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   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 17282 برلم 21211612 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   العامة والمماوالت لألساسات الفإاد -  1

 - سموحة - فهمى على المشٌردمحم شارع -( ب) الفٌتورى برج -األول الدور - 12 رلم شمة:  بجهة ،  عن

 ، 17322 برلم 21211618 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش والمطاعم الكافٌهات الداره فودٌكا -  2

 لسم- بشر سٌدى- السعٌده الطفوله ش9:  الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الغذائٌة المواد أنواع جمٌع وتعبئة وتصنٌع البن وطحن لخلط الحٌاة -  3

 للمماوالت الحرم شركة ملن االمل أبراج مشروع- النواتٌة حجر شارع 37:  بجهة ،  عن ، 17464 برلم 21211629

 ثان -النواتٌة حجر-العمارٌة واالستثمارات

 17393 برلم 21211617 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   التعلٌمٌة للخدمات الدولٌة المستمبل فرسان -  4

 - االرضى الدور - 2 مدخل - 5 بلون سوتر مساكن:  بجهة ،  عن ،

  عن ، 17314 برلم 21211617 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والمالبس المفروشات لتصنٌع اوبنج -  5

 الصبحٌه - على دمحم ش:  اآلتً العنوان فً النشاط ممارسة ومولع المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز ٌكون:  بجهة ،

 - العمدة ش من متفرع

 برلم 21211615 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   المنزلٌة دواتواأل الكهربائٌة لألجهزة الكمال -  6

 - صفٌة مدرسة شارع 11:  بجهة ،  عن ، 17374

 برلم 21211619 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   العمارى واالستثمار للمماوالت جروب السراٌا -  7

 - غرب لسم - المدٌرٌن شارع - الشوق لصر ممهى امام - بلس السراٌا برج - االرضى الدور:  بجهة ،  عن ، 17342

  البترولٌة للخدمات بتروكاب -  8

Petrocap For Petroleum Services   17332 برلم 21211619 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة ، 

 - صدلى محمود ش 23:  بجهة ،  عن

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش BLUE LOTUS PHARMA فارما لوتس بلو شركة -  9

 لسم - نوٌل عما فٌكتور من عوٌس دمحم فإاد شارع2:  بجهة ،  عن ، 17381 برلم 21211616

 برلم 21211611 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Seven Seas AMG جى أم أٌه سٌز سفن -  11

 - الكورنٌش - ٌولٌو 26 شارع 18:  بجهة ،  عن ، 17275

   مالها ،رأس    ،  شركة   Evolve Masters Group المشروعات إدارة و للتدرٌب جروب ماسترز إٌفولف -  11

 اول - لوران - الحرٌة طرٌك 713:  بجهة ،  عن ، 17325 برلم 21211618 فى ،لٌدت 151110111
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 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   C.A.R العمارى و الزراعى االستثمار و للتجارة السنباطى -  12

 -المحكمة امام - الجمهورٌة شارع:  بجهة ،  عن ، 17399 برلم 21211621

 ،  عن ، 17292 برلم 21211613 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الهندسٌة لالستشارات مصر اٌكو -  13

 - اول - 1 شمه 2 الدور - االلبال ش من متفرع امٌن حسن ش 17:  بجهة

 ، 17294 برلم 21211613 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Blue Bird  العامة للخدمات بٌرد بلو -  14

 - الناصر بدع جمال من متفرع بركات احمد سابما و حالٌا 41 شارع 37 عمار:  بجهة ،  عن

 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Integrated technology Solutions التكنولوجٌة للحلول انتجرتٌد -  15

 اول - لوران - الحرٌة طرٌك - 696 الكائن العمار:  بجهة ،  عن ، 17334 برلم 21211619

 21211628 فى ،لٌدت 311110111   مالها ،رأس    ،  شركة   التورٌدات عموم و التوزٌع و للتجارة التموى و االٌمان -  16

 - الصعٌدى الغٌط - هرٌرة أبو شارع 4:  بجهة ،  عن ، 17462 برلم

 برلم 21211612 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Delavega الحدٌثة المطاعم الدارة الفٌجا دى -  17

 - العاشرة المرٌة ابٌس( 11) رلم حوشة( 1) رلم بالجزء الكائن( 1) النتعٌم برج بعمار غرفة:  بجهة ،  عن ، 17285

 برلم 21211618 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Laivent Technologies للتكنولوجٌا الٌفٌنت -  18

 - سالم صالح شارع 5:  بجهة ،  عن ، 17321

 برلم 21211627 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكه و رزق الدٌن سٌف محمود السٌد حسن -  19

 لسم - الجٌش بوابة بجوار - الكافورى شارع - 3 رلم عمار: الرئٌسً المركز:  بجهة ،  عن ، 17446

 151111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Rawasi Ready Mix Concrete Company الجاهزة للخرسانه رواسى -  21

 وحده الثانى الدور( ب) عمارة سموحه ماٌو 14 ش بالزا المعمرون ابراج:  بجهة ،  عن ، 17362 برلم 21211614 فى ،لٌدت

(213 )- 

:  بجهة ،  عن ، 17378 برلم 21211615 فى ،لٌدت 11110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الرٌاضٌة للتدرٌبات الحسام -  21

 - المشد ٌحٌى دكتور شارع 19  - 31 شمة -7 بالدور حجرة

 الصحٌة الرعاٌة وبرامج الطبٌة المشروعات وتسوٌك وإدارة األدوٌة لتصنٌع كٌر إٌجٌبشٌان -  22

Egyptian Manufacturing and Marketing Care E.M.M.C   فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة 

 سٌدى- نجٌب دمحم- العٌسوى ش من متفرع عٌسى دار ش االرضى الدور 13 عمارة:  بجهة ،  عن ، 17299 برلم 21211616

 - بشر

 برلم 21211618 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Labor Pool المصرٌة العمالة إللحاق لٌبربول -  23

 - عمانوٌل فٌكتور شارع 43:  بجهة ،  عن ، 17329

  عن ، 17311 برلم 21211617 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Unicare Group جروب ٌونٌكٌر -  24

 - خطاب الرسول عبد هدى بملن -  بورسعٌد شارع:  بجهة ،

 فى ،لٌدت 1211110111   مالها ،رأس    ،  شركة   AL Andalusia Foods Co الغذائٌة للمنتجات األندلسٌة -  25

 - الدوار كفر مدخل - ادم برج - 2 رلم عمار:  بجهة ،  عن ، 17451 برلم 21211628

 17276 برلم 21211611 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   I Freight Services سٌرفٌس فرٌت اى -  26

 - الدخٌله مطار بجوار الدخٌلة مٌناء شارع:  بجهة ،  عن ،

 فى ،لٌدت 211110111   مالها ،رأس    ،  شركة   VIA  والوساطه للحلول شارٌهاالست الدولٌة المإسسة شركة -  27

 - شٌزار كامب - الثالث الدور الكورنٌش طرٌك ناصٌة( 25) ناصر ش 13:  بجهة ،  عن ، 17348 برلم 21211611
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 ٌكون:  بجهة ،  عن ، 17331 برلم 21211618 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   للصناعه بالست جو -  28

 مجمع(  97098099) رلم الوحدات:   النشاط ممارسة ومولع  اآلتى العنوان فً المانونً ومحلها الشركة إلدارة الرئٌسى المركز

 - 2 مرغم

 برلم 21211631 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   NEPRI HERBS EXPORT للتصدٌر هٌربز نٌبرى -  29

 - سموحة - عمانوٌل فٌكتور مٌدان 21:  بجهة ،  عن ، 17477

 برلم 21211611 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Lake Plaza Enterprise انتربراٌز بالزا لٌن -  31

 طرٌك بحرى راحنةالس الكافورى طرٌك بحرى 1405ن ناصٌة-( 2) رٌحانة كومباوند- المبلى المبنى:  بجهة ،  عن ، 17273

 - العرب برج-111 وحده األول الدور 116 شارع 16 رلم بلون( 1/4) رلم لطعة- كرٌر سٌدى- العرب برج مطار صٌنٌه

:  بجهة ،  عن ، 17345 برلم 21211619 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   لالستشارات االختٌار -  31

 لسم - عبده كفر - رجب المادر عبد شارع 27

:  بجهة ،  عن ، 17271 برلم 21211611 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   NxtWind وٌند نكست -  32

 -  بولكلى - فرٌد دمحم شارع 41

 بجهة ،  عن ، 17423 برلم 21211622 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والتكنولوجٌا للحلول فٌجٌن -  33

 اول- الزراعٌن أبراج- الحرٌة طرٌك 633: 

 ، 17336 برلم 21211619 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والكرتون الورق وتحوٌل لمص الٌسر -  34

 - الجالتٌنٌه الشركة بجوار العامرٌة مرٌوط شركة تمسٌم 79:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 17281 برلم 21211612 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   P.I.K للتكنولوجٌا كٌه اى بى -  35

 اول -باشا عمل شارع 48  - روٌال البارون برج - الثالث الدور - 3 رلم شمة - 1 رلم غرفة:  بجهة

 الدور:  بجهة ،  عن ، 17311 برلم 21211617 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   AVRAX أفراكس -  36

 - سموحة - الوطنٌة مول - ماٌو 14 مٌدان - 11,12 رلم - األول

 21211621 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   EMTALEK Real Estate العمارى للتسوٌك امتلن -  37

 لسم - عبده كفر - صبرى محمود عادل الشهٌد شارع - 4 رلم العمار مدخل شمال:  بجهة ،  عن ، 17411 برلم

 ،  عن ، 17453 برلم 21211628 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   shalash Trading ترٌدنج شلش -  38

 - رشدى- باشا رشدى ش 29:  بجهة

 ،  عن ، 17453 برلم 21211628 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   shalash Trading ترٌدنج شلش -  39

 - رشدى- باشا رشدى ش 29:  بجهة

 ،  عن ، 17324 برلم 21211618 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   البحرٌة للمؤكوالت فٌش كافٌار -  41

 - العلمٌن مدٌنة - للعلمٌن الرئٌسى المدخل:  بجهة

  عن ، 17431 برلم 21211623 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   وتجارتها االخشاب لصناعة النور -  41

 -العرب برج-بهٌج- عبده الشٌخ ش:  بجهة ،

 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش EURO C.C الهندسٌة واالستشارات للمماوالت ٌورو -  42

 ش 7 خلف:  اآلتً العنوان فً المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز:  بجهة ،  عن ، 17338 برلم 21211619

 لسم - 2 رلم بالشمة 1 رلم غرفة - باشا رشدي
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 برلم 21211621 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   EGY Agriex التصدٌر لعموم اجرٌكس إٌجى -  43

 - السوداء سالرأ بناصٌة- B كامل مصطفى شارع 686 شارع جانبً 521 عمار:  بجهة ،  عن ، 17413

 برلم 21211614 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والمتخصصة العامة للمماوالت المصرى الجسر -  44

 ثالث - المالحه - الملن شارع امام كامل مصطفى ش امتداد:  بجهة ،  عن ، 17361

 ، 17315 برلم 21211617 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Essonova  Pharma فارما إسونوفا -  45

 ناصر شارع 66 علوى األول:  بجهة ،  عن

 36:  بجهة ،  عن ، 17369 برلم 21211615 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   النمساوٌة الدار -  46

 - الرشٌدٌه ترعة شارع- خلٌفه عمارة

 ،  عن ، 17281 برلم 21211612 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   EDSINE للتكنولوجٌا إدساٌن -  47

 1 غرفة 1 شمة االرضى الدور- لباء مسجد خلف 21ن:  بجهة

 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Hanytex For Knitting And Garments والمالبس للترٌكو هانٌتكس -  48

 - بورسعٌد ش 165:  بجهة ،  عن ، 17483 برلم 21211613 فى ،لٌدت

   مالها ،رأس    ،  شركةOpen Sea marine works company (O.S.M   ) البحرٌة لالعمال المفتوح البحر -  49

 بشر سٌدى( سابما611) الماهره شارع 171- الماسه برج:  بجهة ،  عن ، 17427 برلم 21211623 فى ،لٌدت 21111110111

 اول لسم - لبلى

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الطرق انشاء و المحاجر اعمال و التشٌد و للبناء هٌبة ادرٌس عبدهللا -  51

 -  البحرى جمال جول ش - شعفه أبو برج:  بجهة ،  عن ، 17358 برلم 21211613

 ،  عن ، 17368 برلم 21211615 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والمخبوزات للحلوٌات  الطٌب -  51

 - رشدى-( 41) شمة( ب) برج الرابع الدور سورٌا شارع 39:  بجهة

 برلم 21211613 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   M.I.T Trading Company ترادٌنج تى آى إم -  52

 اول - جلٌم - 4 شمة - الرابع الدور - فتحى احمد شارع 17:  بجهة ،  عن ، 17293

 برلم 21211612 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمالة اللحاق جروب تاٌم اون -  53

 - الرئٌسى الهانوفٌل ش 1:  بجهة ،  عن ، 17287

 والسٌاحٌة العمارٌة والتنمٌة لالستثمار جروب مكسٌم -  54

Maxim Group   فوزى ش23:  بجهة ،  عن ، 17328 برلم 21211618 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة 

 -سموحة- معاذ

 21211613 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   El Shoruk Ineternational انترناشٌونال الشروق -  55

 - الجدٌدة النوبارٌة مدٌنة- 961 مساكن ب مدخل 8 رلم عمار 1 رلم شمة:  بجهة ،  عن ، 17352 برلم

 ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Voyage Egy integrated Solutions  المتكاملة للحلول إٌجى فوٌاج -  56

 ش تماطع بحرى بالعصافرة - الحجاز ببرج - المٌزانٌن بالدور شمة داخل غرفة:  بجهة ،  عن ، 17422 برلم 21211622 فى

 ثان  - 2 رلم عماره -  جمعه محمود شارع مع - الناصر بدع جمال

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Long Live Egypt for trade للتجارة اٌجٌبت الٌف لونج -  57

 - طوسون - الشباب إسكان - الثالث الدور -  23  رلم العمار - 2 مجموعة - 2 عماره:  بجهة ،  عن ، 17266 برلم 21211611

 ،  عن ، 17291 برلم 21211613 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة اجرومون -  58

 - الشعراوى حى - الصحراوى الطرٌك شرق - 57 كٌلو:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   اكسبرٌس امٌكس) السٌارات لخدمات الدولٌة العالمٌة الشركة -  59

 - الدائرى الطرٌك - الدلتا مدرسة امام - المطار خلف - ناصر لرٌة بجوار - ابٌس:  بجهة ،  عن ، 17415 برلم 21211621

  اللوجٌستٌة للخدمات إٌجٌبت هاربور بلو -  61

Blue Harbor Egypt For Logistics Services   برلم 21211623 فى ،لٌدت 211111.111   مالها ،رأس    ،  شركة 

 - خطاب حمدى محمود اللواء شارع 9 رلم بالعمار 712 رلم شمة:  بجهة ،  عن ، 17433

 بجهة ،  عن ، 17323 برلم 21211618 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   العطرٌة للزٌوت الخٌر لادم -  61

 -والفراهدة  الواسطى ش 29: 

:  بجهة ،  عن ، 17317 برلم 21211617 فى ،لٌدت 511111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Aevapay  باى إٌفا -  62

 - الحرٌة طرٌك 65  - 4 شمة

 ، 17269 برلم 21211611 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Golden hammer هامر جولدن -  63

 اول - شٌرٌن مدرسة بجوار - 21 الكٌلو:  بجهة ،  عن

    ،  شركة   Marvel For managing modern restaurants - shrimp cave  الحدٌثة المطاعم إلدارة مارفٌل -  64

 رلم بالجزء الكائن - التنعٌم برج بعمار غرفة:  بجهة ،  عن ، 17288 برلم 21211612 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس

 - عاشرةال المرٌة ابٌس - 11 رلم حوشة 1

  عن ، 17444 برلم 21211627 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   MGF group جروب اف جى ام -  65

 -سموحه رمزي شرٌف النمٌب شارع 4 رلم بالعمار علوى الثانى الدور:  بجهة ،

 برلم 21211629 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Sea Breeze الصناعٌة للغازات برٌز سى -  66

 - هللا ضٌف شارع من متفرع ورش السبع شارع - الصحراوى الماهرة اإلسكندرٌة طرٌك 23 الكٌلو:  بجهة ،  عن ، 17465

 ، 17411 برلم 21211621 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Protagona Egypt  إٌجٌبت بروتاجنا -  67

 مٌامى الفتح برج - إبراهٌم إسكندر شارع 69:  بجهة ،  عن

 21211623 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   QUEUE HIVE TRAINING للتدرٌب هاٌف كٌو -  68

 خلف 2 رلم هاوس الكارما عمارات كامل مصطفى من متفرع النخٌل سكة شارع فً الكائن المكتب:  بجهة ،  عن ، 17426 برلم

 - كامل مصطفى سنترال

 فى ،لٌدت 8111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Mediterranean الكافٌهات و المطاعم الدارة مٌدٌترٌنٌان -  69

 ثان - زٌزٌنٌا - ٌحٌى احمد ش 31 خلف:  بجهة ،  عن ، 17351 برلم 21211613

 ش:  بجهة ،  عن ، 17394 برلم 21211617 فى ،لٌدت 451110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الطبٌه للخدمات داوٌنى -  71

 - كامل مصطفى - الثانى الدور كٌروسٌز ابراج الشرٌف ابراهٌم

  عن ، 17355 برلم 21211613 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الصحٌه للرعاٌة مصر كٌر مالتى -  71

 -بالزا جرٌن امام- االبرار برج النصر شارع:  بجهة ،

  عن ، 17439 برلم 21211624 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Feras and Feras فراس و فراس -  72

 اول  - عارف السالم عبد شارع 149:  بجهة ،

  عن ، 17458 برلم 21211628 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Capital والتعمٌر لالسكان كابٌتال -  73

 ثان  - كوكا بٌبى مصنع شارع الثانى الدور 9 نموذج:  بجهة ،

 برلم 21211616 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   United Agro Trade ترٌد اجرو ٌوناٌتد -  74

 - االبراهٌمٌة - الحرٌة طرٌك - 185 - 183:  بجهة ،  عن ، 17296



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 بجهة ،  عن ، 17443 برلم 21211624 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والتجارة للتصدٌر سعدٌة آل -  75

 - النجاح لرٌة: 

  عن ، 17414 برلم 21211621 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس    ،  شركة   السٌارات لصٌانة صالح حسن مركز -  76

 - البتروكٌماوٌات شارع من متفرع - السٌد لطفى مصنع خلف - المادر عبد زاوٌة:  بجهة ،

  والتجارة للصناعة اٌجٌبت بالنكو -  77

Blanco Egypt For Industry And Trade   برلم 21211628 فى ،لٌدت 35111110111   مالها ،رأس    ،  شركة 

 - بشر سٌدى-الولٌد بن خالد شارع 4 رلم بالعمار 7 رلم الشمة:  بجهة ،  عن ، 17455

 21211629 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   VATRINTY FOR  IT المعلومات لتكنولوجٌا فاترٌنتى -  78

 ثان -العصافرة-اطلس ش من متفرع العبانى احمد ش 2:  بجهة ،  عن ، 17471 برلم

 ،  عن ، 17415 برلم 21211622 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   اللحوم لتجارة سعٌد إسماعٌل -  79

 اول -المادر عبد زاوٌة - العراٌس مساكن - 58 بلون - 3 رلم:  بجهة

 دمحم 11:  بجهة ،  عن ، 17365 برلم 21211614 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Dinery داٌنرى -  81

 -شهٌب امٌن

   مالها ،رأس    ،  شركة   Lotus For Import And Exportالتجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر لالستٌراد اللوتس -  81

 - العنب غٌط - المحمودٌة لنال ش 95:  بجهة ،  عن ، 17315 برلم 21211617 فى ،لٌدت 21111110111

:  بجهة ،  عن ، 17391 برلم 21211617 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   التعلٌمٌة للخدمات الكاف -  82

 - الجٌش طرٌك من متفرع بحرى بشر سٌدى - رضا محمود الشهٌد ش 13

 17291 برلم 21211613 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Invest E-Trading ترٌدنج إى انفٌست -  83

 ثانى- عبدالناصر جمال ش 388:  بجهة ،  عن ،

 17354 برلم 21211613 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Vortex For Training للتدرٌب فورتكس -  84

 - رشدى- لرداحى  شارع 31:  بجهة ،  عن ،

 ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Arabic Union Advertising Co   واألعالن  للدعاٌة العربى األتحاد -  85

 - ستٌفانو سان االدهم دمحم احمد ش6:  بجهة ،  عن ، 17286 برلم 21211612 فى

 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش    Wetrade global العامة والتجارة التصدٌر لعموم جلوبال وٌترٌد -  86

( 8: )اآلتً العنوان فً المانونً وموطنها الشركة إلدارة الرئٌسً المركز:  بجهة ،  عن ، 17468 برلم 21211629 فى ،لٌدت

 لسم - الدٌن فخر دمحم شارع

 ، 17461 برلم 21211628 فى ،لٌدت 151110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والمخبوزات الحلوٌات لتصنٌع الخفٌر -  87

 اول لبلى مرغم - المصرٌٌن حدٌد امام - توشكى:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 17432 برلم 21211623 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   والعلوم للدراسة الروسى المركز -  88

 -باشا سابا-الروإساء تاج شارع 12:  بجهة

 ،  عن ، 17417 برلم 21211621 فى ،لٌدت 411110111   مالها ،رأس    ،  شركة   المطاعم إلدارة رستوران كوالتى -  89

 لسم -( 1) ص المطعة 7 نمرة المستجد المالحة بحوض - خورشٌد عزبة ناحٌة:  بجهة

   مالها ،رأس    ،  شركة   Egypt Germany for Investment and Development  التنمٌة و لالستثمار المانٌا مصر -  91

 - الصناعٌة المنطمة -( أ 119) رلم المطعة:  بجهة ،  عن ، 17441 برلم 21211624 فى ،لٌدت 1111110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 ،رأس    ،  شركة   Glory Medical For Integrated Medical Services المتكاملة الطبٌة للخدمات المٌدٌك جلورى -  91

 اول - لوران - عارف عبدالسالم ش 211:  بجهة ،  عن ، 17391 برلم 21211617 فى ،لٌدت 511110111   مالها

 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   م.م.ذ.ش  Frame For General Construction العامة لإلنشاءات فرٌم -  92

 لسم -اول المنتزه- مٌامً- إبراهٌم إسكندر شارع 2/و 35:  بجهة ،  عن ، 17349 برلم 21211611 فى ،لٌدت

 ،  عن ، 17461 برلم 21211628 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Action Zone زون أكشن -  93

 طرٌك بحرى - 1405 ن الهوارٌة ناحٌة - الهوارٌة منطمة -( 2) رٌحانة بكمباوند - المبلى المبنى فً( 111)رلم الوحدة:  بجهة

 برج -116 شارع - 16رلم بلون( 1/4)رلم لطعة -كرٌر سٌدى - العرب برج مطار صٌنٌه طرٌك - بحرى السراحنة - الكافورى

 العرب

  سكرٌن سٌلن المالبس لطباعة أر بى -  94

B&R Clothes Print Silk Screen Printin   برلم 21211621 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة 

 -الكابالت ش -  م/7216 عمار:  بجهة ،  عن ، 17419

 الدور:  بجهة ،  عن ، 17438 برلم 21211624 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   للنمل الدولٌة المسافر -  95

 اول لسم - مٌامى 45 - الكورنٌش من متفرع - األرمن بشارع 75 رلم بالعمارة - االرضى

 برلم 21211617 فى ،لٌدت 4111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Alex Corporation كوربورٌشن ألٌكس -  96

 - بشر سٌدى - الماهرة شارع الزهراء برج 157:  بجهة ،  عن ، 17395

 بجهة ،  عن ، 17428 برلم 21211623 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   االلكترونى لإلنتاج دوجو -  97

 اول - االلفى إبراهٌم شارع 6: 

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   NAS Agencies & Supplies التورٌدات و للتوكٌالت ناس -  98

 و لالسكان الماهرة عمارات - المنعم عبد شكرى محمود الشهٌد شارع -( 5) رلم عمارة:  بجهة ،  عن ، 17412 برلم 21211621

 - سموحة - التعمٌر

 ، 17375 برلم 21211615 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   A1 الطبٌة المستلزمات لتجارة وان اٌه -  99

 - 5 شمه الثانى الدور المنى برج 318 ش سموحه:  بجهة ،  عن

:  بجهة ،  عن ، 17417 برلم 21211622 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الغذائٌة للمواد الكبٌر -  111

 مسجد خلف الصناعٌة مرغم:   اآلتى العنوان فً النشاط ممارسة ومولع المانونً ومحلها الشركة إلدارة الرئٌسى المركز ٌكون

 ثان- الصحراوى الماهرة-اسكندرٌة طرٌك 2305 كٌلوال هللا ضٌف

  عن ، 17457 برلم 21211628 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Food Dragons دراجونز فود -  111

 - زغلول سعد مٌدان 17:  بجهة ،

:  بجهة ،  عن ، 17268 برلم 21211611 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Chimera كاٌمٌرا -  112

 لسم - 8 بوابة - العلماء منشٌة - الفاروق شارع

  المعلومات وهندسة المبتكره للحلول زلٌج -  113

Zellige  For Knowledge Engineering And Creative Solution   فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة 

 -فلٌمنج عبدالمجٌد ش 6:  بجهة ،  عن ، 17416 برلم 21211621

:  بجهة ،  عن ، 17327 برلم 21211618 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   السٌارات لصٌانة الفادى -  114

 - الوفاء مسجد من الدٌن علم شارع زغٌو أم شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءهذا الملف أو أي جشس التعامل مع ال يجو

 17319 برلم 21211617 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   UNU اونو   الجاهزة للمالبس الشبراوى -  115

 الفنجرى إسماعٌل شارع 11:  بجهة ،  عن ،

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Coin Café and Restaurant رستوران اند كافٌه كوٌن -  116

 - سبورتنج - طٌبه ش 152:  بجهة ،  عن ، 17382 برلم 21211616

 ،رأس    ،  شركة   Technox For Engineering Training and Services الهندسٌة والخدمات للتدرٌب تكنواكس -  117

 اول - فلمنج - ترن باشا احمد شارع 11:  بجهة ،  عن ، 17437 برلم 21211624 فى ،لٌدت 511110111   مالها

  المعلومات ونظم للبرمجٌات اس ام بى -  118

BMS For Programming and Information System   21211629 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة 

 -سموحه -النصر شارع- البستان عمارة - األول الدور- 116 مكتب:  بجهة ،  عن ، 17463 برلم

:  بجهة ،  عن ، 17337 برلم 21211619 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   ALPHA -V فً - الفا -  119

 - خلٌل صٌدلٌة بجوار - د/442 لطعة - كامل مصطفى شارع - توماس برج - الثانى الدور

 ،  عن ، 17429 برلم 21211623 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  شركة   السٌاحٌة المنشآت إلدارة النورٌا -  111

 ثانى- الحلوانى دادى امام بوحرٌد جمٌله ش199:  بجهة

 شارع:  بجهة ،  عن ، 17442 برلم 21211624 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   طازة ولٌمة -  111

 - العجمى-النخٌل أكتوبر 6- 37/2

 21211617 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   Logis Technology للبرمجٌات تكنولوجى لوجٌس -  112

 -لوران-الحرٌة طرٌك 696 : بجهة ،  عن ، 17318 برلم

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة(   على أبو) الكافٌهات و المطاعم إلدارة على ٌونس على حسن -  113

 العوام مسجد بجوار الكورنٌش شارع - النورس عمارة:  بجهة ،  عن ، 17389 برلم 21211617

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   In the club for digital sports  الرلمٌة للرٌاضة النادى فً -  114

 كامل مصطفى شارع - عثمان مساكن - 3 رلم عمارة:  بجهة ،  عن ، 17424 برلم 21211622

 ،  عن ، 17292 برلم 21211613 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   الهندسٌة للخدمات الصفوه -  115

 اول-لوران- الحرٌة طرٌك شارع 713:  بجهة

 17272 برلم 21211611 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس    ،  شركة   البالستٌن روالت لصناعة بالست تاور -  116

 - شحاته سٌدي -العال عبد ابراهٌم شارع 4:  بجهة ،  عن ،

 برلم 21211629 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس    ،  ةشرك   AL KARAM FOR COFFE (AKCT) للبن الكرم -  117

 لسم - شعبه ابن شارع - 32 رلم العمار:  بجهة ،  عن ، 17467
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