجارة والتوكيالت15
الجاهزة

802/2575673102/25769028elmahdy@link.net ميدان طلعت حرب - وسط البلد - القاهرةوكيل لمالبس جاهزة من سورياالمنسوجات والمالبس الجاهزة

شركة جينا لإلستيراد والتصدير والتوكيالت 16
التجارية

المنسوجات والمالبس 
الجاهزة

-1002/33055224 ش الغيث - العجوزة - الجيزةوكيل شركة (باتريك) الفرنسية للمالبس واألدوات الرياضيةالمنسوجات والمالبس الجاهزة
02/33466284

02/33037605ginatrading@hotmail.com

المنسوجات والمالبس شركة خليل أخوان17
الجاهزة

وكيل شركة (بريما) - شركة (كلودي باروني) اإليطاليين المنسوجات والمالبس الجاهزة
للمالبس الجاهزة

23 ش زايد - المنطقة الصناعية - العباسية - 
القاهرة

02/24844471-
010/01030613-

02/24844470hkhalil@bigfoot.com

المنسوجات والمالبس شركة دلتا للصناعات الكيماوية18

الجاهزة

وكيل لشركة (بيماج) األسبانية لمواد التجهيز - شركة المنسوجات والمالبس الجاهزة
(زايدكس) الهندية لمواد البوش والمواد المساعدة للنسيج -

 شركة (ثري في سيجما) اإليطالية للمتخنات الصناعية - 
شركة (كولورنت) الهندية للصبغات النشطة

871 ش بور سعيد تقاطع شركة سكة الوايلي - 

الزاوية الحمراء - القاهرة

02/24828620-

02/24858350

02/26833364www.siag.org

المنسوجات والمالبس شركة راتكس للمفروشات الراقية19
الجاهزة

....................................9302/2512486902/25064905 ش األزهر - وسط البلد - القاهرةإستيراد أقمشة من ألمانيا والصينالمنسوجات والمالبس الجاهزة

المنسوجات والمالبس شركة رع سبورت20

الجاهزة

-402/23809866 ش 155 بجوار فندق المعادي - المعاديوكالء (ليفيز وريبوك وكوك سليفر وفان وركوبورت)المنسوجات والمالبس الجاهزة
02/23804493-
02/23785121

02/23785189www.rasport.com

المنسوجات والمالبس شركة فاشون إنترناشيونال جروب21
الجاهزة

02/2480222902/24802224fig@figeg.comشارع عمرو بن الخطاب مدينة نصر - القاهرةوكالء ومستوردين للمالبس الجاهزةالمنسوجات والمالبس الجاهزة

المنسوجات والمالبس شركة قشقاي22

الجاهزة

52 ش علي أمين - تقاطع شارع مصطفي إستيراد سجادالمنسوجات والمالبس الجاهزة
النحاس مع شارع عباس العقاد - مدينة نصر - 

القاهرة

02/24038426-
010/07480872-
010/05506907

......................................................

المنسوجات والمالبس شركة كارلوكس23
الجاهزة

50 شارع قصر النيل - ميدان مصطفي كامل - إستيراد مالبس من الصينالمنسوجات والمالبس الجاهزة
القاهرة - وسط البلد

02/23917578-
012/23402078

02/23934394....................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنسوجات والمالبس شركة ماكسمارا للمالبس24
الجاهزة

وكالء لشركة (أور ودنيال هشتر) المصرية للمالبس المنسوجات والمالبس الجاهزة
الجاهزة

2 ش البطل أحمد عبد العزيز - المهندسين - 
الجيزة

02/34799406-
02/33376680

02/37489396....................................

المنسوجات والمالبس شركة مصر العالمية لإلستيراد والتوريد25
الجاهزة

......................................................1302/27546413 ش 233 - دجلة - المعادي - القاهرةإستيراد وتوريد مفروشات - مراتب - فوطالمنسوجات والمالبس الجاهزة

المنسوجات والمالبس شركة موكيت سنتر26

الجاهزة

-1002/25168291 إمتداد شارع النصر - المعادي - حلوانإستيراد سجاد وموكيتالمنسوجات والمالبس الجاهزة
02/25168292-
02/25168293

02/25168297mcenter100@yahoo.com

المنسوجات والمالبس شركة هاوس تكس إيجيبت27
الجاهزة

-20302/33022917 شارع 26 يوليو - المهندسين - الجيزةوكيل للمفروشات من أوروباالمنسوجات والمالبس الجاهزة
02/33022934

02/33022946....................................

المنسوجات والمالبس شركة هنداوي للتجارة والتوزيع28
الجاهزة

4 ش بالل من شارع مصطفي حافظ - جسر إستيراد إكسسوار مالبسالمنسوجات والمالبس الجاهزة
القاهرة - السويس

010/00169995-
02/22986369

..................hendawy@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة إس أند كيه جروب1
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-22691061//18102 ش العروبة - مصر الجديدة - القاهرةوكيل لشاي تشابا وقهوة تروتيه وشاي ريفلوشن
02/22691062

02/22682904soha.mahdy@sandkgroup.com

المنتجات الغذائية الشركة الحديثة للتجارة والتوكيالت2
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

70 ش هشام لبيب خلف أوالد رجب - مصطفي إستيراد مواد خام للصناعات الغذائية
القاهرة - مدينة نصر - النحاس

02/22872380..................www.moderntrading.miz

المنتجات الغذائية الشركة الدولية رمسيس للتجارة والتوزيع3
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد وتوزيع (لحوم مجمدة وطازجة - فراخ مجمدة , 
منتجات حلواني) - تونة - سكر - زيت

11202/2738187202/27380340www.ramsisgroup.com ش 26 يوليو - الزمالك - القاهرة

المنتجات الغذائية الشركة العالمية 2000 لضرب األرز4
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد حاصالت زراعية من (إنجلترا - فرنسا) - قطع 
غيار آالت ومضارب األرز

-045/3693740شارع التحرير - كوم حمادة - البحيرة
045/3684180-

045/3683265elalmia2000_rice@yahoo.com

المنتجات الغذائية الشركة العالمية لإلستيراد والتصدير5
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................2202/2637983802/26379649ش احمد سنان مصر الجديدة - القاهرةاستيراد وتصدير مواد غذائية

الشركة العالمية للتكنولوجيا والكيماويات 6

(كيميتك)

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (بيرتن) األلمانية و(شوبان) الفرنسية لألجهزة 
المعملية - وإستيراد (مولن شيمي) و(نوفافايم) األلمانية 

التركية للمطاحن لألنزيمات و(أيبكار)

28 ش مصر حلوان الزراعي - المعادي - 

القاهرة

02/25248140-

012/25585850-

02/25283538-

02/25259180

www.chemitechegypt.com

المنتجات الغذائية الشركة العالمية للتوكيالت التجارية7

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

شارع طلعت حرب - البر الشرقي - شبين الكوم -وكيل ومستورد لمنتجات القمح
 المنوفية ,     181 برج الخليفة - فيصل - 

الجيزة - الهرم

048/2321544-

010/01758901-

048/2311090-

02/37806836

....................................

المنتجات الغذائية شركة أليكس يونيون فودز8

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

صناعات غذائية وتجفيف محاصيل زراعية وتطهير بالتات 

خشبية ومحاصيل زراعية بالهواء الساخن

الكيلو 86 طريق اإلسكندرية القاهرة الصحراوي 

,    7ش الشهيد نصر جابر شرف - من شارع 

السوق - خورشيد البحرية - المنتزه - اإلسكندرية

012/24152639-

012/72204720-

03/5184686

03/5186005alxunionfoods@yahoo.com

المنتجات الغذائية الشركة المتحدة لألعمال (مصر)9
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-15002/33382036ش النيل - العجوزة - الجيزةكاترينج دولي (خدمات بترولية)
02/33382037-

02/33383664-
02/33383665

www.unitedinterprisesco.com

الشركة المصرية األمريكية لإلستثمار والتنمية 10

الزراعية

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

الوكيل الوحيد بجمهورية مصر العربية لشركة (أرت تيك) 
األمركية المتخصصة في إنتاج الهيوميك أسيد المعروف 
تجاريا باسم األكتوسول المخفض الزراعي للتربة جميع 

المحاصيل الزراعية

2ش السبكي - ميدان الذهبي - روكسي - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26900819-

010/01705738-

010/01819386

02/26900453selshall@yahoo.com

الشركة المصرية البلجيكية لإلستثمارات 11
(إيجيبلج) الصناعية

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-202/27952077ش أحمد راغب - جاردن سيتي - القاهرةإستيراد وتصدير مواد غذائية
02/27927900

02/27927800www.egybelg.com

الشركة المصرية ألنظمة التغليف والبالستيك 12

(مكة المكرمة)

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد ماكينات تخريم بالشنبر البالستيك وماكينات تغليف 
بإلستريتش فيلم وماكينات تغليف بالشرنك فيلم ألطباق 

الفوم وغيرها وماكينات فلوباك لتغليف المنتجات وماكينات 
غلق الصناديق بالسولتيب والغراء الساخن وماكينات 

فاكيوم أوتوماتيك ونصف أوتوماتيك وخامات شرنك بولي 
أولفين - استريتش - سلوتيب - روالت فاكيوم - شنبر 

بالستيك

2 ش أحمد مصطفي - صالح سالم - بجوار 

حديقة الفسطاط - مدينة نصر - القاهرة

02/25313153-

02/25313151-

02/25310185-

02/25310186

02/25313151www.makka-eg.com

المنتجات الغذائية الشركة المصرية للتغدية والتعهدات13
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

10ش عبد الرحمن فهمي - جاردن سيتي - خدمات تغذية للمصانع والشركات والمستشفيات
القاهرة

02/2795108502/27953153....................................

المنتجات الغذائية الشركة المصرية للتوزيع والتوريدات14
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

602/2473240002/24732401elmasrya.com@gmail.comش حسام بسيوني - مدينة نصر - القاهرةاستيراد وتوزيع المواد الغذائية

المنتجات الغذائية الشركة الوطنية للتجارة والتوزيع15

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

-02/27275940قطعة 5219- المقطماستيراد مواد غذائية من ( أسيا وأوروبا)
02/27275941-
02/27275942-

010/01742314-
010/01061231

02/27271711www.egyptec.net

المنتجات الغذائية المؤسسة العربية األفريقية16
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................4902/2393444802/23960860ش عبد الخالق ثروت - وسط البلد - القاهرةتصدير خضراوات وفاكهة

المؤسسة العربية لإللكترونيات والعمارة 17

واألمن الغذائي

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

-602/23626152ش عبد الهادي - المنيل- القاهرةاستيراد وتصدير مواد غذائية
02/23626236-
02/23687805

02/23625736khaledgroup@hotmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنتجات الغذائية المجموعة األمريكية للتجارة الدولية18
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

56803/584139803/5841368agat_imexeg@yahoo.comطريق الحرية - جليم - االسكندريةاستيراد مواد غذائية

المنتجات الغذائية المجموعة العالمية للتوكيالت والتجارة19

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل شركة مطاحن قمح ومضارب أرز ومصانع أعالف 

سويسرية

-14102/27039201هـ ش الالسلكي - المعادي الجديدة
02/27039202-
02/27039203-
02/27039204-
02/27039205-
02/27039206-
02/27039207-
02/27039209-
02/27039210

02/27039208....................................

المنتجات الغذائية المركز الخليجي المصري جولدأليكس20

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

استيراد وتصدير مواد غذائية - وكيل شركة (زوان) 

الهولندية لمنتجات اللحوم الكوكتيل والهوت دوج والالنشون

7ش تحسين فرغلي - مدينة نصر    ،    411 

ش أنور المفتي - مدينة نصر

02/22629370-

02/22629388

02/22622727-

02/24051869

www.goldalex.net

المنتجات الغذائية المركز العالمي للتسويق (أي إم سي)21

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (أنكوم) األمريكية و(زيوتيك) األلمانية و(كوهشين 
إنجينيرنج) اليابانية لألجهزة المعملية و(فيكام) األمريكية 

لألجهزة المعملية واألدوية البيطرية و(بايوشيك) األمريكية 
لألدوية البطرية و(نوركيم) األمريكية للقاحات البيطرية 

واألجهزة المعملية .

302/2454545802/24558797www.imcwakeel.comش دار السالم - حمامات القبة - القاهرة

المنتجات الغذائية المركز العربي األفريقي للتجارة22
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-502/25766380ش سليمان الحلبي - وسط البلد - القاهرةإستيراد خامات مواد غذائية
02/25766281

02/25766553....................................

المنتجات الغذائية المكتب المصري للتجارة واإلستيراد23
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

34ش مسجد الرحمن - خلف مجمع المحاكم - إستيراد مكسبات طعم
الدقهلية - المنصورة

050/2244948050/2342235flavouringegypt@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة أبو أحمد إسماعيل طه عبد الغني24
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

7ش الفردوس - مدينة السالم - الزقازيق - موزعيين للمواد الغذائية والمصنعة
الشرقية

055/2388168......................................................

المنتجات الغذائية شركة أبو العز لإلستيراد والنقل25
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

49ش جامعة الدول العربية - المهندسين - إستيراد قمح - خدمات نقل
اإلسكندرية شارع الماكس-   , الجيزة

012/29241111-
03/4456227

02/33379260....................................

المنتجات الغذائية شركة أبيلال مصر (الشركة المصرية للتغذية)26
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-2602/27383684 ش محمد مظهر - الزمالك - القاهرةتوريد مواد غذائية للشركات ومواقع البترول
02/27383682

02/27383081www.abelaegypt.com

المنتجات الغذائية شركة أتش أم أس27
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................202/2700263602/27005905ب عمارات إمتداد اإلخاء - المعاديإستيراد أليكترونيات صيني - إيطالي

المنتجات الغذائية شركة آتون للتوكيالت والتجارة28
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

25 ش الخليفة المأمون - شقة 95 - مصر وكيل تجاري في عدة مجالت صناعية وزاعية
القاهرة - الجديدة

02/22904363-02/24183066aton@atonagencies.com

شركة أجريفيت لتصنيع الفيتامينات وإضافات 29
األعالف

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد (سيتورا) الهولندية و (فيتافور) البلجيكية لمواد 
الخام من الفيتامينات

02/25934443wahib_metri@hotmail.com-5502/25903182 ش الجمهورية - رمسيس - القاهرة

المنتجات الغذائية شركة أجريكو للتجارة واإلستيراد30
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد آالت زراعية - حالبات ألبان , معدات ألبان , 
أجهزة ضباب من كوريا

-44602/35870296 برج النصر - فيصل - الجيزة
02/35833940

02/35870296agrico_co@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة أحمد فراج31
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-9602/23921911 ش محمد فريد - وسط البلد - القاهرة -إستيراد وتصدير عمومي
02/23914462

02/23922113farag_company@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة إس أند كيه جروب32
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-18102/22691061 ش العروبة - مصر الجديدة - القاهرةالوكيل المعتمد لشاي تشابا وقهوة تروتيه وشاي ريفليوشن
02/22691062

02/22682904soha.mahdy@sandkgroup.com

المنتجات الغذائية شركة أشر افكو33
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................102/24407728ش علي حسن العرباوي - المرج - القاهرةإستيراد مواد غذائية (أسماك - لحوم - كبده)

المنتجات الغذائية شركة أكسبو إيجيبت34

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

مستورد لشركة (إنجل بي) اإليطالية والصينية لمستلزمات 

فنادق - ( نورث) الهولندية لمستلزمات األمن الصناعي

axposcop@link.net..................1702/37614178 ش الزهراء - الجيزة

المنتجات الغذائية شركة أكسفورد جروب35
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

5603/480428603/4816214www.oxfordgroupofcompanies.com ش 26 يوليو - الجمرك - اإلسكندريةإستيراد جلد صناعي من الصين

المنتجات الغذائية شركة آالمر للتوريدات العمومية36
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

2 طريق النصر - بجوار الجهاز المركزي للتنظيم توريد مواد غذائية
مدينة نصر القاهرة - واإلدارة

010/08842492-
02/24011809

..................alamertrade@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة ألفا إكسبورت37
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

02/3819190002/38109255alfaxport@alfaxport.comالكيلو 17طريق سقارة السياحي - الجيزةتصدير مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة ألفا تريد38

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (لوهمان أنيمال هيلث) الهولندية إلنتاج المركزات 
وإضافات األعالف و(فان أراسن) الهولندية لمصانع 
األعالف و(باس ريفورم) الهولندية لمعامل التفريغ , 
وإستيراد خامات وإضافات األعالف ومسحوق اللحم 

والبريمكسات والفيتامينات واألمالح المعدنية واألحماض 
األمينية الالزمة لصناعة األعالف

-5002/37496338ش مصدق - الدقي - الجيزة

02/37496337-

010/01002349

02/37604343alpha.grp@gmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنتجات الغذائية شركة إن آي إبراهيم (فالفوجست)39
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

8ش الفلكي - محطة الرمل - أمام الجوزات - إستيراد وتصدير مكسبات طعم
اإلسكندرية

03/4865064-
03/4841091

03/4873923....................................

المنتجات الغذائية شركة إنتجرال جروب40

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

4ش إمتداد طه حسين - النزهة الجديدة - إستيراد المواد الغذائية

القاهرة, 311طريق الحرية - كليوباترا - 

اإلسكندرية

02/26210146-
010/01759610-
012/22347864-

03/4252280

02/26210147-

03/4205087

www.integralgroupegypt.com

المنتجات الغذائية شركة إنترفارما إيجيبت41

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (بيوكيم) األلمانية و(بروفيم) األردنية و(سبيكترا 

فيت) و(سيفا) الفرنسيتين لألدوية البيطرية

1ش اللواء عبد العزيز علي - برج المهندس - 

الزقازيق

055/2325801-

055/2325802

055/2338946mhmss80@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة إنتركوفا للمستحضرات البيطرية42

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد (داد فيت) األردنية و(فيتوكيونول) الفرنسية 

و(جيفو) الكندية وسوجيفال) الفرنسية و(بيونايش) الكندية 

و(نيو بورن) الفرنسية لألدوية البيطرية

-5802/33024377ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرة

02/33024378-

02/33024379

02/33046922intercova@intercova.com

المنتجات الغذائية شركة أنترميديكا فيت (للمستحضرات البيطرية)43

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد (في.إم.دي) البلجيكية و(أم جي2 ميكس) الفرنسية 
و(داينتيك سبول) التشيكية لألدوية البيطرية وإضافات 

األعالف

عمارة 3 - مدخل 5 - السراج مول - مكرم عبيد 

- مدينة نصر - القاهرة

02/2670415902/26705245www.intermedicavet.com

المنتجات الغذائية شركة إنترناشيونال تريدرز لإلستيراد والتصدير44
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................03/202574703/2025748الكيلو 21 - العامرية - اإلسكندريةتصدير مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة إنفينيتي45

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد شاي ماركة (تشيبو) األلمانية - إكسبرسو حبوب 

وأقراص (فيرجنانو) اإليطالية , شاي بنكهات مختلفة ماركة 

(الثاس) األلمانية

34 خان يونس - شارع شهاب - المهندسين - 

الجيزة ,    56 ش الرياض - المهندسين - 

الجيزة

02/33452032-
02/33477050-
02/33057336-
02/33057338

02/33021897-

02/33057341

www.infinityegypt.com.eg

المنتجات الغذائية شركة أوتا للتجارة والتوكيالت46
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................503/5769918ش عز العرب - لوران - اإلسكندريةتوريد مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة أوتو فيت للتجارة47

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (يوراميل إنترناشيونال) الفرنسية و(رييفكو) األردنية 

و(فيتاليز تيكنولوجيز) الفرنسية لألدوية البيطرية

8ش لوزاكا من أحمد فخري - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22719140-

010/00777848

02/22719417autovetegypt@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة أوزوماك الدولية للتجارة48

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل ومستورد لصوامع تخزين الحبوب - قطع غيار 
المطاحن - مواتير مخفضات سرعة - مصانع أعالف 

مهمات مطاحن - ومكرونة

8ش أحمد الزمر - امام أنبي للبترول - عباس 

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22704859-

010/99929195-

02/22704912www.ozmaktrade.com

المنتجات الغذائية شركة أوالد صبحي جرجس49
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................12502/25905228 ش باب البحر - رمسيس - القاهرةتوريد خامات حلويات

المنتجات الغذائية شركة إيبة لإلستيراد والتصدير50

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

تصدير الخضروات - الفواكه المصرية - المواد الغذائية - 

إستيراد ذبدة - خميرة جافة - تونة - فراخ مجمدة - معلبات 

خضار محفوظ - معلبات فواكه محفوظة

-19011/44508850ش المساحة - الدقي - الجيزة

010/01798931-

02/37610607

..................ebah2008@Hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة إية أم جروب لإلستيراد والتوكيالت51

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

116ش عثمان بن عفان مصر الجديدة - إستيراد وتوكيالت تجارية للمواد الغذائية

القاهرة, 6ش النصر - اإلسكندرية

02/26360475-
03/3831334-
03/4806045

02/26440197amgroup5@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة أية أم فودز52
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-502/33466183 ش البرج - المهندسين- الجيزةإستيراد لحوم وأسماك
02/33448728

02/33448729www.amfoods.biz

المنتجات الغذائية شركة أية دبليو إلضافات األعالف53

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

243 طريق الحرية - سبورتنج - اإلسكندرية,  إستيراد وتصدير إضافات غذائية

15ش عبد الوهاب البشري - مصر الجديدة - 

القاهرة

03/4292030-
03/4211200-

02/22681519-
02/22690727

03/4292060-

02/22690728

www.awa-foodadd.net

المنتجات الغذائية شركة إيجي بيور للتوريدات الغذائية54
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

72ش د. كمال عنب - مدينة الفسطاط - صالح توريدات غذائية
عين الصيرة القاهرة - سالم

010/05223897-
02/25311667

..................egypure@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة إيجيبت فارما55

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (تراو نوتريشن) الهولندية و(لوهمان) األلمانية 
و(ستشيرينج بلوغ) األمريكية لألدوية البيطرية وصحة 

الحيوان

4ش فرج السنهوري - النزهة الجديدة - 

القاهرة,   الباتانون - المنوفية

02/26248554-

02/26342954

02/26248553www.nagyawad.com

المنتجات الغذائية شركة إيه إم التجارية56

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (الب ترونيل) المكسيكية لألدوية البيطرية - وإستيراد 

وتوزيع (يوني فيت) اإليرالندية وإف جي أي) الروسية 

و(أوفيجيرو) األسبانية لألدوية البيطرية

آخر شارع 45 - فيال الدكتور محمود عبد هللا - 
طريق المالحة بجوار شركة سيكالم لأللبان - 

اإلسكندرية ,    حدائق االهرام البوابة الثانية فيال 
123-1و

03/5331331-

03/5331660

..................kamsmahmoud@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة إيه إم فودز57

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

توريدات غذائية خاصة باللحوم والمأكوالت البحرية - 

الفواكه الشوكوالتة - مستلزمات الحلويات والمخبوزات

-502/33466183ش البرج - المهندسين - الجيزة

02/33448728

02/33448729 sales@amfoods.biz

المنتجات الغذائية شركة إيه تو إم إيجيبت58

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل ومستورد (أرفانسيد) األمريكية و(كوفيتسا) الصينية 

و(تريسال) األسبانية و(شالينج) الصينية لألدوية البيطرية

-11502/29759050 مجاورة 2 - الفسطاط الجديدة - القاهرة
011/13332855-
010/01912493

..................a2m.egypt@yahoo.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنتجات الغذائية شركة إيه وان59
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

12 ش عمر بن الخطاب - عمارات رامو - إستيراد قمح وحبوب
القاهرة - مدينة نصر - طريق النصر

02/2690503102/26904932....................................

المنتجات الغذائية شركة اإلتحاد التجارية60

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

43أ شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة ,   إستيراد مواد غذائية من إنجلترا - الدنمارك

3شارع الجيش - حدائق القبة - القاهرة

02/23951254-
02/25880346-
02/25905064

02/23951354....................................

المنتجات الغذائية شركة األغذية المصرية61
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد لجميع أنواع األغذية - مصدرين للخضروات 
والفاكهة

02/37808365elnaser@gmail.com-902/35724971ش األمين - مدينة األندلس - الهرم - الجيزة

المنتجات الغذائية شركة األفق لإلستيراد والتصدير62
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

15 ش المؤرخ محمد رفعت - النزهة الجديدة - مستورد وموزع للمأكوالت البحرية
القاهرة

02/2620360802/26203607www.alofoq-eg.com

المنتجات الغذائية شركة األنصاري للتجارة والمقاوالت63

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكالء بهارات ونكهات وكيل شركة (ليان ياي) الصينية من 
صويا صوص - صوص المحار - خل األرز - 

شركة(ناشيونال) الباكستانية صويا صوص صني - مانجو 
تشيني - شركة (بونجياجي) الهندية للمانجو تشيني

-402/33023282 ش الخليل - ميدان لبنان - المهندسين - الجيزة

012/23186444

02/33038554www.el-ansary.com

المنتجات الغذائية شركة البن اليمني والبرازيلي64
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

5ش إسكندرية - ميدان الجامع - مصر الجديدة - إستيراد وتصدير - تصنيع بن
القاهرة

02/22418395-
011/12051782

......................................................

المنتجات الغذائية شركة الجبالي فروتس65
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................055/3200771055/3200772قطاع ج - الصالحية الجديدة - الشرقيةتصدير موالح

المنتجات الغذائية شركة الجرس لمكونات الجرس (بل فودز)66

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

-303/4853130ش علي أمين ماهر - العطارين - اإلسكندريةإستيراد مكونات غذائية
03/4853131-
03/4853132-
02/24141743

03/4853129-

02/24140217

www.bellfoods.com.eg

المنتجات الغذائية شركة الجرس لمكونات الجرس (بل فودز)67

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد وتصدير مكونات غذائية (كاكاو - فنيليا - لبن 

بودرة)

-303/4853131ش علي أمين ماهر - العطارين - اإلسكندرية
03/4853132-

012/23927450

03/4853129www.bellfoods.com.eg

المنتجات الغذائية شركة الجفان إخوان68
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

102/2620635602/26206358www.jaffanbros.comأبراج الفاروقية - جسر السويس - القاهرةإستيراد مواد خام داخلة في صناعة الشيكوالتة

المنتجات الغذائية شركة الحاج سيد ياسين69
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-048/3787944ش أحمد عرابي - تال - المنوفيةتوريد مواد غذائية
012/24110647

......................................................

المنتجات الغذائية شركة الحرم للتجارة والتوزيع70
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

وكيل لشركة (دريم) لمنتجات العصائر - (مشرق) المصرية 
لأللبان

....................................6040/3414147040/3332815 ش أبو النصر - طنطا - الغربية

المنتجات الغذائية شركة الحصان لإلستيراد والتصدير71
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

9 ش الشهيد محمد جمال برعي - مصر الجديدة إستيراد مواد غذائية
القاهرة -

02/2414218002/24142179....................................

المنتجات الغذائية شركة الرائد72
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

6ش د/ حجازي - مدينة الصحفيين - المهندسين كاترينج وجبات للشركات والمصانع
الجيزة -

02/33025991......................................................

المنتجات الغذائية شركة الرضا لتجارة األسماك73
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-02/44799060مدينة العبور - شارع صالح سالم - الحي األولمستورد وموزع لألسماك
02/44799070

02/44799112www.alreda-fish.com

شركة الريادة لإلستيراد والتصدير وتعبئة 74
المواد الغذائية

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

3703/487176203/4871691elriyada@yahoo.comش السكة الجديدة - الجمرك - اإلسكندريةإستيراد وتصدير أعمال متعددة - تعبئة المواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة السعد لإلستيراد والتصدير75
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................045/3327680سوق الجملة - دمنهور - البحيرةإستيراد وتصدير تمور من العراق

المنتجات الغذائية شركة السالم76
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................1502/22612454ش الطيران - مدينة نصر - القاهرةإستيراد خامات اآليس كريم من شركة (نوتمان) اإليطالية

المنتجات الغذائية شركة السلطان لإلستيراد والتصدير77
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

alsoltan3yahoo.com..................6702/33885061ش المريوطية - الهرم - الجيزةتصدير خضار وفاكهة مجمد وفريش

المنتجات الغذائية شركة السهم للتجارة78
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................02/25259046-1202/25254223ش 153 - ميدان الحرية - المعادي - حلوانإستيراد وتصدير البن - جميع المنتجات

المنتجات الغذائية شركة الشاهين لإلستيراد والتوزيع79
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

مدينة قباء - المنطقة الصناعية - إمتداد شارع إستيراد وتوزيع مواد غذائية
علي عبد الرحمن

02/26358988-02/26990934www.alshahin-eg.com

المنتجات الغذائية شركة الشهد للصناعات الغذائية80
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

58ش الصبان - متفرع من شارع شركات موزع مواد غذائية (سمن)
القاهرة - الشرابية - البترول

011/12019247-
02/22381880

......................................................

المنتجات الغذائية شركة العالمية للصوف الصخري81

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد ألومنيوم ومواد عزل حراري (الصوف الصخري) 

من الصين

البدر بالزا بجانب مدرسة الملك فهد - مدينة 

نصر - القاهرة

02/24018255-
02/24034298-

010/66671820- 
010/66671821-
010/01115590-

02/22637980www.rockal.org

المنتجات الغذائية شركة العباسي لإلستيراد والتصدير82
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

066/3226517066/3226567abasigroup@hotmail.comشارع النهضة - بورسعيدإستيراد وتصدير المواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة العز للتوكيالت والتجارة83
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................6002/22878090ش حلمي حسن - مدينة نصر - القاهرةوكيل لشركة (بونو) المصرية لملح الطعام



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنتجات الغذائية شركة العشري لإلستيراد والتصدير84
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

03/5424561www.elashrry.com-21603/5225570ش بورسعيد - سيدي بشر - اإلسكندريةإستيراد المواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة العال مصر للتجارة والتوكيالت التجارية85

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

موزعيين لمنتجات هاينز - أبو عوف للمكسرات - حلواني 
أخوان - منتجات كوكي - مؤمن - ثري شيفس للمنتجات 

الغذائية

19ش الرضا - مدينة الفردوس - المنصورة - 

الدقهلية

050/2218910-
050/2214281-
050/2245217

050/2210061....................................

المنتجات الغذائية شركة العمريطي إلستيراد المواد الغذائية86
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

11ش حسني مبارك - المنصورة - الدقهلية ,   إستيراد مواد غذائية
583ش بورسعيد القاهرة

050/2216756-
011/41111908

050/2210537www.alamreety.com

المنتجات الغذائية شركة الكلثوم الزراعية87

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (إنزا زادن) الهولندية للبذور - (دلتا سيدز) الهولندية 
للبذور - (ماستر باك) اللبنانية للبالستيك - (جرين سورليز) 

السيرالنكية للبتموس - (بيتشوني) اإليطالية لألسمدة - 
تصدير المنتجات الزراعية

9050/2232482050/2215829alkaltoum@hotmail.comش مارشال الجزيرة - المشاية - المنصورة

المنتجات الغذائية شركة اللؤلؤة للتنمية الزراعية88
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

توريد جميع الشتالت المصرية - أشجار الفيكس - الفاكهة -
 شتالت الموالح

المقطم - الهضبة العليا - شارع س 103 - 
القاهرة - 8902 عمارة رقم

02/25079161-
012/24613448

02/22750681....................................

المنتجات الغذائية شركة المبروك لإلستيراد89
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

03/427222203/4284777www.elmabrouk.comعمارة األطباء - سموحة - اإلسكندريةإستيراد مواد غذائية

شركة المجد لإلستيراد والتصدير والتوكيالت 90
التجارية

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

03/4251108www.almagdco.net-3803/4250047 تعاونيات سموحة اإلسكندريةإستيراد (أسماك - جمبري - كاليماري - إستاكوزا)

المنتجات الغذائية شركة المستشارين المتحدة91
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد وتوزيع ماكينات - قطع غيار المضارب والمطاحن 
الخاصة بالمواد والصناعات الغذائية

......................................................2802/23926987ش شريف - وسط البلد - القاهرة

شركة المصريون للتجارة والتوزيع لخدمات 92
الكمبيوتر

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-102/22740834ش مصطفي النحاس - مدينة نصر - القاهرةإستيراد وتصدير توكيالت كمبيوتر - أجهزة شبكات
12/28303213-

02/22741204mci_masrion@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة المصريين للتوزيع والخدمات93

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

-402/26721440 طريق النصر - مدينة نصر - القاهرةإستيراد وتصدير مواد غذائية

02/26721442-19630

02/26721441www.almasryeen.com.eg

المنتجات الغذائية شركة المنار الدولية للتصدير واإلستيراد94
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

51003/481041103/4840205manarexprot2000@yahoo.com عمارات الكونكورد - المنشية - اإلسكندريةإستيراد وتصدير خضروات وفاكهة

المنتجات الغذائية شركة المنصورة الدولية للتجارية والتوزيع95
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-010/00003084شارع فخر الدين خالد - المنصورة - الدقهليةإستيراد وتجارة أعالف ونخالة
050/2312030

......................................................

المنتجات الغذائية شركة النجار مارين96
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

توريد مواد غذائية لشركات البترول والسفن والمطاعم 
والفنادق

elnagarmarine@yahoo.com..................12303/4241941ش األصدقاء - سموحة - اإلسكندرية

المنتجات الغذائية شركة النجوم الدولية97
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

4303/583823903/5852795int_stars@hotmail.comش محمود الديب - زيزينيا - اإلسكندريةإستيراد مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة النهرين للمنتجات الغذائية98
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-1102/23599235ش وادي النيل المعادي - القاهرةإستيراد وتصدير وتعبئة المنتجات الغذائية
02/23807193

..................alnahrain@nahrainintern

المنتجات الغذائية شركة النورس للتجارة والتوزيع99
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................8602/26849200ش الناصر - كوبري القبة - القاهرةموزع المواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة الهداية100
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................015/379111العاشر من رمضان - داخل المصرية سنترموزع للمواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة الهدير للمقاوالت العمومية والتوريدات101
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

2702/334750902/33449580el.hadeer@hotmail.comش دمشق - المهندسين - القاهرةتوريد عمالة إنتاج للمصانع الغذائية

المنتجات الغذائية شركة الوحدة لإلستيراد والتصدير والتوكيالت102
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-2802/25281355 طريق مصر حلوان الزراعي - المعاديإستيراد وتصدير قمح
012/27370414-

02/25249773unionfriends_2007@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة اليسر فوود كورز103
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................1102/25195745ش 250 - المعادي الجديدة - حلوانتوريد مواد غذائية للمصانع والشركات

المنتجات الغذائية شركة اليسر لتجارة األدوية104

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (زاجرو) السنغافورية و(إف إم) و(دوكس - آل) 

اإليطالية والفاسان) الهولندية و(فيتاجري) الكندية لألدوية 

البيطرية - وموزع (سيفوميد) المصرية لألدوية البيطرية

6عمارات العبور - شارع صالح سالم - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/22612675-

010/01311312

02/24039029www.elyoser.com

المنتجات الغذائية شركة بايو شوب105
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................2702/25212103ش 231 - المعادي - القاهرةوكيل لشركة (إيزيس) المصرية للمواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة بدر الدين لإلستيراد والتصدير106

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل شركة (جيست بروكاديس) األوروبية - شركة 
(كوماييش) الفرنسية لألسماك - شركة (تريتشي) التركية 

للمشمش والتين ومنتجات الياميش - شركة (فريشلي 
اهاراتيه) لمنتجات الجمبري - شركة (باسكو) الفيتنامية 

للمنتجات السمكية

10فوق المتوسط - أبراج عثمان - كورنيش 

المعادي - حلوان

02/25257796-

02/25257605

02/25271441sales@badreldine.com

المنتجات الغذائية شركة برازرس فارما لألدوية107

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (أنيميدكا إنترناشيونال) األلمانية إلضافات األعالف 
(مثيونين - اليسين - كولين كلورايد - مونوداي كالسيوم - 

فوسفات) وخامات أدوية (فيتامينات - أحماض أمينية أمالح 
أنزيمات) - معدنية

1أ عمارات الفاروقية - جسر السويس - مصر 

الجديدة - القاهرة

02/26214509-

012/26292692-

010/00464284-

02/26217936www.animedica.com
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(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنتجات الغذائية شركة برفكت108
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

1602/3344963702/33449636yasserarram@hotmail.comش الفالوجا - الدقي - الجيزةموزع للمواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة بورسعيد للتنمية التجارية الحديثة109

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

-502/24504415ش السيد المرغني - روكسي - القاهرةإستيراد وتسويق المنتجات الغذائية
02/24523051-
02/22584072-
03/5530101-
03/5530120

02/22565984www.soudanco.com

المنتجات الغذائية شركة بي أتش تي سبرسو110
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

17ش مركز المعلومات - مساكن شيراتون - إستيراد كافيه
القاهرة - مصر الجديدة

02/22668032-1963702/22668017....................................

المنتجات الغذائية شركة تارجت لإلستيراد والتوزيع العام111
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد مواد غذائية (جبن) من (أمريكا - إنجلترا - هوالندا 
أيرلندا) -

-2802/35830355 عمارات أبو الفتوح - الهرم - الجيزة
02/35852838

012/777819....................................

المنتجات الغذائية شركة ترانس أطالنتك جات واي إيجيبت112
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................02/25166091-1002/27543917أ شارع 233 - دجلة - المعادي - القاهرةإستيراد وتصدير عصائر طبيعية

المنتجات الغذائية شركة ترانس فريدج إنترناشيونال113

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل شركة (ألزشيم ديجوسا) األلمانية المنتجة لمنظم نمو 
لدورميكس ومنظم نمو الستوفكس - (هوكلى) 

إنترناشيونال) اإلنجليزية - (كايكر) اإليطالية لمقصات تقليم 
الفاكهة والعنب وأدوات لتربيط العنب بعد التقليم

6ش دار الشفاء - جاردن سيتي - الدور الخامس 

- القاهرة

02/27922917-

02/27920206-

02/27920207

02/27920205www.transfridge.com

المنتجات الغذائية شركة تريانون114
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

7ش شرم الشيخ - العطارين - خلف مسرح سيد توريد وتجارة مأكوالت للفنادق والمطاعم
اإلسكندرية - درويش

03/487487603/4871657trianon1905@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة تريد سيركل115
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................2302/3337277702/37613101ش الدقي - الدقي - الجيزةإستيراد مواد غذائية

شركة تنمية المشروعات وإستصالح األراضي 116

(بروديك)

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل لشركة (توسكانا موري) لمعاصر الزيتون األوتوماتيك 
- (باندو) األسبانية لمصانع تخليل الزيتون - (دروب) 

اليونانية لفالتر الري - (إيتال مانومترى) لعدادات الضغط - 
(كالريفلتر ميدكوس) الفرنسية للمحطات المتنقلة لمعالجة 

ملوحة المياه والصرف - موزع وحيد لشركة (باير) 
األلمانية لسلك الباكيومونوفيل للصوب الزراعية

380 كورنيش النيل - المعادي - فوق بنك مصر 

الدولي - القاهرة

02/25256692-

02/25280458-

012/22192084-

012/22169239

02/25256692farmwy@netscape.net

المنتجات الغذائية شركة توراز نيل إكسبورت117

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

29ش الغرفة التجارية - الدور الرابع - شقة 14 تصدير جميع المواد الغذائية خاصة الفاكهة والخضروات

- محطة الرمل - اإلسكندرية - مصر

03/485111403/4805926www.turaznile.com

المنتجات الغذائية شركة جرين سيد118

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إمتداد شارع عبد الحميد بدوي - المنطقة إستيراد البذور والمستلزمات الزراعية في مصر
التاسعة - مساكن شيراتون عمارة رقم 13 مصر 

القاهرة - الجديدة

02/22669172-
02/22669173-
010/08484797

02/22669172wafikghobrial@hotmail.com

شركة جلوبال للتنمية التجارية واإلستيراد 119
والتصدير

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

1602/2404509802/24025948globaltrading@hotmail.comب عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةإستيراد أسماك مجمدة

المنتجات الغذائية شركة جلوري فيت لإلستيراد والتصدير120
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

4ش محمد أبراهيم جسر السويس - مصر إستيراد أدوية بيطرية من أمريكا وهولندا وإيطاليا
القاهرة - الجديدة

02/26632683-
012/28765500

..................www.gloryvet.com

المنتجات الغذائية شركة جورميت إيجيبت121
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

6ش المصانع الحديدية - المهندسين - القاهرة ,  إستيراد مواد غذائية
القاهرة - المعادي - 7 أبراج بدر

02/33050880-
1/19339

..................www.gourmetegypt.com

المنتجات الغذائية شركة جيوبيتر لإلستيراد122

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (شبيخت) األلمانية لبطاريات معدات الدواجن 
و(كومبيرالند) األمريكية لمعدات الدواجن األرضية و(باس 

ريفورم) الهولندية للحضنات والمقافص - وموزع 
اإليطالية لمراوح الشفط (جيجوال)

23ش محمود سامي البارودي - المنطقة 

السادسة - مدينة نصر - القاهرة

02/22710589-

02/26710882-

012/22141462

02/22710589geopeterem@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة حبيبة للتجارة والتوزيع123
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................2403/4211658ش شوقي - محرم بك - اإلسكندريةتوريد وتجارة جميع المواد الغذائية للغير

المنتجات الغذائية شركة حلويات عطا124

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

شارع تاج الرؤساء - سابا باشا - اإلسكندرية , إستيراد وتصدير مواد غذائية

شارع حسين حجازي - دمنهور - البحيرة

010/01211387-

045/3340279-

045/3358185attagroupegypt@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة حومين لإلستيراد والتصدير125
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-3702/27362281أ شارع أحمد حشمت - الزمالك - القاهرةتصدير جميع أنواع الفاكهة والخضروات لجميع دول العالم
02/27384115

02/27354835www.homin-export.com

المنتجات الغذائية شركة دالنت الشرق األوسط126
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

المكتب اإلقليمي لمصنع أجنبي لمكسبات طعم ونكهة - 
عصائر مركزة

23ش تاج الدين السبكي - أرض الجولف - 
القاهرة - مصر الجديدة

02/2417886502/24178864www.dallant.com

المنتجات الغذائية شركة دانيسكو إيجيبت127
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

8ش أفالطون من شارع العروبة - مصر الجديدة إستيراد مواد خام لألغذية (مضاد للبكتيريا)
القاهرة

02/26903211-
02/26903463

02/26902405....................................

المنتجات الغذائية شركة دربالة لإلستيراد والتصدير والتوكيالت128
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

16ش إبراهيم شوقي - أمام جنينة مول - مدينة توريدات مواد غذائية داخل مصر
القاهرة - نصر

02/24017062..................hefnyderbala@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة دلمار جروبو129
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

503/429212103/4292122www.delmargrupo.comش جواد حسني - اإلبراهيمية - اإلسكندريةإستيراد وتصدير األسماك



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنتجات الغذائية شركة ديريز جروب130
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

محور كريزي ووتر - قطعة 21 - الشيخ زايد - إستيراد وتجارة الحيونات الحية المنتجة لأللبان واللحوم
مصر

02/3851006602/38503521hkamel@milkys.net

المنتجات الغذائية شركة ديلموند إيجيبت131
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................4002/3345520902/33464261ش إبراهيم البعثي - المهندسين - القاهرةإستيراد عصائر

المنتجات الغذائية شركة ديهيدروفودز132
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-9702/24589470ش كورنيش النيل - روض الفرج - القاهرةتصدير مواد غذائية
02/24589472

02/24589474www.dehydrofoods.com

المنتجات الغذائية شركة رويال تريد لخامات الحلواني133
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-502/24600085ش الشبراوي - دوران شبرا - القاهرةتوريد خامات حلواني
02/24591210

..................raafat.ayoub@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة رويال للتصدير واإلستيراد134

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

44ش عبد الخالق مصر الجديدة - القاهرة ,   إستيراد مواد غذائية

18ش كلية الطب - محطة الرمل - اإلسكندرية

02/23900326-

03/4844451

02/23913545....................................

المنتجات الغذائية شركة زاروكس إيجيبت135
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................802/33368733ش النهضة - الدقي - الجيزةبيع مكعبات ثلج

المنتجات الغذائية شركة زهرة البن البرازيلي136
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................9202/22560204ش جسر السويس - أمام كنتاكي - القاهرةإستيراد بن

المنتجات الغذائية شركة ستاركو فارم للتجارة والتوزيع137
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................1102/25765307 شارع 26 يوليو - وسط البلد - القاهرةإستيراد مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة سراج ورزق للتجارة138
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد معدات مطاحن ومجزر آلي - مصانع أعالف - قطع 
ماكينات - غيار مكابس

-3602/25264608شارع 108 - حدائق المعادي
02/25287212

02/25271401sragrizk@link.net

المنتجات الغذائية شركة سراج ورزق للتجارة139

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكالء وإستيراد وتوريد قطع غيار وماكينات التعبئة 
والتغليف - مصانع علف حيواني ودواجن - توريد خطوط 

مجازر آلية ومطاحن

-3602/25264608ش 108 حدائق المعادي - القاهرة
02/25287212-
012/21950503

02/25271401www.sragrizk.com

المنتجات الغذائية شركة سكريت لإلستيراد والتصدير140
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................402/24175809ش حسن محمد عالم - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة سمان للتجارة والتوريدات141
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

02/27361994www.sammantrading.com.eg-1002/27352606ش الكامل محمد - الزمالك - القاهرةمستورد وموزع لألغذية والمشروبات

المنتجات الغذائية شركة سنفرو للتوريدات والخدمات الغذائية142
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

1174 مربع الوزراء - مساكن شيراتون - مصر كاترينج لمواقع البترول
القاهرة - الجديدة

02/22667126......................................................

المنتجات الغذائية شركة سي هود سي تريد143
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................703/3088689ش شهر العسل - العجمي - اإلسكندريةتصدير مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة سيف144
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

3 ممر األريزونا - درب البربرة - سنتر المباركي إستيراد وتصدير لوازم السبوع واألفراح
القاهرة - العتبة -

02/25935720-
02/25897941

..................seifeldin_2000@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة سيفا (صحة الحيوان)145

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

-6502/27538183 شارع 263 - المعادي الجديدة - القاهرةإستيراد (سيفا) الفرنسية لألدوية واللقحات البيطرية
02/25171436-
02/25171437-
02/25171438

02/25191574www.ceva.com

المنتجات الغذائية شركة سيفن سيز لإلستيراد والتصدير146
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-15012/71554455شارع 6 - المعادي - القاهرةإستيراد وتصدير مواد غذائية من إنجلترا
02/23780988

..................www.7seasplus.com

المنتجات الغذائية شركة شوكو شوكوال147
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

106ش محيي الدين أبو العز - المهندسين - إستيراد وتجارة حلوى جافة
الجيزة

02/33366167......................................................

المنتجات الغذائية شركة شيراكو سنيور للتصدير148
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-1902/24174969ش حسن أفالطون - مدينة نصر - القاهرةتصدير مواد غذائية
02/24152972

02/24174960....................................

المنتجات الغذائية شركة صانو للمطاعم والتوريدات الغذائية149
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

102/3302755502/33028188www.sano.com.egش وادي النيل - المهندسين - الجيزةتوريد مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة صديق الخباز لمستلزمات المخابرز150

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل شركة (فال بان) الفرنسية لمحسنات الخبز 
والكرواسون - إستيراد مستلزمات المخابز والحلواني من 

فرنسا

-33011/14000853ش السكاكيني - الظاهر - القاهرة
010/01582992-

02/26839310

..................www.sadikalkhabbes

المنتجات الغذائية شركة صفا إنترناشيونال151
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-302/23916486ش الشواربي - وسط البلد - القاهرةتصدير مواد غذائية
02/23916480

02/23930313....................................

المنتجات الغذائية شركة صقر سيدس152

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل شركة (أميرال) األمريكية - شركة (يورو زادن) 
الهولندية - شركة (أجرتك) الهندية المتخصصة في بذور 

الخضروات - مشاتل (لوير) األمريكية لبذور الفاكهة - 
موزع معتمد لبذور لشركة (شنجينتا) الهولندية

13ش األديب علي أدهم - مكتب 202 - مساكن 

شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

02/22672759-

02/22685073-

012/27365889

02/22680733sakrseeds@yahoo.com

المنتجات الغذائية شركة طوبار لمنتجات األلبان153
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................1502/3749934002/33357852ش الحسن - الدقي - الجيزةإستيراد وتصدير منتجات ألبان

المنتجات الغذائية شركة عاصم دوس وشركاه154

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد المستلزمات الزراعية - وكيل شركة (إمبلایر فالي) 

األمريكية لبذور برسيم حجازي , (بي في بي) الهولندية 

للبيتموس - (إنزا زادن) للبذور والخضر

-3302/23937997ش طلعت حرب - القاهرة

02/23929087

02/23929087sh.zaki@hotmail.com
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المنتجات الغذائية شركة فاميلي فود للتجارة والتوزع155
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

استيراد مواد غذائية (ذرة مجروشة) من شركة 
اإليطالية (ديفرانشسكي)

-5402/37620719ش ميشيل باخوم الدقي - جيزة
02/37620097

02/37620417....................................

المنتجات الغذائية شركة فتحي عبد هللا منصور156
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-5062/3190219ش مني وبغداد - بورتوفيق - السويسإستيراد وتصدير مواد غذائية - تخليص جمركي
062/3190042

062/3190059fathy_abdell@live.com

المنتجات الغذائية شركة فرست تشويس للتجارة والتوزيع157
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................5620/37606866ش الزهراء - الدقي - الجيزةوكيل مشروبات لشركة أجنبية وتوريدها للفنادق

المنتجات الغذائية شركة فرست كاترينج158
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية األولى - توريد مواد غذائية
13 قطعة

015/352188......................................................

المنتجات الغذائية شركة فريش بوكس159
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

4302/2635593802/26371958info@exportbox-eg.comش محمد فريد - مصر الجديدة - القاهرةإستيراد وتصدير مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة قبا فوود العالمية160
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................03/518041103/5180900شارع الرحمة - المنتزه - اإلسكندريةتصدير المواد الغذائية

شركة قباء لإلستيراد والتصدير والتوكيالت 161
التجارية

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-03/3011631شارع مسجد قباء - طريق أم زغيو - اإلسكندريةإستيراد وتصدير مواد غذائية
03/3011632

03/3014277www.kebaafoods.com

المنتجات الغذائية شركة كاجي لإلستيراد والتصدير162
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية E6 - إستيراد وتصدير وتوريدات البن
28 قطعة

02/2268883802/22681455www.cajigroup.com

المنتجات الغذائية شركة كارفان للتسويق163

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد وتصدير ووكيل تجاري لماركة (بونجور كافيه) 

المصرية للبن سريع الذوبان

السادس من أكتوبر - 11 عمارات رامو - الحي 

المتميز

02/39121385-
02/38380492-
02/38380493

02/38380491www.caravan-marketing.com

المنتجات الغذائية شركة كامبل إيجيت للخدمات الغذائية164
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-2102/22900472ش فريد - مصر الجديدة - القاهرةخدمات غذائية
02/24172858

02/24181112www.campbellegypt.com

شركة كايرو تريد لإلستيراد والتصدير 165

والتوكيالت

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

حاصلة على العديد من التوكيالت العالمية في مجال معدات 
مصانع األعالف والمزارع - ومستورد لخطوط ومعدات 

مصانع األعالف من الصين ومستلزمات مزارع الدواجن 
الحديثة من خطوط علف وبطاريات وسايلوهات وخطوط 

تبريد (شفاطات) وخاليا من الصين

56ش محمود شكري من شارع قناة السويس - 

المنصورة

050/2335900-
010/00188889-
010/06110389-
012/23874438-
010/04382888

..................www.cairot.com

المنتجات الغذائية شركة كايرو فيت للتجارة والتوزيع166

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (بيج هيردسمان) الصينية لمعدات عنابر الدواجن - 

وموزع (أجرامكو) ألدوية الدواجن - ومستورد (جروبو 

ميجا) األسبانية لألدواية ومعدات من الصين

345 طريق المحور المركزي - المنطقة الثانية - 

السادس من أكتوبر

02/38376747-

010/07857060

..................cairovet@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة كالرا إنتر تريد167
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

1902/2471659002/24712539calaraintertrade@yahoo.comش عبد العزيز عيسي - مدينة نصر - القاهرةإستيراد مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة كليوباترا للتجارة والتسويق الدولي168

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

8شارع 257 - المعادي - القاهرة ,   شارع إستيراد مواد غذائية (منتجات مصرية)

الجمهورية - المنصورة - الدقهلية

02/25215506-
02/25215507-
02/25215508

02/2515509-

050/2236475

cleopatra@1link.net

المنتجات الغذائية شركة كورنية دورية شوكوالتير169
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

02/37492966aymanfragalla@yahoo.com-2502/33373503ش مكة - الدقي - الجيزةإستيراد وتصدير شيكوالتة من سويسرا

المنتجات الغذائية شركة كومباس تريد170
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

2402/2273311602/22733118compasstrade07@gmail.comش محمد توفيق دياب - مدينة نصر - القاهرةموزع للمواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة كوميرشال جروب171

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (بيج دويتشمان) األلمانية لمعدات العنابر و(شيك 
ماستر) األمريكية لمعامل التفريغ و(بايل) الفرنسية 
للمجازر و (ديسرسكو) األمريكية لمصانع األعالف 

و(إرماف) الهولندية للسخانات و(آندريتز) الهولندية 
لمعدات مصانع األعالف - و(موبا) الهولندية لماكينات 

تعبئة البيض

43شارع إبراهيم نوار - ش أحمد فخري مدينة 

نصر - القاهرة

02/2271088202/22740844www.commercialgroup-egypt.com

المنتجات الغذائية شركة كيري بيوسينس مصر172

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد المواد الغذائية الخام من شركة (كيري) 

الهولندية31ش اإلمام علي - مصر الجديدة - القاهرة

-3102/22907603شارع االمام علي - مصر الجديدة - القاهرة

02/22907604

02/22907425www.kerrygroup.ie

المنتجات الغذائية شركة كيمي تريد173
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

3ش محمد الغزالي من شارع مصدق - الدقي - إستيراد زيوت عطرية
الجيزة

02/37607339-02/37607341chemitradecom@yahoo.com

شركة كيمتك (الشركة العالمية للتكنولوجيا 174
والكيماويات)

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

28 طريق مصر حلوان الزراعي - المعادي - إستيراد محسنات دقيق
القاهرة

02/2524840-02/25259180....................................

المنتجات الغذائية شركة لينوس للتجارة والتوكيالت175

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد (سي بي إم) و(أوتيفينجر) الهولنديتين مصانع 
األعالف و(جي إس) اإليطالية لمطاحن الدقيق و (فافا) 
اإليطالية لمطاحن المكرونة و(هايد) النمساوية لمصانع 

البسكويت و(ماريني) اإليطالية لماكينات التعبئة

84ش الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - 

القاهرة

02/22604043-

02/22604089-

012/23250283

02/24010198www.leenos.com

المنتجات الغذائية شركة ماتركس إنترناشيونال176
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................1602/3760845002/37608592ش محمد كامل مرسي- الدقي - الجيزةإستيراد ماكينات تصنيع اللحوم



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنتجات الغذائية شركة ماجدينز لإلنتاج الحيواني والزراعي177
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد وتصدير مواد غذائية (لحوم مجمدة) من شركة 
األسترالية (ميت فيلت)

77أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - 
الجيزة

02/3749564602/37619994www.magdiens.net

المنتجات الغذائية شركة ماسي فوود178
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

6أ شارع حسين كمال إمتداد محي الدين أبو العز توريد مواد غذائية
القاهرة - الدقي -

02/37619635-
012/83607866

..................massyfood@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة متجر التوكيالت المصري (شاريباك)179
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

3ش منشية الكتبة قصر النيل - وسط البلد - إستيراد حاصالت زراعية
القاهرة

02/2392198802/23932003cer@menanet.net

شركة متجر للتوكيالت المصري (شاعر 180

وشركاه)

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

18ش دمياط والجمهورية - حي الشرق - إستيراد شيكوالتة من شركة (نيونيك) - (كيندر) اإليطالية

بورسعيد                ,    2شارع األنسة مي - 

حي شرق - اإلسكندرية

066/3245740-
066/3323671-
03/5857314-
03/5857315-

03/5826380-

066/3323215

ceralamein@hotmail.com

المنتجات الغذائية شركة مصر لإلستيراد والتصنيع181

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد معدات وأجهزة مواد - غذائية - معدات ألبان من 

(إيطاليا - فرنسا , الدنمارك)

-3402/33362556ش سليمان أباظة - الدقي - الجيزة
33365705-

02/33367368

02/37602530www.synergy-eg.org

المنتجات الغذائية شركة مصر إكسبريس182

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

3ش الصباح أمام محافظة الجيزة - الهرم - موزع لشركة (بونسون - شكوالتة مرس - هينيكل)

الجيزة ,   6شارع حسب النبي - فيصل - الجيزة

02/37807647-

02/35688643

..................misrexpress-trin.com

المنتجات الغذائية شركة مكة سيدز183

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

إستيراد بذور هجن الخضر - وكيل لشركة (نامد هاري 

سيدز) الهندية المنتجة ألجود انواع هجن الخضر

8ش أبو داود الظاهري متفرع من شارع مكرم 

عبيد - مدينة نصر - القاهرة

02/22702632-
02/26702852-
02/26702839-
02/26702817-
010/65526660

02/22702650meccaseeds@hotmails.com

المنتجات الغذائية شركة مواسم184
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................2702/22639912ش عطية الخولي - مدينة نصر - القاهرةإستيراد مواد غذائية

المنتجات الغذائية شركة موديكو لألبواب األوتوماتيكية185
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

إستيراد مواتير أبواب أوتوماتيكية من شركة (كامي) 
اإليطالية

62303/574223303/5775187modicoalex@yahoo.com طريق الحرية - سبورتنج - اإلسكندرية

المنتجات الغذائية شركة ميجا تريد للتجارة186
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-302/25258558ب أبراج المهندسين - كورنيش النيل - المعاديتوريد مواد غذائية
02/25240078

02/25240079www.megatrade.com

المنتجات الغذائية شركة ميد سوفتس187
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

4002/2705893102/27544054www.medsofts.netشارع 206 دجلة - المعادي - حلوانإستيراد وتصدير المواد الغذائية

المنتجات الغذائية شركة ميدتيرينيان للتوكيالت والخدمات188
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

15302/2260957002/22622638info@medaseg.com شارع الطيران - مدينة نصر - القاهرةوكيل لمجازر الدواجن من ألمانيا

المنتجات الغذائية شركة ميدل إيست لإلستيراد والتصدير (ميكو)189

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

14ش عبد المنعم خليل تقاطع شارع الفراعنة - إستيراد منتجات غذائية من تركيا - أستراليا - أمريكا

وسط البلد - باب شرق - اإلسكندرية

03/4816099-03/4863513www.middleeast-grp.com

المنتجات الغذائية شركة نترافيت انترناشيونال190
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................302/2483990402/24874153ش كمال - العباسية - القاهرةإستيراد مواد غذائية (مكمالت غذائية)

المنتجات الغذائية شركة نيسكو لإلستيراد والتصدير والتوكيالت191
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-1102/33352775ش جمال سالم - الدقي - الجيزةإستيراد وتصدير مواد غذائية
02/33387495

02/33387168naisco@commnet.com.eg

المنتجات الغذائية شركة نيفكس لتصدير الحاصالت الزراعية192
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-02/46651622مدينة العبور - المنطقة الصناعية الثانيةتصدير خضروات وفاكهة
02/46651623

02/46651498nivex@link.net

المنتجات الغذائية شركة هاوس تو هاوس كاترينج193
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

www.housetohouse.com..................9010/01102516أ شارع أحمد حشمت - الزمالك - القاهرةتوريد مواد غذائية للمطاعم والفنادق والكوفي شوب

المنتجات الغذائية شركة هايبر فيت لمنتجات صحة الحيوان194

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (كيمفيت) األردنية إلنتاج مضادات حيوية وفيتامينات 
وبريمكسات و(فيتيرينا) الكرواتية للقاحات واألدوية 

البيطرية وإضافات األعالف

17ب عمارات العبور - صالح سالم - مدينة 

نصر القاهرة

02/24045859-
012/22441670-
012/77210099

..................www.hyperveteg.com

المنتجات الغذائية شركة هيلث هارفست195
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

www.kushicenter.com..................502/37483851ش رامز - المهندسين - الجيزةإستيراد مواد غذائية (علم المكروبيوتك) من أمريكا, اليابان

المنتجات الغذائية شركة ياسر الشيخ196
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................2103/5425901ش طه حمادي - كليوباترا - اإلسكندريةتوريد مواد غذائية جملة

شركة يونايتد مصر لإلستثمارات الصناعية 197

والتجارية

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكالء لشركة (كان) لسائل المبيدات الحشرية (راجون) 

ومعطر الجو( جاردن)

-93010/03331166ش حسن رضوان - طنطا - الغربية
010/17622717-
040/3326776-

040/3309126www.unitedgyptonline.com

المنتجات الغذائية مؤسسة الجزيرة للتوكيالت198
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

......................................................02/38337677السادس من أكتوبر المجاورة األولىموزع للمواد الغذائية

مؤسسة الحندويل لإلستيراد والتصدير 199
والتوكيالت

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

66ش محمود فهمي القراشي - الجمرك - وكالء مستلزمات إنتاج الحلويات (بندق - لوز - جوز هند)
اإلسكندرية

012/23338162-
03/4844707

......................................................

المنتجات الغذائية مؤسسة العشري للتجارة والتوريدات200
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

2302/2402676902/24031264talashry@hotmail.comش يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرةإستيراد مكرونة(سلفا) التركية - (سمولينا) اإليطالية

مؤسسة رويال للتجارة والتوريدات العمومية 201
والمقاوالت

المنتجات الغذائية 
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-32010/01426762 أبراج المانسترلي - البحر األعظم - الجيزةتوريدات عمومية - خدمات نظافة
02/35718955

..................royalwosata@gmail.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

المنتجات الغذائية مؤسسة عز الدين للتجارة202
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

....................................02/35821196-30002/35875411ش فيصل - الجيزةإستيراد مواد غذائية (ياميش رمضان) من سوريا

المنتجات الغذائية مجموعة شركات كير سيرفيس203

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

-02/26822260برج مصر للسياحة - ميدان العباسية - القاهرةإعداد وتوريد الوجبات
010/05330051-
012/23935169

02/26830903www.careservices.com.eg

مجموعة شركات م.عبد السالم حجازي (فات 204

هانز)

المنتجات الغذائية 

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

وكيل (بوفانس) الهولندية للكتاكيت و(هايسكس) الهولندية 

ألمهات بياض و(بيترسايم) األلمانية لماكينات تفريغ البيض 

و(كوب فانتريس) البلجيكية للدواجن

94ش التحرير - برج المغربي - الدقي - الجيزة, 

   10شارع معاوية - طنطا

02/37623772-

02/37623771-

040/3310003

02/37623773-

040/3319803

www.fathens.com

المنتجات الغذائية مركز القاهرة التجاري205
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

-402/37607236ش حسين أحمد رشاد - الدقي - الجيزةإستيراد مواد غذائية (خامات أولية)
02/37607237

02/37498686info@ctc-sweets.com

المنتجات الغذائية مكتب الوادي لإلستيراد والتصدير والتوكيالت206
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

g_khp@hotmail.com..................302/37421092ش محمد عبد السالم األندلس - الهرم - الجيزةتصدير أعشاب طبية لجميع دول العالم

المنتجات الغذائية شركة ممدوح ستين207

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

123ش الشركات - الزاوية الحمراء - القاهرة ,  إستيراد مواد غذائية (الجبن)

  499شارع بورسعيد وسط البلد - القاهرة

02/24240310-
02/24240311-
02/25909563

02/24240252www.sittin-group.com

المنتجات الغذائية الشركة العربية إلضافات األغذية (أراب فود)208

وخامانها

محسنات الطعم واللون 

والرائحة

-1802/33044210شارع اإلنشراح الكبير المهندسين - الجيزةإستيراد إضافات أعالف
02/33472285-
02/33472286

02/33026086www.arabfood-eg.com

المنتجات الغذائية شركة المصرية األلمانية (ماجيك)209
وخامانها

محسنات الطعم واللون 
والرائحة

5ش مصطفي أحمد - من شارع شعبان أبو زيد -محسنات خبز وكيك
الجيزة - الهرم -  الوفاء واألمل

010/05836845-
010/04074146

02/33821467www.magicifoodstuff.com

15ش قبلي العيون - مدابغ مصر القديمة - دباغة جلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة 6 أكتوبر1

القاهرة

02/2312013-
02/2312014-

010/01423127-
011/40105777

02/25312015a6october@yahoo.com

7ش عبد العزيز العطار مدابغ مصر القديمة - تجارة ودباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة اإلبراهيمية لدباغة الجلود2

القاهرة

02/23651303-
012/22119322-
012/23106772

02/23657570elibrahimia1@gmail.com

11ش بيبرس - الحمزاوي الكبير - األزهر - إنتاج أقمشة مخلوطة - نسيج وصباغة وتجهيز وطباعةجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة أبناء الحسين للنسيج3
القاهرة

02/42200191......................................................

27ش السكة الحديد - مدابغ مصر القديمة - دباغة جلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة أبو سمبل لدباغة الجلود4
القاهرة

02/23621832-
012/26259476

02/23632677....................................

-03/4406828منيا البصل - المكس - اإلسكندريةجميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة أبو سنة لدبغة الجلود5
03/4435377-

012/22835616-
012/28410555

......................................................

9ش عبد العزيز العطار - مدابغ مصر القديمة - دباغة جميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدابغ أحمد إبراهيم عبد الحافظ6
القاهرة

02/23636463-
012/22139433

02/23622364....................................

-03/4448113ارض المدابغ - المكس - اإلسكندريةجلود مدبوغةجلود ودباغةالجلود والدباغةمدابغ أحمد الشافعي لدباغة الجلود7
03/4413401-

011/46611998

......................................................

سكة قطور الفرمية أمام مصنع القاضي - المحلة صباغة خيوطجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة أحمد عبد العاطي أبو قمر8

الكبرى - الغربية

040/2402492-
040/2405003-
012/23980512

......................................................

53ش الطيران بعد رابعة العدوية - منشية ناصر إستيراد مصنوعات جلديةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة اإلخالص لإلستيراد والتصدير9
القاهرة -

02/23411969..................el_ekhlass@yahoo.com

16ش سالم ظريف - مدابغ مصر القديمة - دباغة الجلود بأنواعهاجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة األخوة10
القاهرة

02/23636978......................................................

المنطقة الصناعية القطعة الثالثة بالعباسية - صباغة وتجهيز منسوجات قطنيةجلود ودباغةالجلود والدباغةمصبغة األشراف11
القاهرة

02/24837729......................................................

....................................2502/2591080302/27868847ش الجيش - العتبة - القاهرةإستيراد مصنوعات جلديةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة أصيل لإلستيراد والتصدير12

أرض المدابغ - الماكس - اإلسكندرية ,    5ش دباغة وتجارة جميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة أنجال محمد وعبد الحميد شاهين وشركاه13

األسقفية اإلسكندرية

03/4405221-
03/4413744-
03/4863383-

012/22120481-
012/23115406-

03/4876615ashrafshahine@yahoo.com

-1302/25241567ش 106 المعادي - حلوانإستيراد منتجات جلديةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة أوريكس للمنتجات الجلدية14
010/68830186

02/25285805www.oryxleather.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

-03/4414888أرض المدابغ - المكس - اإلسكندريةدباغة جلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة أم النور لدباغة الجلود15
010/01468153

......................................................

26ش السكة الحديد مدابغ مصر القديمة - دباغة وتجارة الجلود وصناعة األحذيةجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة أوالد عمر أبو الروس16
القاهرة

02/23630660-
02/23625303

02/23624110www.aboulrous.com

......................................................1102/23620226ش الجباس - مصر القديمة - القاهرةجلد ماعز مدبوغ كيماوياجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة أوالد حسن الجباس للدباغة17

39,26ش السكة الحديد - مدابغ مصر القديمة - دباغة وتجارة جميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة أوالد خالد عمر علي وشركاه18

القاهرة

02/23625303-
02/23630660-
012/22123834

02/23624110www.aboulrous.com

27ش السكة الحديد - مدابغ مصر القديمة - دباغة وتجارة جميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة أوالد سالمة19
القاهرة

02/23639257-
02/23639459-

02/23645551elmarawa2110@hotmil.com

صناعة أحذية عسكرية ودباغة الجلود وتستورد مواد جلود ودباغةالجلود والدباغةشركة أوالد محمد عبد الحافظ إبراهيم وشركاه20

كيماوية

27ش الفسطاط - مصر القديمة - القاهرة ,   

49ش المنيل - القاهرة

02/23683927-
02/23639688-
012/27491835

02/23680600-

02/23680600

mohamed_3210@yahoo.com

-6002/23622176ش تل العيون - مدابغ مصر القديمةدباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة البنداري21
012/22153442

02/25315195ehapob@yahoo.com

منطقة مبارك الصناعية قويسنا - رالمنوفية ,  دباغة الجلود وتصديرها صناعة الجيلتينجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة بيل كلر لدباغة وتشطيب الجلود22

عين الصيرة - مجرى العيون - مصر القديمة - 

القاهرة

048/2590509-
048/2590559-
048/2590558-
048/2590490-

012/20208300-
012/20208400-
012/20208500-

02/23637582

048/2590519pcolor@pielcolorsae.com

02/26244568timex2008@tedata.net-1502/26231457ش موسى بن نصير - مصر الجديدة القاهرةإستيراد جلود مدبوغةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة تيمكس23

......................................................602/25905785 حارة النوبي - العتبة - القاهرةإستيراد جلود صناعية توريد جلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة ثري أر24

شركة جعفر وشركاه لدباغة وتجارة الجلود 25

(المصباح)

13ش سالم ظريفة - مدابغ مصر القديمة - دباغة وتجارة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغة

القاهرة ,   1 دار التفاح متفرع من شارع أحمد 

ماهر - باب الخلق - القاهرة

02/25114576-
010/01549732-
011/11805559-
011/11335568-

02/25112576

..................gaffar_co@hotmail.com

-302/23636923أ شارع الدكتور حزان - مصر القديمة - القاهرةدباغة جميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة جلود الساعة (أوالد عيد إبراهيم)26
010/04448027

..................elsaah_tan@hotmail.com

43ش يونس عبد العاطي متفرع من شارع سالم دباغة جميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة جلود السنابل27
القاهرة - مصر القديمة - ظريفة

02/23637154-
010/05776572

......................................................

-4202/23681747ش السكة الحديد مصر القديمة - القاهرةدباغة جميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة جمال صالح أحمد28
010/00534976

......................................................

-51012/7793481ش الفسطاط - مصر القديمة - القاهرةدباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة الجنيه لدباغة الجلود29
012/2128819-
012/7034067-
02/23636809

02/23625606ellgonih_tannery@hotmail.com

31,22ش السكة الحديد- مدابغ مصر القديمة - صناعة جلود فرش السيارات والموبيليات واألحذيةجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة حافظ عباسي30

القاهرة

011/13322425-
02/23639303-
02/23934424-
02/23934874

02/23632729....................................

11ش معوض عبيد - مدابغ مصر القديمة - تصنيع ودباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة حربي لدباغة وتصدير الجلود31

القاهرة

02/25317056-
010/01006021-
010/05175123-
012/22114856

02/23689588-

02/23637480

www.harbytannery.com.eg

-10002/22362580ش مصنع النسيج - الشرابية - القاهرةإنتاج وصباغة خيوطجلود ودباغةالجلود والدباغةمصبغة الحرية32
02/22353483

02/22398715....................................

8ش السكة الحديد - مجرى العيون - مصر دباغة الجلود وتشطبهاجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة حسين عبد الحافظ إبراهيم33

القديمة - القاهرة

02/23638077-
012/23157734-
012/24460873

02/23649366hahtannery@hotmail.com

إستيراد مصنوعات جلدية - لوازم وأكسسوارات شنط جلود ودباغةالجلود والدباغةشركة رائف لإلستيراد والتصدير34
وأحذية من الصين

....................................1502/2589978802/23925371ش الشعراني البراني - باب الشعرية القاهرة

21 طريق القاهرة حلوان الزراعي - المعادي - إستيراد حقائب جلديةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة سيريكوم35
حلوان

02/23806970-
02/23806980

02/23580684sericom@intouch.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

شركة الرواد لدباغة وصناعة الجلود مدبغة 36
الريان

11ش الجباس - مجرى العيون - مصر القديمة -دباغة وصناعة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغة
 القاهرة

02/23638655-
010/00030100

02/23656710www.al-rowad.org

-012/22874188شارع المكس - أرض المدابغ - اإلسكندريةدباغة جلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة الريان37
012/29821198

......................................................

6ش السالم خلف فندق سياج - المريوطية - إنتاج جلود مدبوغةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة زنون للصناعة والتجارة38
الهرم - الجيزة ,   3 حارة حسن - المدابغ - 

القاهرة - الروضة

016/6179991-
02/23655220-
012/27654136

......................................................

zosser_co@yahoo.com..................4802/33373215ش جمال سالم - الدقي - الجيزةتوريدات عموميةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة زوسر مصر39

3, 8ش السكة الحديد - مدابغ مصر القديمة - دباغة الجلود بأنواعهاجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة سرج40

القاهرة

02/25327615-
010/01641266-
010/05008438

02/25321421www.sargtennery.com

21 طريق القاهرة حلوان الزراعي - المعادي - إستيراد حقائب جلديةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة سيريكوم41
حلوان

02/23806970-
02/23806980

02/23580684sericom@intouch.com

116ش كوستا يني - مدابغ مصر القديمة - دباغة الجلود بأنواعهاجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة الشعار42
القاهرة

02/23639216elshaartannery@yahoo.com

21ش زايد - المنطقة الصناعية - العباسية - تصنيع جلود - دباغةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة طيبة (صالح وشركاه)43
القاهرة

02/26752222-
012/81100018

02/26752220www.teebasite.com

6ش المعصراني متفرع من شارع السكة الحديد دباغة جميع أنواع الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة طنطا الحديثة44
القاهرة - مصر القديمة -

02/23641314-
012/27728040

..................tanney.socialgo.com

-1402/23639420ش الجباس - مدابغ مصر القديمة - القاهرةدباغة الجلود بأنواعهاجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة عبد هللا شراقة خليفة45
010/01844405

......................................................

14ش سالم ظريفة - مدابغ مصر القديمة - دباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة العبور46
القاهرة

02/23628122......................................................

02/23620748www.ammartannery.com-602/23639537ش السكة الحديد - مدابغ مصر القديمةدباغة الجلود وتجارتهاجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة عمار47

مصنع الغزالن لدباغة وتجارة الجلود 48
والبوريتان

-1502/23639406ش سالم ظريفة مدابغ مصر القديمة - القاهرةدباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغة
012/23499397

02/25312404....................................

-25010/66007500ش الفسطاط - مصر القديمة - القاهرةصناعة ودباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة فتيح49
010/1459724-
02/25315962

..................www.alfostat-tannery.com

-68010/09926263ش تل العيون - مصر القديمة - القاهرةدباغة الجلود الطبيعيةجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة الفرسان50
010/04596315-
010/06620687-

02/25318658

..................www.elforsanegy.com

14 حارة غطاس - السكة الجديدة - المنشية - إستيراد جلود ولوازم األحذيةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة قاصد كريم لإلستيراد والتصدير51
اإلسكندرية

03/4804727-
03/4806756

......................................................

شركة القاهرة الصناعية للجلود والكيماويات 52

(كايروتان)

السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثانية إنتاج المصنوعات الجلدية - دباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغة

قطعة 239

02/38332886-
02/38332897-
010/03424451

02/38330952www.cairotan.com

-10012/26991104ش الجباس - مدابغ مصر القديمة - القاهرةدباغة وتجارة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمصنع قناوي لألحذية53
02/25923359

......................................................

-10010/01489263ش الجباس - مدابغ مصر القديمة - القاهرةدباغة وتجارة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة القيراط الذهبي لدباغة الجلود54
02/23639514

..................www.goldenkirat.com

-1002/25323607ش الدكتور حزان - مدابغ مصر القديمةصناعة دباغة الجلود وتجارة  وإستيراد وتصدير الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمصنع المدينة المنورة55
010/06073063-
010/00044642

02/25323607almadena777@gmail.com

-2702/23639257أ ش السكة الحديد مصر القديمة - القاهرةدباغة الجلود وتصديرهجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة المروة لدباغة وتجارة الجلود56
02/23639459

02/23645551elmarwa_2110@hotmail.com

شركة مصر لإلستيراد والتصدير والتوكيالت 57
التجارية

102/2395454002/23930817ilham_misr_55@hotmail.comش المهراني - عابدين - وسط البلد - القاهرةإستيراد إكسسوارات وجلود من الصين وتايوانجلود ودباغةالجلود والدباغة

......................................................26002/23913685ش بور سعيد - السيدة زينب - القاهرةإستيراد مصنوعات جلدية من الصين - ايطاليا - أسبانياجلود ودباغةالجلود والدباغةالشركة المصرية اإليطالية58

-5702/23636515ش تل العيون - مصر القديمة - القاهرةدباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة المنتزه لدباغة الجلود59
012/22113160

02/23639586www.elmontazatannery.com

26ش السكة الحديد - مدابغ مصر القديمة - دباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة النجوم السبعة لدباغة الجلود60
القاهرة

02/23639295-
012/22172006

02/23655059gharabawy_tan@hotmail.com

......................................................1802/25892408ش البنداقة - الموسكي - العتبة - القاهرةإستيراد مصنوعات جلدية من إيطاليا - ألمانيا - تركياجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة النساج للتجارة61



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

18ش السلحدار بجوار مستشفى التوفيق إستيراد منتجات جلدية أرضيات - شفافجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة نور الضحى62
باب الشعرية القاهرة - القبطية

02/25889345-02/25920993noureldoha2@yahoo.com

51ش الدرب األحمر من درب األنسية باب إستيراد كيماويات خاصة بتصنيع الجلود واألحذيةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة النور للكيماويات واإلستيراد والتصدير63
القاهرة - الخلق

02/25125878..................www.elnour-egypt.com

1ش المهراني من شارع قصر النيل - خلف إستيراد وتصدير مصنوعات جلديةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة نيو كالسيك64
القاهرة - وسط البلد - اإلذاعة القديمة

02/2393139602/23930817newchassic7@yahoo.com

58 عمارات القوات المسلحة - شارع 306 إستيراد وتصدير مصنوعات جلديةجلود ودباغةالجلود والدباغةشركة نيو وورلد65
حلوان - المعادي الجديدة

02/27548528-
010/07655501

..................www.fivestars-egypt.com

33ش سالم ظريفة - مدابغ مصر القديمة - دباغة الجلودجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة الهرم الذهبي66
القاهرة

02/23651370-
010/01108511

......................................................

-102/25321357ش كوستا يني - مصر القديمة - القاهرةدباغة الجلود بأنواعها وتصديرجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة ورثة عبد هللا محمد حسن67
011/14040357-
010/06624086-

02/23651787chematin@hotmail.com

29ش السكة الحديد - مدابغ مصر القديمة - دباغة الجلود بأنواعهاجلود ودباغةالجلود والدباغةمدبغة يوسف إبراهيم الليثي68
القاهرة

02/2363962302/23685755....................................

شركة أ.ت كمذ لألعمال واإلستشارات 1

الكيمياوئية

خامات ومستلزمات 
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

......................................................102/27510202ش محمود أبو العزم - المعادي - حلوانإستيراد خامات بتروكيماويات

خامات ومستلزمات شركة أجرو تريدنج للتوكيالت التجارية2
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

تغليف المنتجات من فواكه وخضروات بإلسترتش فيلم 

بإستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا

02/27377664www.agrotradingegypt.com-1302/27377663ش البرازيل - الزمالك - القاهرة

خامات ومستلزمات شركة أجياد للتجارة3
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

-4302/25758155ش السبتية - القاهرةتجارة جميع أنواع المواسير البالستيك

02/25794020-

02/25791825....................................

خامات ومستلزمات المجموعة اإلستشارية للبالستيك والجودة4
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

......................................................5011/11351104ش جمال عبد الناصر - المنتزه - اإلسكندريةإستشارات ومتابعة جودة

خامات ومستلزمات شركة أكامو للهندسة والتوكيالت5
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

32ش مستوصف الكرمليت - سانت تريز - شبرا إستيراد وتوريد محركات ديزل - خامات بالستيك
- القاهرة ,   8ش ترعة الغربي - ميدان 

القاهرة - الساحل - فيكتوريا

02/22048758-
02/22032060-
012/24077366

02/24308567youssifmagdi@yahoo.com

خامات ومستلزمات مجموعة األندلس للتجارة والصناعة6
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

402/3384003402/33883865elandalosgroup@yahoo.comش علي بن أبي طالب - الهرم - الجيزةوكيل وموزع لخامات البالستيك

خامات ومستلزمات شركة أوتو مان للتجارة والتصنيع7
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

-49902/25922861ش بورسعيد - وسط البلد - القاهرةإستيراد وتغليف أعشاب طبية وطبيعية

02/25930535

02/25910909www.royalforherbs.com

خامات ومستلزمات شركة أولتك الهندسية - مصر8
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

7 عمارات الشركة الوطنية - الفردوس - إستيراد خامات التغليف وماكينات التعبئة

المنصورية - الهرم - الجيزة

02/3743036302/33778540www.altech-eg.com.com

خامات ومستلزمات شركة أوليمبيا لمستلزمات الري الحديث9
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

....................................4302/2577905202/25747175ش المنصورة - السبتية - القاهرةتجارة مستلزمات الري الحديث والمواسير البالستيك

خامات ومستلزمات شركة إيجي الند10
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

12002/2635966502/26386523www.egyhand.comش عثمان بن عفان مصر الجديدة - القاهرةإستيراد مواد التعبئة من إيطاليا

خامات ومستلزمات شركة إيه بي دي بالستيك تكنولوجي11

البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل للشركات الصينية ذات المواصفات العالمية في مجال 
خطوط إنتاج البالستيك (مواسير بالستيك - فيلم - شيت - 

بروفيل) - استشاريون لدراسة وتنفيذ مشروعات البالستيك 
وتطبيقاتها - خدمات التدريب والتحكم والتسويق بمصر 

والبالد الغربية

السادس من أكتوبر - مجمع علي الدين - مكتب 

117

02/38311058-

012/22521598-

02/38326852www.abd-tech.com

شركة البطل الروماني لإلستيراد والتصدير 12

والتوريدات

خامات ومستلزمات 
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

......................................................2502/25775819ش المنصوري - السبتية - القاهرةمستوردين مواسير بالستيك وفالنشات

خامات ومستلزمات شركة البغدادي13
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

......................................................1002/23909876أ شارع الترجمان - العتبة - القاهرةتوريد مواد تعبئة وتغليف

خامات ومستلزمات شركة الخالد للتجارة والتوريدات14
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

39ش عبد السالم عارف محطة الرمل - وكالء المواسير البالستيك

اإلسكندرية

03/5833806......................................................



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

خامات ومستلزمات شركة بولي إيثيلين جولدن للتوريدات العامة15
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

www.polygolden.com..................12302/26355740ش طومانباي - حلمية الزيتون - القاهرةتوريدات بولي إيثيلين

خامات ومستلزمات المكتب التجاري لإلستيراد والتصدير16

البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

22ش 315 من شارع 270 - بجوار جابكو إستيراد كافة أنواع البكر الالصق - الفوم

للبترول - المعادي الجديدة - حلوان

02/27049686-
011/11109200-
011/11108200-
011/11107200

02/27047929commercial_office2001@yahoo.com

خامات ومستلزمات شركة التقوى17
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

موزع لشركة فومكو وشركة بروبالست لأللومنيوم فويل - 

سترتش فيلم - شمعه فواحه - خلة أسنان - شيش طاووق

7 عمارات ميلسا - أرض الجولف - مصر 

الجديدة القاهرة

012/22114801-

02/22901506

..................altaqua@hotmail.com

خامات ومستلزمات شركة تيجر باك18
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

إستيراد معدات التعبئة والتغليف ومعدات المخابز والمطاعم 

وشركات التموين

مساكن مصر التعمير المنطقة الثالثة عمارة رقم 

1- القاهرة

02/22663332-

012/20554999

02/22663488www.tigergulf.com

خامات ومستلزمات شركة تيسير19
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

شارع سعد باشا - برج أبو عبدون - فاقوس - توريد وتعبئة جميع أنواع الجبن

الشرقية

010/04853060-
012/20546040-

055/3988283

......................................................

خامات ومستلزمات شركة تيم وان للتجارة والتوكيالت20
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

32ش حمودة محمود - مكرم عبيد - مدينة نصر إستيراد روالت تغليف

- القاهرة

02/26718090-

02/22705897

02/23922439....................................

خامات ومستلزمات شركة جاما إلكترونيكس21

البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل لشركة (أيكون ماك) الفرنسية - (كونبرو) األلمانية 

(كودينت ليمتد) - (دوت جيت) للطباعة بدرجة وضوح 

عالية على العبوات واألسطح المختلفة

-2302/33458162ش النيل األبيض المهندسين - الجيزة

010/06955155

02/33445606esma_group@menanet.net

خامات ومستلزمات شركة جرجور للتكنولوجيا22

البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل لشركة (فيديو جيت) األمريكية - (مارك) - (أولتك) 
للطباعة بالحبر النفاث على المنتجات - (مترولوجيك 

وسيمبول) لقارثات الباركود - (هانيويل وموتوررال و ام 3) 
ألجهزة كمبيوتر الباركود المحمول - (بيزربا وتيسو) 

لموازين الباركود المكتبية - (إيفري دينيسون) لألج

-1802/23929305أ شارع 26 يوليو - وسط البلد - القاهرة

02/23959452-

012/23995545

02/23934623www.gargour.com

خامات ومستلزمات شركة جلوب تك لإلستيراد والتصدير23
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل لشركة (شيفرون فيليبس) البلجيكية ولخامات 
البالستيك (بولي بروبلين - بولي ايثيلين - بولي استيرين) 

من قطر ودبي

27ش عدن من شارع شهاب - المهندسين - 

الجيزة

02/37487044-

02/37491090

02/37615628globete@rite.com

خامات ومستلزمات شركة جلوبال سيتي24
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

كتابة تواريخ الباركود بالليزر على األغذية والمشروبات 

واألدوية بأحدث الماكينات األلمانية

-3802/24150940ش الحرية - مصر الجديدة - القاهرة

02/24173187

02/24173186www.globalcity-eg.com

خامات ومستلزمات شركة حلول التعبئة والتغليف25
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

عبوات بالستيكية نصف مصنعة - أغطية بالستيكية - أفالم 

مخصصة للدمج والطباعة

-10010/01525459ش قائم مقام خضر مصر الجديدة - القاهرة

02/26328437

..................www.psfksa.com

خامات ومستلزمات شركة خدمات البناء26
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

مستوردين لقطع البولى إيثلين hdpe وجريالت بالستيك 

hdpe - ppr -upvc لصرف المياه

الحي الرابع - عمارة 504 أمام عمارات إنبي - 

مدينة نصر - القاهرة

02/26171960-

02/26173060

..................www.csctrading.org

خامات ومستلزمات شركة دهب27
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكالء لشركة الشريف للبالستيك ومصنع نصار للمواسير 
البالستيك وموزع معتمد لجميع أنواع (p.v.c) للوازم 

الحديد

36ش نادي البالستيك أمام مصبغة طيبة - شبرا 
الخيمة ,    10 شارع بكتمر الحاجب - الفجالة - 

القاهرة

02/27868882-

010/01691324

02/25896370....................................

خامات ومستلزمات شركة رامينا للهندسة والتوكيالت التجارية28

البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل للبالستيك والفيبر جالس والخامات الصناعية من 

أوروبا - الصين - دبي - وكيل شركة (الجور) اإليطالية 

إلضافات الpvc - شركة (روس) األلمانية لبلوف الهواء

3ش سراج منير من شارع السلطان حسين - 

محطة الرمل - اإلسكندرية

03/486372403/4879365plastic.dpt@ramina.org

خامات ومستلزمات مركز الرحيق التجاري29
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل ومستورد لمستلزمات تعبئة وتغليف - عسل التمور - 

ووكيل لشركة صحاري بالسعودية للتمور

32ش محمد إبراهيم - تقسيم عمر بن الخطاب - 

جسر السويس - القاهرة

012/88330556-

02/26984269

02/26635475www.al-raheek.com

خامات ومستلزمات شركة روماك30
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل لماكينات الماستر باتش - المواد الخام من اليونان 

وكوريا

3أ ميدان هيئة التدريس - متفرع من شارع 

مصدق - الدقي - الجيزة

02/3336661402/37612565www.rawmac4plastic.com

خامات ومستلزمات شركة الشيخ للتوريدات31
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

23ش عبد الرازق السنهوري - مدينة نصر - توريد خامات بالستيك

القاهرة

02/2271686002/26765340elsheikh_supplies@yahoo.com

خامات ومستلزمات شركة الصفا32
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

20أ شارع الخليفة المأمون - مصر الجديدة - إستيراد خامات بالستيك

القاهرة

02/2257965002/22597942....................................
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خامات ومستلزمات شركة العجاتي33
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

-5502/25894164ش التربيعة - األزهر - وسط البلد - القاهرةتوريد مواد تعبئة وتغليف

012/25816231

..................alagaty@yahoo.com

خامات ومستلزمات شركة عبر العالم للتجارة والتوكيالت34
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

20ش اللواء محمود سامي البارودي - الحي وكالء خامات بالستيك من الصين

السادس - مدينة نصر - القاهرة

02/2270664102/22707151twt_04@yahoo.com

خامات ومستلزمات شركة العزيزية للتجارة واإلستيراد والتصدير35
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

موزع معتمد (لريجو - باننجر - أكواثيرم - جي أم - ألفا 
بايب - إنتر بالست - كومر - بولي تك - كالدا التركي - 

إبيكو) - الشريف

50/46/44ش السبتية أمام جامع طلعت - 

القاهرة

02/25789335-
02/25799521-

012/23334997-

02/25789340www.elazziza.com

خامات ومستلزمات شركة العرابي للتجارة والتوكيالت36
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

إستيراد وتصدير مواد تعبئة وتغليف من تركيا - اليابان - 

الصين

-3602/27357393ش يحيي إبراهيم - الزمالك - القاهرة
02/27361114-
012/21711131

02/27362643www.elorabi.com

خامات ومستلزمات الشركة العربية لإلستيراد والتوكيالت التجارية37

البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل شركة (فارو) اإليطالية - شركة (بروجاس) األسبانية 
- شركة (بونتيمبي) اإليطالية - شركة (السبورت) الفرنسية 
أللعاب األطفال - إستيراد ألعاب أطفال من إيطاليا - فرنسا - 

أسبانيا

9شارع 16 من شارع 9 - ميدان النافورة - 

المقطم - حلوان

02/26677534-02/22670310yasssal@tedata.net.eg

شركة العشري للتجارة والتوريدات (هوبي 38

اليف)

خامات ومستلزمات 
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

23ش يوسف عباس - طريق النصر - مدينة توريدات بالستيك وأدوات مطبخ

نصر - القاهرة

02/24031264-02/24026769talashay@hotmail.com

خامات ومستلزمات شركة عمرو سالم39
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

....................................11203/485874003/4861577ش الجزائر - المنشية - اإلسكندريةموزع أكياس بالستيك وجميع أنواع الليف

شركة الفادي لقطع ومواسير البالستيك (يو بي 40

في اس)

خامات ومستلزمات 
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

موزع لمواسير بي في سي (مصر الحجاز - مصر النور - 
ألفا بايت - ريجو - طيبة) - موزع لمصانع إيكو وتادو - 

كومر - مصر الحجاز

9603/425553503/4272033nader_elfady@yahoo.com تعاونيات - سموحة - اإلسكندرية

خامات ومستلزمات شركة فالكون لإلستيراد والتصدير41
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

إستيراد وتصدير جميع مستلزمات البالستيك ( روالت 

بالستيك من بولى بروبلين - بكر الصق - سوليتب)

4ش الغمراوي - من شارع التروللي - زهراء 

السالم - القاهرة

055/3662466-

010/05066599

..................falconco2008@gmail.com

خامات ومستلزمات شركة الفتح للتعبئة42
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

-3002/23587070ش أحمد زكي - ميدان النادي - المعاديتوزيع أكياس وشنط بالستيك - مواد تعبئة وتغليف
010/01505590-
010/06638044

......................................................

خامات ومستلزمات شركة الفرغلي للتجارة والتوريدات43
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

ahmedwebex2@yahoo.com..................9802/25769376ش نفق السبتية - القللي - القاهرةتوريد جميع أنواع المواسير البالستيك ولوازمها

خامات ومستلزمات شركة فور باك44
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

إستيراد أكواب ومالعق وأطباق بالستيك للسالطات من 

الصين

28ش محمد كريم - خلف النادي األهلي - مدينة 

نصر - القاهرة

02/26705462......................................................

خامات ومستلزمات شركة قاضيكو للتجارة الدولية ش م م45

البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل لماكينات التعبئة والتغليف وماكينات لحام األكياس 

البالستيك - خامات التعبئة والتغليف - ماكينات خطوط 

اإلنتاج الغذائي - مولدات كهربائية ديزل وطلمبات - آالت 

الري واآلت زراعية وعدد يدوية من الصين

14ش القاهرة - عمارة القاضي - سيدي بشر - 

اإلسكندرية ,   8شارع حب الدين - حي 

السفارات - مدينة نصر - القاهرة ,  شارع 

شجرة الدر - عمارة القاضي - دمنهور

03/5290426-
03/5276503-

02/22708476-
02/22708433-
045/3343500-

012/22866466-
012/22449325-
012/23623042-
012/22359675-
012/22162976-
02/22735383-
02/22757911-
02/22638037-
03/5458495-
03/5460494-
040/3341107

045/3343400www.kadyco.com

خامات ومستلزمات شركة كايرو سنتر46
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

15ش أحمد السمان من شارع صالح حواش - وكيل لشركة (ميترونك) األلمانية للطباعة بالحبر النفاث

المنطقة الثامنة - مدينة نصر - القاهرة

02/22877751-

011/11199993

02/22872832www.cairocenter.com.eg

خامات ومستلزمات شركة كلكنر بنتا بالست47
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

8 أبراج الصيادلة - شارع مسجد حاتم - سموحة إستيراد منتجات بالستيك وتغليف

- اإلسكندرية

03/425696603/4293499www.kpfilms.com



الفھرس العام - قطاعات نوع النشاطاالسمم

(التصنیف)

البريد اإللكترونيتليفاكس/فاكس اإلدارةتليفون اإلدارةعنوان اإلدارةالنشاط

خامات ومستلزمات شركة كيمتكس مصر48
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

chemtex@link.net..................702/22602300 عمارات العبور - مدينة نصر - القاهرةوكيل لخامات البالستيك من (كوريا - الصين)

خامات ومستلزمات شركة ليدرز انتر ناشيونال49
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

leaders_ing@link.net..................2702/37495366ش المروة - الدقي - الجيزةوكيل لخامات بالستيك من (إيطاليا - تركيا - أسبانيا)

خامات ومستلزمات شركة ليدر جروب50
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

توكيالت مستلزمات مصانع (شنابر - خامات تغليف) من 

هولندا - إيطاليا

-02/38211023السادس من أكتوبر - الحي الرابع - المجاورة 2

02/38211024

02/38311022leadergroup@link.net

خامات ومستلزمات شركة ماجيك تيم51
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

1902/2256986902/22563538magic_6@hotmail.comش سنان باشا - الزيتون - القاهرةتوريدات تعبئة وتغليف

خامات ومستلزمات شركة مارينا بالست52
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

62ش المنصوري - السبتية - القاهرة ,  موزع معتمد للمواسير البالستيك

40شارع السبتية - القاهرة

02/25754025-

02/25778083

..................marina_plast@yahoo.com

خامات ومستلزمات شركة ماستر باك للتوكيالت التجارية53
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

471ش المسجد الكبير - تقسيم عمر بن الخطاب توكيالت مواد تعبئة وتغليف من الصين - إيطاليا - دبي

- جسر السويس - القاهرة

02/26210903-02/26976645www.egyptmachine-eg.com

خامات ومستلزمات شركة المتحدة المصرية للتجارة والتنمية54
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

-5802/33447871ش جزيرة العرب - المهندسين - القاهرةإستيراد مواد وماكينات التعبئة والتغليف

02/33446935

02/33446930www.unitedegyptain.com

خامات ومستلزمات شركة المستقبل لمستلزمات التغليف55
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

إستيراد وتصدير مستلزمات التغليف (شرنك سوليتب 

بروتكتف)

6012/2407033103/5225149almostkabal2020@yahoo.com ميدان التحرير - المنشية - اإلسكندرية

خامات ومستلزمات شركة مصر إكسبوباك56
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

......................................................13802/37719748 ش الهرم - الجيزةتصدير منتجات األلومنيوم

خامات ومستلزمات الشركة المصرية بوليمر57
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل مصنع (زيبو دنيو) الصيني - مصنع (لوانج شلونج) 
الصيني - مصنع (نوريكوم) النمساوي للورق واأللومنيوم 

فويل

السادس من أكتوبر - 5 أ عمارات رامو - الحي 

المميز

011/166658573/38365446polymers@link.net

خامات ومستلزمات شركة ميديا تريد لإلستيراد والتوكيالت58
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

وكيل ألحبار طباعة البالستيك من إيطاليا - وكيل للموازين 

من الصين وأسبانيا

-102/23916292ش إسماعيل باشا عاصم - السيدة زينب

02/23952821

02/23916251mediatrade@link.net

خامات ومستلزمات شركة الهدى للتعبئة والتغليف59
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

12 ش محمد حسن الجمل من شارع عباس تصدير منتجات زراعية بعد التغليف

العقاد - مدينة نصر - القاهرة

02/22753500-

02/22753700

02/22752900www.elhoda.com.eg

خامات ومستلزمات شركة هواش وعزام للتصدير واالستيراد60
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

33 عمارات إمتداد رمسيس2 - مدينة نصر - إستيراد ماكينات التغليف واللحام وروالت التغليف

القاهرة

02/24012976-

02/24034565

02/24024863hawash_azzam@hotmail.com

خامات ومستلزمات شركة يوروباك61
البالستيك والتعبئة 

والتغليف

مستلزمات بالستيك وتعبئة 

وتغليف

12ش ابن حجر العسقالني - كلية البنات - إستيراد منتجات تعبئة وألومنيوم فويل

الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة

02/2290274802/26909631euro_pack@yahoo.com








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































