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 السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

 رئيس الجمهورية

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصطفي مدبولي/  مهندس  دكتور

 رئيس مجلس الوزراء

 

 

 



 

 كلمة السيد المهندس / عمرو نصار        

 وزير التجارة والصناعة

أجمع السيما بعد النجاح الكبير  مأصبحت مصر محط اهتمام متزايد من قبل العال 

الذي حققته في تحديث البنية االقتصادية، حتي تستطيع اللحاق بركاب متطلبات التنمية 

 اصر التعاون التنموي بين مصر ومختلف الدول .وواالستثمار، فضال عن تعداد أ

وتبذل الحكومة شديد الجهد لتحسين مناخ األعمال واالستثمار في مصر عن  

ر اعين العام والخاص، مما يساعد علي تصحيح المساططريق تفعيل ومساندة الشراكة بين الق

 الد .بهها الديات االقتصادية التي تواجحجهة التاواالقتصادي المصري والعمل علي م

كما تسعي الحكومة جاهدة في العمل علي زيادة الصادرات وتشجيع اإلقبال علي  

االستثمار وعرض المنتجات المصرية التي تتميز بقدرات تنافسية والتي تؤهلها لكسب 

 األسواق المحلية والعالمية.

 ائز الداعمة لالقتصاد المصري، والكن منظومة المعارض تعد من أهم الرولكو 

سيما معرض القاهرة الدولي بما حققه من نجاح كبير طيلة دوراته السابقة، فإن الوزارة تولي 

اهتمام كبيرا لتلك المنظومة إعماال وتحقيقا ألهداف الوزارة في العمل علي دفع وتعميق 

العالقات االقتصادية واالستثمارية بين مصر ومختلف البلدان ، وكذا تبادل الخبرات في شتي 

شاركة مالت الصناعية والتجارية والخدمية ، وذلك عن طريق تنظيم واستضافة والمجا

المعارض الدولية المتخصصة ، مما يكون له عظيم األثر في رفع مستوي المعيشة وزيادة 

 قدرة المجتمع في مواجهة التحديات التي تقع علي كاهله .

ة الدولي والذي لمعرض القاهر 52لذا يشرفني حضوركم للمشاركة بالدورة الـ  

بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات ، والذي يعد من  2019مارس  29-20يعقد في الفترة من 

 أهم المعارض التجارية التي تقام في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا .

داعين هللا أن يكون التوفيق والنجاح حليفنا لتحقيق أهداف الوطن نحو إحداث  

 علي مكانة مصر بخارطة التنافس العالمية .إيجابا  نهضة اقتصادية شاملة تنعكس
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 كلمة  

 يونسسامي /  المهندسالسيد 

 دارةإرئيس مجلس 

 الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات

 

يج التجارة الداخلية والخارجية وتحسين وتطوير وتي دور المعارض كأحد أهم وسائل تريأ

ف بها وخلق منافسة قوية علي المستويين المحلي والدولي المنتجات المحلية، من خالل التعري

في المجال التقني واإلنتاجي، وذلك من خالل تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، حيث تسمح 

 المعارض الدولية بدخول الشركات المحلية إلي السوق األجنبي.

كات مع بعضها البعض فتعتبر المعارض أداة اقتصادية مهمة حيث يتم من خاللها التقاء الشر

لتكوين عالقات تجارية فيما بينها وتبادل الخبرات، وتقدم فرص للتفاعل المباشر مع الجمهور 

 المستهدف مما يساعد في التسويق المباشر وزيادة حجم المبيعات.

ويعد معرض القاهرة الدولي هو أحد أهم المعارض الدولية التي تنظمها الهيئة، حيث يشارك 

يا العديد من الدل العربية واألفريقية واألجنبية إلي جانب المشاركة المحلية بالمعرض سنو

وهذا ما يلقي بظالله علي المنتج المحلي للمنافسة بين الشركات المشاركة بالمعرض علي 

 المستوي الدولي وعقد صفقات تجارية بين الشركات ورجال األعمال المصريين واألجانب.

ية العامة للمعارض والمؤتمرات إلي تطوير المعرض وخروجه وفي إطار سعي الهيئة المصر

بالشكل الذي يليق بمصرنا الحبيبة، فقد تم نقل المعرض هذا العام ليقام بـ " مركز القاهرة 

المعارض وتنظيم إلستقبال  ةصاالت مجهز 5الدولي للمؤتمرات "، حيث يقام المعرض بـ 

نطقة العرض المكشوف بالحديقة الصينية إلي جانب م 2م 16760الدولية وتبلغ مساحتها 

، كما تقدم الهيئة تسهيالت 2م 9000، ومنطقة اإلنتظار بمساحة 2م 1500وتبلغ مساحتها 

في نقل الزائرين من محطة مترو أرض المعارض إلي مركز المؤتمرات والتنقل بين قاعات 

 العرض ومناطق العرض المكشوف.

هذا الحدث األكبر علي مستوي  –قاهرة الدولي ( لمعرض ال52وبمناسبة إقامة الدورة )

يسعدني ويشرفني أن أرحب بالسادة العارضين من كافة الدول المشاركة  –الشرق األوسط 

 بالمعرض والسادة العارضين ممثلي الشركات الوطنية متمنيا للجميع النجاح والتوفيق.
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 المحتويات 

   

      نبذة عن الهيئة   -1

    اركةالدول المش -2

     الوزارات والجهات الحكومية  -3

    شركات القطاع الخاص -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هيئةالنبذة عن  

 تاريخ الهيئة* 

تاريخ إقامة المعارض فى مصر إلى القرن التاسع عشر حيث شاركت مصر ألول مرة  يرجع* 
ل زار الخديوى إسماعيل الجناح المصرى و الذى حص 1867فى معرض باريس الدولى عام 

على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لجودة منتجاته كما أقيمت أول دورة لمعرض القاهرة 
 إفتتحه الملك فؤاد بأرض المعارض بالجزيرة 1897الزراعى الصناعى عام 

 تاريخ اإلنشاء :* 
بموجب القرار  1956الهيئة العامة لشئون المعارض واألسواق الدولية عام  شأتن  أ  * 

 و كان مقرها أرض المعارض بالجزيرة   323انون رقم الجمهوري بالق

 .  1966لسنة  301*  َصارت هيئة عامة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

  1979لسنة 1039* أصبحت هيئة إقتصادية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

إنتقلت الهيئة من أرض المعارض بالجزيرة إلى موقعها الحالى بمدينة  1980* فى عام 
 القاهرة .  نصر ـ

ومقره  524بالقرار الجمهورى رقم 1988عام  مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات شأن  * أ  
 مدينة نصر ـ القاهرة . 

بدمج مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات  134صدر القرار الجمهوري رقم  2008فى مايو * 
معارض والمؤتمرات في الهيئـة العـامة لشئون المعارض واألسواق الدولية فى كيان واحد لل

      .الدولية 
 :  المساحة* 

 61فدان أرض المعارض +  100فدان ) 161تبلغ مساحة أرض المعارض اإلجمالية 
 . 2م 670747المؤتمرات ( حوالى   فدان مركز

  

 

 

 



  -األنشطة التي تقوم بها الهيئة :* 
 

 . إقامة المعارض فى الداخل والخارج واإلشتراك فى المعارض الدولية -1

 إتاحة تنظيم المؤتمرات والندوات والحفالت داخل جمهورية مصر العربية  -2
محاولة فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مع باقي أجهزة الوزارة والحفاظ على  -3

 .األسواق التى تواجدت بها السلع والمنتجات المصرية 

ع مراعاة منح تراخيص إقامة المعارض بالداخل والخارج للجهات التى تطلب ذلك م -4
 .القواعد التى يحددها القانون فى ذلك 

اإلشراف على المعارض التى تقام فى الداخل والخارج والتي تشارك فيها المنتجات  -5
 .المصرية 

تقديم العون من دراسات ومعلومات إلى كافة الجهات المنظمة للمعارض لتنفيذ  -6
 .مهامها بنجاح 

عريف والترويج لفرص اإلستثمار فى المساعدة فى الترويج السياحي والثقافي والت -7
مصر ومنها اإلستثمار فى المجال العقاري ، وإبراز ما وصلت إليه البالد من تقدم فى 

 .كافة المجاالت 

ِتج المصرى بتجارب وخبرات اآلخرين وإطالعهم على أحدث ما وصل إليه  -8 تعريف الم ن 
ومن خالل إشتراكهم فى العالم من تكنولوجيا متقدمة من خالل معرض القاهرة الدولي 

 المعارض المقامة بالخارج.

المساعدة فى إبرام الصفقات التجارية للمنتجات المصرية التى تتم فى المعارض  -9
الداخلية والخارجية من خالل تنظيم االجتماعات واللقاءات بين المصدرين المصريين 

 والمستوردين األجانب .

ض لضمان نجاحها كأحد وسائل تنمية إقامة المؤتمرات والندوات على هامش المعار  -10
 .الصادرات المصرية 

رضين والجمهور زائري أرض تقديم التسهيالت والخدمات لكل من السادة العا -11
 المعارض.

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 جنبيالعرض األأوال : 

 أسماء الدول المشاركة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الدول المشاركة بالمعرض 

 
 بوركينافاسو -

 غانا -

 كينيا  -

 الكويت -

 السودان  -

 أوغندا -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 بوركينافاسو -1

 

 أبسيفانا  بوركينافاسو -

 النشاط : عسل ومنتجات مصنعة من العسل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غانا -2

 شركات3

 شركة االبدعات الصناعية المحدودة -

 المدير المسئول :جيفتي اينفاتا جبور

 زبدة الشيا. –النشاط : كاكاو طبيعي 

  

 شركة انتهوني اوكير -

 المسئول : أنتني اوكير المدير

 الشيا ةالنشاط : زبد

 

 الهيئة الغينية للشحن -

 صور -النشاط : مجالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كينيا -3

 شركتان

 هيئة الزراعة واألغذية -

 المدير المسئول : روزماري اتينو

 مكسرات ومنتجات زراعية –النشاط : شاي

 

 الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بكينيا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكويت -4

  

 وزارة التجارة والصناعة -

 المدير المسئول : فهد علي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السودان-5

 

 الشركة السودانية للمناطق واألسواق الحرة -

  المدير المسئول : محمد شرفي

 توابل. -صمغ عربي  –منتجات جلدية  –النشاط : لحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أوعندا -6

  

 مجلس السياحة األوغندي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ثانيا : العرض الوطني

 الوزارات والجهات الحكومية -

 شركات العرض الوطني -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة الزراعة واستصالح األراضي -1

   

 :الجهة المنظمة والمشرفة

 اإلدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية -
 الجيزة( –الدقي  –)المتحف الزراعي 

 الدقي 12311الرقم البريدي: 

  37608682ت: 

 37607881الفاكس

 
 : بجناح وزارة الزراعةالجهات المشتركة 

 مركز البحوث الزراعية -

 الجيزة –شارع جامعة القاهرة  9العنوان :

 35720944 – 35723000التليفون: 

 35722609الفاكس: 

 

 ويتبعه المعاهد والمعامل اآلتية: 

 معهد بحوث المحاصيل الحقلية  -
 12619الجيزة  –رع جامعة القاهرة شا9العنوان : 

 37743256 - 35726127التليفون: 

 35738425الفاكس: 

 www.fcri.egypt.comليكتروني : الموقع اإل

 

 معهد بحوث القطن -
 الجيزة   –شارع جامعة القاهرة  9العنوان :

  35725035التليفون : 

 35723442التليفاكس:

  

 معهد بحوث صحة الحيوان -

 الجيزة –الدقي  –العنوان: شارع نادى الصيد 

    33374856 – 37489022ت: 

  33350030الفاكس: 

 

 معهد بحوث تكنولوجيا األغذية  -

 الجيزة –شارع جامعة القاهرة  9ن:  العنوا

  35718324 – 35718326 – 35735090:  التليفون

  35684669الفاكس: 

 nlftri@linternetegypt.comتروني:   البريد اإللك
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  اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفيةمعهد بحوث  -

 مركز البحوث الزراعية –شارع جامعة القاهرة  8ن:  العنوا

  35716301:  التليفون

  35716303الفاكس: 

 aerdri@hotmail.comالبريد اإللكتروني:   

 

 المعمل المركزي ألبحاث وتطوير نخيل البلح -

 مركز البحوث الزراعية –القاهرة ش جامعة  9العنوان :

  35689696: التليفون

         37744998الفاكس: 

 

 مركز بحوث الصحراء  -

 القاهرة  -شارع متحف المطرية  1العنوان : 

  26374800 التليفون:

  26357858الفاكس: 

 drc@drc.comالبريد اإللكتروني:   

 egypt.com-www.drcاإللكتروني:    الموقع

 

 اإلدارة المركزية للتشجير والبيئة -

 وزارة الزراعة واستصالح األراضي 

 الدقي -شارع نادي الصيد   –  تحسين األراضي العنوان :مبني

 37609323 - 33373790التليفون:

 33354983الفاكس:

 

 االدارة المركزية النتاج التقاوي  -

 الجيزة  –شارع جامعة القاهرة  8العنوان: 

 37746108 -35725011 -35725986:  التليفون

  35694050 – 35734516الفاكس: 

 

 عتماد التقاوياإلدارة المركزية لفحص وا -

 الجيزة  –شارع جامعة القاهرة  8العنوان : 

  35720839 - 35720298:  التليفون

 57259983 - 35700780الفاكس:

 

 اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعي -

 الجيزة  –الدقي  –شارع نادى الصيد  –العنوان :مبنى تحسين األراضي 

              33374720 - 33377247التليفون:  

  74948523الفاكس: 

 

 اإلدارة المركزية لألراضي والمياه والبيئة  -

 الجيزة –ميدان الجيزة  –مصر للتأمين  عمارة515العنوان :

                37766299التليفون :  

 37766290تليفاكس: 
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 اآلفاتاإلدارة العامة لمكافحة  -

 الجيزة -الدقي  –ديوان عام وزارة الزراعة العنوان : 

              33372891 - 33372131ليفون :  الت

 33735733الفاكس: 

 

 اإلدارة العامة للثقافة الزراعية -

 الدور التاسع –تحسين األراضي  جهاز –العنوان :شارع نادي الصيد 

      33373753التليفون : 

  33372896الفاكس:

 

 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية -

 القاهرة –مدينة نصر  –شارع الطيران  4العنوان :

         22620119 -  22620118التليفون: 

  22620117الفاكس: 

 GAFRD@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 مجلس اإلعالم الريفي -

 الجيزة -الدقي  -الدور الثالث  –ة الزراعة مقر االمانة العامة : ديوان عام وزار

 33374807لتليفون : ا

 37496597الفاكس: 

 

 مديرية الزراعة بالجيزة -

 الجيزة  شارع الهرم أمام مبني محافظةالعنوان : 

 35852958التليفون : 

 35846052الفاكس :

 

 االتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصالت الزراعية -

 الدور العاشر –مبني الهيئات والشركات  –شارع نادى الصيد  7العنوان : 

  33363248 - 33372402التليفون : 

  37600986الفاكس: 

  

  الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة -

 الجيزة -الدقي-الدور الثالث  – مبني شركة مصر للتأمين – الدقيشارع 42العنوان : 

  33373427التليفون : 

 33375208 - 37638859:تليفاكس 
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 الكيماويةالشركه القابضة للصناعات  -2

 القابضة للصناعات الكيماوية  -

 القاهرة  –جاردن سيتي  –ش الطلمبات  5العنوان : 

 02/ 27961813- 27954006ت: 

 27963522/02 – 27964597ف: 

 مجلس الشعب139ص.ب : 

 www.cihc.eg.comالموقع االليكتروني : 

 الشركات التابعة لها : 

 الدلتا لألسمدة والصناعات الكيماوية شركة  -

 دقهلية  –العنوان : طلخا 

 2533421/050-2524505ت: 

  050/  2530819 – 2522279ف: 

 حامض نيتريك مخفف. السائلة  األمونيا –سماد نترات  –أهم المعروضات :  سماد يوريا 

 

 النصر لألسمدة والصناعات الكيماوية شركة  -

 لسويس ا –العنوان : عتاقه 

 3360043/062 -3360041ت: 

  062/  3360047ف: 

 محلول النشادر –حامض كبريتيك  –سماد سلفات  –هم المعروضات : سماد نترات أ

 

 شركة الصناعات الكيماوية المصرية ) كيما ( -

 شارع السد العالي العنوان : أسوان 

  097/  2434448 – 2434450ت: 

  097/  2434505ف: 

 فيروسيليكون   -سماد نترات النشادر  –:  نترات أمونيوم نقية أهم المعروضات 

 

 الشركة العامة لصناعة الورق) راكتا ( -

 اإلسكندرية  -خط رشيد  –العنوان : الطابية 

  03/  5615863 – 5615864ت: 

  03/ 5615867ف: 

 متعددالطبقات دوبلكس كرتون  – ملونأهم المعروضات :  ورق الكتابة والطباعة 
 

 ابع محرم الصناعية مط -

 اإلسكندرية  –النزهة   -العنوان : ش قنال المحمودية 

  03/  3813295 – 3817390ت: 

  03/  3814708ف: 

 علب تعبئة فاخرة –ورق اللعب –الكرتون المضلع  :صناديقأهم المعروضات 
 

 

 

http://www.cihc.eg.com/


 شركة مصر لصناعة الكيماويات  -

 اإلسكندرية  –العنوان : المكس 

  03/ 9541087 -9541088ت: 

  03/  2206610ف: 

 كيماويات  –كلور سائل  –صودا قشور  –سائلة  أهم المعروضات :  صودا كاوية 
 

 الشركة المصرية لألحذية باتا  -

 اإلسكندرية  –ش اإلخشيدي القباري  61العنوان : 

  03/  4409333 – 4424448ت: 

  03/  4402809ف: 

 أدوات رياضية –مالبس  –شنط  –منتجات جلدية  –عروضات :  أحذية أهم الم
 

 الشركة الشرقية أيسترن كومباني  -

 اكتوبر طريق الواحات 6المجمع الصناعي  –جيزة  –ش األهرام  450العنوان : 

  02/  35729512 -35724965ت: 

  02/  35738090- 35687434ف: 

 دخان البيب  –السيجار  –دخان المعسل  –أهم المعروضات :  السجائر 

 

 النصر للمالحات شركة  -

 اإلسكندرية  – ش الزعيم جمال  عبد الناصر  2العنوان : 

  03/  4836537 – 4837492ت: 

  03/    4837493ف: 

 الدقيقة  ملح الصناعات –ملح سفرة  –ملح الغساالت  –أهم المعروضات :  ملح مطبخ 

 

 شركة المكس للمالحات  -

 اإلسكندرية  –العنوان : المكس 

  03/  4440946ت: 

  03/  4440947ف: 

 امملح طع –ملح فاخر  –ملح مغسول  –أهم المعروضات:ملح خشن وناعم 

 

 للمنجنيز  ءشركة سينا  -

 القاهرة  –ش قصر النيل  1العنوان : 

 25740217/02ت: 

  02/ 25740142ف: 

 حديد أكسيد – الخامالجبس  –ورمال الزجاج  –أهم المعروضات :  منجنيز خام 

 

 اليايات ومهمات وسائل النقل شركة صناعة   -

 القاهرة  –األميرية  –ش المصانع  8العنوان : 

  02/ 22842332  - 22847044ت:

 02/ 22840485 -22842333ف: 

مسامير  –عمود اإلتزان  –لجميع وسائل النقل أهم المعروضات :  تيل الفرامل والدبرياج 

 الربط 

 

 

 



 شركة النقل والهندسة   -

 اإلسكندرية  –وحة ش سم 38العنوان : 

  03/  4276295  - 4283305ت:

  03/  4274378 – 4284538ف: 

 الزراعيةأنابيب الشاحنات والباصات والجرارات  –أهم المعروضات : إطارات 

 

  شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك ) ناروبين (  -

 مصنع شبرا الخيمة -القاهرة –ش عماد الدين  11العنوان : 

   02/ 25903056ت: 

  25910800/02ف: 

 علب البطاريات  -الخراطيم   –كاوتش  –أهم المعروضات :  السيور الناقلة

 

 شركة النصر لألجهزة الكهربائية واإللكترونية )نيازا (   -

 البر القبلي  –اإلسكندرية  –النزهة  –العنوان : ش قنال المحمودية 

  03/  3819551 – 3815181ت: 

  03/  3815522ف: 

 موفرة للطاقةلمبات  –اللمبات العادية  –روضات :  اللمبات الفلورسنت أهم المع

 

 الشركة المصرية للمواسير والمنتجات األسمنتية ) سيجوارت (   -

 حلوان  –العنوان : المعصرة 

  02/  236913817ت: 

  02/  23697523ف: 

 منتجات أسمنتيه متنوعة  –أهم المعروضات :  مواسير أسمنتية وخرسانية 

 

 شركة المحاريث والهندسة   -

 القاهرة  –ش عماد الدين  18العنوان : 

  02/  25756978 – 25743594ت: 

  02/  25788795 – 25751183ف: 

 تقديم خدمات الصيانة – شركة تجارية تعمل في مجال التصدير واالستيراد منتجات الشركة : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة القابضة للصناعات الغذائية -3

 قابضة للصناعات الغذائيةالشركة ال -

 القاهرة  –سراي القبة  –ميدان السواح  1العنوان : 

 02/ 2845746– 2844967التليفون : 

 02/ 2846649 - 2842620الفاكس : 

 export@food.industries.com.egالبريد االليكتروني : 

 www.food.industries.com.egني : الموقع االليكترو

  الشركات التابعة لها : 

 السكر والصناعات التكاملية المصرية  -

 القاهرة  -ش جواد حسني  12العنوان : 

 02/ 3938922– 3936566التليفون : 

 02/ 8114257– 3920509الفاكس : 

 export@siicegypt.comي :البريد االليكترون

 www.siicegypt.comالموقع االليكتروني : 

 –خميرة  –عطور ومستحضرات تجميل  –الكيماويات  –هم المعروضات : السكر بأنواعه أ

 خل طبيعي –صناعة المعدات  –مكسبات طعم ورائحة 

 

 والمنظفاتشركة أبو الهول المصرية للزيوت  -

 اسكندرية –محرم بك  –قنال المحمودية  12العنوان : 

 03/ 3816875 – 3817082التليفون : 

  03/ 3815224الفاكس : 

  .Abo_Alhol@Abo_Alhol.comالبريد االلكتروني : 

 www.Abo_Alhol.comالموقع االلكتروني : 

) طبي، فنادق ( منظفات صناعية وسائلة –أهم المعروضات : صابون غسيل وتواليت 

 سليكات الصوديوم. –شمع إنارة  –مسلي  –زيوت  –جلسرين 

 

 اسكندرية للزيوت والصابون  -

 االسكندرية    –كرموز  –ش قنال المحمودية  76العنوان : 

 03/  3622220 – 3611520التليفون : 

 03/  3623999الفاكس : 

 Aosco@menanet.netالبريد االليكتروني :

 www.ao.s.co.comالموقع االليكتروني : 

 مسلى -منظفات صناعية –اعالف  –زيوت طعام –اهم المعروضات : صابون غسيل 
 

 النيل للزيوت والمنظفات شركة  -

 القاهرة  -ش عرابي  33: العنوان 

 02/ 5780819– 2206065التليفون : 

 02/ 5756961– 2202443الفاكس : 

 info@savoegypt.comالبريد االليكتروني :

 www.savoegypt.comالموقع االليكتروني : 
صابون  –صوديوم سليكات  –صابون  –زيوت طعام  – هم المعروضات :منظفات صناعيةأ

 جلسرين . –علف  –مسلى نباتي  –مكرونة 

mailto:export@food.industries.com.eg
http://www.food.industries.com.eg/
http://www.siicegypt.com/
mailto:Abo_Alhol@Abo_Alhol.com.
http://www.abo_alhol.com/
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 والمنظفات  للنشا والخميرهالشركة المصرية  -

 االسكندرية –السيوف  –العنوان : ش الحاج احمد ابو سليمان 

 03/  5013518 - 4868391التليفون : 

  03/  4874320 - 5015500الفاكس : 

   Info@Egysyd.comالبريد االليكتروني :

 www.egysyd.comالموقع االليكتروني : 

المواد المساعدة لصناعة  –المنظفات الصناعية  –الخميرة  –هم المعروضات : نشا االرز أ

 الغزل 

 

 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها شركة  -

 محرم بك   –ش طريق قنال السويس  35العنوان : 

 03/ 3817510 - 3814987التليفون : 

 03/ 3813199الفاكس : 

 extractedoils@yahoo.comالبريد االليكتروني :

 www. extractedoils.comالموقع االليكتروني : 

 –اعالف ماشية  -زيوت طعام–ون صاب –ات : منظفات صناعية وسائلة هم المعروضأ

 سليكات صوديوم 

 

 مطاحن شمال القاهرة شركة  -

 القاهرة  –مجمع المطاحن  –نة السالم : مديالعنوان 

  02/ 22813483 – 22817234التليفون : 

  02/ 22813481 – 22802282الفاكس : 

 ncfm@went.world.net.com.egالبريد االليكتروني :

 www.northcairomills.com.egالموقع االليكتروني : 

 المخبوزات  –المكرونة بانواعها  –الدقيق إنتاج  –طحن القمح لمعروضات : هم اأ

 
 شركة مطاحن ومخابز األسكندرية -

 األسكندرية –طريق الزعيم جمال عبد الناصر  8العنوان : 

  4808877/03 – 4843150/03التليفون: 

 4869534/03الفاكس : 

 Alex_Flourmills@Yahoo.comالبريد االليكتروني : 

 Flourmills.com-www.Alexالموقع االليكتروني: 

 مكرونة بأنواعها. -أهم المعروضات : إنتاج الدقيق 

 

 الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري -

 الجيزة -ين ش وادي النيل المهندس 44العنوان : 

  02/ 33022764التليفون : 

  02/  33455996الفاكس : 

   .Gcb1970@Yahoo.comالبريد االليكتروني : 

  .www.Gcbake.Wixsite.com/CairoBakeالموقع االليكتروني : 

 المكرونة .  -المخبوزات  –هم المعروضات : دقيق القمح أ
 

 

 

 

 

http://www.egysyd.com/
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 إدفينا لألغذية المحفوظة شركة  -

 سكندرية  األ –الرأس السوداء  –طريق مصطفى كامل  العنوان :

  03/  5344880 –  5330731التليفون : 

   03/ 5349017 – 5344300الفاكس : 

 edfina@soficom.com.egالبريد االليكتروني :

 co.com-www.edfinaالموقع االليكتروني : 

 –بقوليات معلبة و خضروات -عسل نحل  –مربات  –هم المعروضات : عصائر طبيعية أ

 أسماك معلبة. -مجمدات–مخلالت 

 

 قها لالغذية المحفوظة شركة  -

 القاهرة   –ش عبد الخالق ثروت  43العنوان :

  02/  3928474تليفون : ال

  02/  3903487الفاكس : 

 kaha-foods@yahoo.comالبريد االليكتروني :

 www.kahafoods.comالموقع االليكتروني : 

 –مخلالت  –بقوليات معلبة خضروات و –عسل نحل  –مربات  -هم المعروضات : عصائرأ

 مجمدات.
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 لغزل والنسيج والمالبسواالشركة القابضة للقطن  -4

  

 المركز الرئيسي  -

 ة رالقاه –عابدين  –شارع الطاهر  7العنوان : 

 202-23906942/    202-23903153ت : 

 202-23903235/   202-23953447ف:

 المدير المسئول : د/ أحمد مصطفي رئيس مجلس اإلدارة

 

 شركة مصر للغزل والنسيج  -

 الغربية  –المحلة الكبرى  –العنوان : شارع طلعت حرب 

 (040)2210894 –( 040)2224656ت: 

 (040)2217258ف: 

 االقمشة الحريرية  –النشاط : المالبس الجاهزة 

 

 شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع  / كفر الدوار -

 البحيرة  –كفر الدوار  –العنوان : شارع احمد عرابي 

 2201623/045ت:

 2201617/045ف:

 misrfine@link.netالبريد االليكتروني : 

 النشاط : صناعة خيوط الغزل والمنسوجات القطنية والمالبس 

 

 شركة دمياط للغزل والنسيج "دمياتكس " -

 دمياط  –شارع سعد زغلول  3العنوان :  

 (057)2224284ت:

 (057)2224286ف:

 مالبس جاهزة  –مطرزات  –: منسوجات قطنية النشاط 

 

 )شوربجي ( شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو  -

 الجيزة  –العنوان : امبابة 

 (02) 33100221ت:

 (02)33144160ف:

 مالبس جاهزة  –النشاط : غزل ونسيج 

 

 

 

 

 

mailto:misrfine@link.net


 شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة  -

 رى المحلة الكب –العنوان : طريق المنصورة  

 (040)2381996ت: 

 (040)2381196ف: 

 وبريات وكوفرتات –مالبس جاهزة  –النشاط : غزل ونسيج 

 

 شركة الدقهلية للغزل والنسيج " ديتكس "  -

 المنصورة  –العنوان : طريق سندوب 

 (050) 2219367ت:

 ( 050) 2245835ف:

 منتجات تريكو  –مالبس جاهزة  –النشاط : غزل القطن 

 

 ن للغزل والنسيج شركة مصر حلوا -

 حلوان  –العنوان : كفر العدو  

 25564885ت:

  25562718ف: 

 misrhelwan@yahoo.comالبريد االليكتروني : 

  misrhelwantextile.comالموقع االليكتروني : 

 اقمشة قطنية ومفروشات  –مالبس جاهزة  –النشاط : غزل ونسيج 

 

 شركة النصر لألصواف والمنسوجات الممتازة -

 االسكندرية  –سموحة  –العنوان : شارع مسجد البرنس ابراهيم 

 4243610/03ت:

 4243602/03ف:

 stia@ritsec3.com.egالبريد االليكتروني : 

 www.sitaco.comالموقع االليكتروني : 

 بطاطين وماليات –مالبس داخلية وخارجية  –النشاط : غزل ونسيج 
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 وزارة االنتاج الحربي -5

  

 الهيئة القومية لإلنتاج الحربي  -

 0شارع الفلكي ـ الظوغلي ـ القاهرة  19العنوان : 

 27963979 – 27951428تليفون : 

 27955925– 27953617فاكس : 

 شارع محمود طلعت ـ مدينة نصر  9:  والمعارض قطاعات التسويق

 24053843ـ  2634427ت/ ف : 

 

 شركة حلوان للمسبوكات  -

  27841264 - 27841267ت: 

 27842260 – 27841013ف :

 .محابس مياه –جسم محرك كهربائي  -طنابير فرامل  –النشاط : مسبوكات دقيقة 

 رئيس مجلس اإلدارة: مهندس/  محمد مصطفي أو النجا: المدير المسئول 

 

 شركة ابى قير للصناعات الهندسية   -

  5621410/03ـ  5621538ت : 

  5623392/03ف:  

اإليروسول ـ خرطوش الصيد ـ أفران خبز نصف علب معدنيةلتعبئة الومينيوم أوعية النشاط : 

 آلية )بلدى/ شامى (

 محمود أنورمهندس/ رة رئيس مجلس إداالمدير المسئول : 

 

 شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة  -

  26265043 – 26265042ت: 

 26265036 - 26265035ف: 

النشاط : ديناميت بأنواعه ـ نيترو سيليلوز ـ بارود خرطوش الصيد ـ اثير تخدير ومعامل ـ 

 وقود جيالتينى ـ كلورات بوتاسيوم .

 عرفاتحامد محمد مهندس / المدير المسئول : 

 

 شركة شبرا للصناعات الهندسية  -

  24256859 - 24267707ت: 

 24267710ف:   

 مراوح كهربائية -النشاط : محركات كهربائية ــ شفاطات الصناعية 

 مهندس/ مدحت محمد شكري رئيس مجلس اإلدارة المدير المسئول : 

 

 شركة المعصرة للصناعات الهندسية  -

  23696027ت : 

  23696025ف : 

 نشاط : عدادات مياه ـ عدادات كهرباء ـ مهمات رباط ال

 هنداوي عبد الحميدمهندس/ عبد المنعم رئيس مجلس اإلدارة المدير المسئول : 

 



 شركة حلوان للصناعات غير الحديدية  -

  27841694 - 27841714ت: 

 27841718ف : 

 منزلية أواني –النشاط : شرائح وقطاعات ومواسير نحاس أصفر وأحمر والومنيوم 

 أحمد عبد الخالق أحمدمهندس/ رئيس مجلس اإلدارة المدير المسئول : 

 

 شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية -

   21816087 - 21816081ت: 

  21816052ف تسويق: 

 21816080أ :0م0ف ر

كراسي  –البالستيك ) كراسي ثابتة  -النشاط : البويات بأنواعها ـ منتجات كاوتشوك 

 متحركة ( 

 صالح عبد الرازق زيدانمهندس / لمدير المسئول : ا

 

 شركة حلوان للصناعات الهندسية -

   27841390 - 27841380ت: 

  27841394ف: 

يق ـ مساعدين ـ أجهزة إطفاء الحر استانلس ستيلمطبخ المائدة والالنشاط : أدوات 

 أجزاء محركات ) بساتم/ شنابر/شميزات ( وجنوط للسيارات 

      فوزي عبد العال فرحاتمهندس/ رئيس مجلس اإلدارة :  المدير المسئول

 

 شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية -

  22816237ـ  22813739 ت:

 22813647ف: 

 درفلة ألواح الصلبــ مصنع تحويل  القمامة إلى سمادلنشاط : إنتاج الصلب المخصوص ـ 

 ي عبد المنعممجدي شوقد.مهندس  / رئيس مجلس اإلدارة المدير المسئول : 

 

 شركة بنها للصناعات اإللكترونية  -

  0133226384 ت:

  0133224237ف: 

 لمبات موفرة –L.E.D،L.C.Dبوستر شاشات  -دوائر مطبوعة  –النشاط : التابلت 

 مختلفة

 شهاب رئيس مجلس اإلدارة : مهندس/ فوزي إبراهيمالمدير المسئول : 

 

  مصنع إنتاج وإصالح المدرعات -

  22818020 - 22818040 ت:

  22818039ف: 

خزانات )سعات  -مقطورات )حموالت مختلفة( -لودرات )حموالت مختلفة(النشاط : 

 مختلفة (

 رئيس مجلس اإلدارة : د. مهندس/ يسري محمود حسن النمرالمدير المسئول : 

  

 



 شركة قها للصناعات الكيماوية -

  32600969/013ـ  2600196/013ت: 

  3600191/013ف: 

اط : محطات معالجة مياه الصرف الصحي و تنقية المياه السطحية المدمجة و النش

معالجة المياه الجوفية ـ وحدات تحليه مياه البحر ومعالجة مياه الشرب ـ أنابيب ألومنيوم 

 للمعاجين .

 د. مهندس  / هشام سعدرئيس مجلس اإلدارة المدير المسئول : 

 

 شركة حلوان لألجهزة المعدنية -

  27101088ـ  27101286ت: 

  27101205ف: 

 –ثالجات  -ـ غساالت اوتوماتيكلتر5لتر  10ـ سخانات شعلة ـ 5،  4النشاط : فرن 
 0 ديب فريزر –تكييفات 

 الجنديمهندس/ درويش مصطفى رئيس مجلس اإلدارة المدير المسئول : 

 

 شركة حلوان لمحركات الديزل -

  27841849ت: 

  27841237ف: 

 مياه  ـ سبائك كراسي المحاور طلمباترفع  -ري ليد كهرباء ـ وحدات النشاط : وحدات تو

 خالد محمود زكيهندس / المدير المسئول : رئيس مجلس اإلدارة م

 

 شركة حلوان لآلالت والمعدات -

 27841800ت: 

 27841548ف: 

  برميل دباغة الجلود. –ماكينة مخرطة  –ماكينة نجارة متعددة النشاط : 

 مختار عطا خيريمهندس  / رئيس مجلس اإلدارة  المدير المسئول :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركات العرض الوطني-6

   
  جانيت جميل ميخائيل –وادي النيل  -1

 أ ش هارون الرشيد 20العنوان : 

  01225222352 – 22412195التليفون : 

  البرت منصورالمدير المسئول : 

  نجف ومستلزمات إضاءة.هم المعروضات : أ

 

  رويال كوزمتك -2

  المنطقة الصناعية جنوب بورسعيدالعنوان :

  01223639061 – 020663770077التليفون : 

 02066370099الفاكس : 

  محمود علم الدينالمدير المسئول : 

  صابون -منظفات  –منتجات عناية شخصية هم المعروضات : أ

 

 كيرمينا للمنتجات الورقية -3

 صناعية األوليالمنطقة ال – 27مجاورة  –مايو  15العنوان : 

 01144442022 - 01111070666التليفون : 

 سوزان منير شحاتهالمدير المسئول : 

 منتجات ورقية.هم المعروضات : أ

 

 الرواد لألواني المنزلية -4

 األسكندرية. –العامرية العنوان : 

 01024247669 - 22512564التليفون : 

 فاطمة الزهراءالمدير المسئول : 

 منزليه انيأوهم المعروضات : أ

 

  األلمانية المصرية لصناعة وتجميع األدوات الصحية -5

  القليوبية -شبرا الخيمة  –ش مجمع خضر الصناعي  7العنوان : 

  01222445111 - 010017810300التليفون : 

 26068441الفاكس  : 

   جورج ساميالمدير المسئول : 

 أدوات صحية.هم المعروضات : أ

 

  نيو سمر كول -6

 المريوطية -فيصل  –ش الشيشيني  51 العنوان :

  01006805706 التليفون :

 حسام الدين صبحيالمدير المسئول : 

  أدوات منزلية . –تكييفات وفالتر هم المعروضات : أ

 

  المصنع المصري للصناعة ) إيفرنال ( -7

 مدينة العبور الصناعية   22006 كبلو 15قطعة العنوان : 

   01222444656 - 01001459384التليفون : 

 علي أحمد محمدالمدير المسئول : 

  كهربائية .هم المعروضات : اجهزة أ



 أسما جروب لإلستيراد والتصدير -8

 مدينة نصر. –عباس العقاد  –ش أحمد قاسم جوده  11العنوان : 

 01006631977 - 22611101التليفون : 

 22630583الفاكس :

 جمال فتحي الشرقاويالمدير المسئول : 

 أجهزة منزلية وكهربائية.معروضات : هم الأ

 

 الزنوكي لصناعة األواني المنزلية -9

 12015بلوك  50ش  –العبور المنطقة الصناعية الثانية العنوان 

 01000054942التليفون : 

 مصطفي مصلحالمدير المسئول : 

 أجهزة كهربائية . –أواني منزلية هم المعروضات : أ

 

 كريازي الكتريك-10

 المنطقة الصناعية –نة العبور مديالعنوان : 

 01227877924 - 43130000التليفون : 

  43130106 الفاكس :

 صابر ظاظاالمدير المسئول : 

 أجهزة كهربائية متنوعة.هم المعروضات : أ

 

 مصنع مجدي محمد عفيفي ) نوفال (-11

 مصر الجديدة –ش عبد السالم زكي  8العنوان : 

 01001818600التليفون : 

 ياسر جمال .المسئول : المدير 

 أدوات منزلية.هم المعروضات : أ

 

 شركة ألفا للتكييف واألجهزة الكهربائية  -12

 س جسر السويس 96العنوان : 

  01140557724التليفون: 

 المدير المسئول : خالد فكري

 أهم المعروضات : تكييف وأجهزة تكييف.

 

 جروب سب إيجيبت لألجهزة المنزلية   -13

 المهندسين -ش سوريا  22 العنوان :

 01006660338 - 37489666التليفون : 

 37489626الفاكس : 

 إسماعيل عبد العاطيالمدير المسئول : 

 أدوات منزليةهم المعروضات : أ

 

  التقوي لإلستيراد والتصدير -14

  الجيزة ش شركة الفاروق –طموه  العنوان :

 01091318887 - 0238171992التليفون : 

  أحمد مصطفيالمسئول : المدير 

 مستلزمات كهربائية. –معدات إضاءة هم المعروضات : أ

 

 



 مصنع سها لألدوات المنزلية-15

 5بلوك  4المنطقة الصناعية الثانية  –العنوان : مدينة برج العرب الجديدة 

  01222171581التليفون : 

  محمد إبراهيمالمدير المسئول : 

 منزلية  أدواتهم المعروضات : أ

 

 شركة العالمية للتبريد أالسكا-16

 طريق مصر إسماعيلية الصحراوي –آخر جسر السويس  69العنوان : 

  21820213التليفون : 

  21820385الفاكس: 

 أشرف نبيهالمدير المسئول : 

 ديب فريزر –أهم المعروضات : ثالجات 

 

 إستار تكنولوجي للصناعة ) إستار جيت (-17

  القاهرة الجديدة –طقة الصناعية المن 507العنوان :قطعة 

 01090088001التليفون : 

 وائل محمد سليمانالمدير المسئول : 

  منزلية.هم المعروضات : اجهزة أ

 

 هوم تك-18

 مدينة نصر  –ش محمد كريم  8العنوان :

 01009297000 - 23518884التليفون : 

 أحمد كمالالمدير المسئول : 

 أدوات منزلية. –فالتر مياه هم المعروضات : أ

 

 تابروير -19

  ميدان تريمف –عثمان بن عفان  100العنوان :

 01063024861 - 01223311743التليفون : 

 المدير المسئول : أماني ظريفه

  مطبخ .هم المعروضات : ادوات أ

 

 تامر صالح الدين محمد-20

 طلعت حربالعنوان :

 01096882338التليفون : 

 ح الدينتامر صالالمدير المسئول : 

 إكسسوار حريمي أدوات تجميل هم المعروضات : أ

 

 األندلس-21

 طنطا -ش عمر بن عبد العزيز  8  العنوان :

 01020030782التليفون : 

 إبراهيم مصطفيالمدير المسئول : 

 عطورهم المعروضات : أ

 

 الشيف لتصنيع أدوات منزلية-22

 208/209قطعة  –الشروق الصناعية العنوان :

 01008424780 - 01115554733ن : التليفو



 عمرو محمدالمدير المسئول : 

 أدوات منزلية .هم المعروضات : أ

 

 الشروق للمالمين ) الشريف (-23

 القليوبية. –الخانكة  –ش مخازن الطيران العنوان :

 01111119367 - 24606644التليفون : 

 244606141الفاكس : 

 فريد جاللالمدير المسئول : 

 مالمين وقواعد تواليت.وضات : هم المعرأ

 

 محمد عبد السميع سرحان-24

 كرداسة  العنوان :

 01024906854التليفون : 

 محمد عبد السميعالمدير المسئول : 

 عباية .هم المعروضات : أ

 

 إسراء جالبية شرقية-25

 جيزة -كرداسة العنوان :

 01005624237التليفون : 

  وائل عبد الفتاحالمدير المسئول : 

 مالبس.اهم المعروضات : 

 

 رامي كمال شعالن-26

 العنوان : المحلة الكبري

 01008507878التليفون : 

 رامي كمالالمدير المسئول : 

 أهم المعروضات : مفروشات

 

 عبد الرحمن محمود عوض هللا-27

 مدينة نصر –نادي السكة العنوان : 

  01122613309التليفون : 

  يوسف خانالمدير المسئول : 

 مالبس وإكسسورات هنديهم المعروضات : أ

 

 بانسيه النجيري-28

 القاهرة -الزيتون  العنوان :

 01227127476التليفون : 

 هناء لطفيالمدير المسئول : 

 منتجات قطنية النجيري.هم المعروضات : أ

 

 قطونيل مصر  -29

 جسر  السويس  شالعنوان : 

  01068845404 – 16199التليفون : 

 يهاب فوزي إئول : المدير المس

 هم المعروضات : مالبس داخليهأ

 



 شركة سماقية إخوان ) االمبراطور ( -30

 90العبور ش  –المنطقة الصناعية األولي العنوان: 

 01220001677 - 0224195045التليفون : 

 المدير المسئول : عمرو السيد

 أهم المعروضات : مالبس قطنية .

 

 النساجون الشرقيون-31

 الشرقية –مدينة العاشر من رمضان  1المنطقة الصناعية ب العنوان:

  01001666896 – 22874634 التليفون :

 22735122الفاكس : 

 المدير المسئول : أحمد حشيش

 أهم المعروضات : سجاد .

 

 شركة موكيت ماك-32

 مدينة نصر –ش مصطفي النحاس  3العنوان: 

 01001770025 - 22874481التليفون : 

 مسئول : محمد الحشاشالمدير ال

 أهم المعروضات : سجاد وموكيت

 

 جيرمن بد -33

 المنوفية -العنوان: أشمون 

 01028733334 - 01019509235التليفون : 

 المدير المسئول : السيد عبد المغني

 أهم المعروضات : مراتب ومفروشات .

 

 شركة إبراهيم زكي القطان -34

 العنوان: المحلة الكبري

  01200009988 - 0111090111التليفون : 

 أهم المعروضات : غزل ونسيج .

  

 مصر إسبانيا للبطاطين -35

 العنوان: شبرا الخيمة

 01226346502التليفون : 

 42211184الفاكس : 

 المدير المسئول : أحمد عبد الرحمن

 أهم المعروضات : بطاطين .

 

 مصنع أحمد حسين للبدل -36

 مدي منصور العنوان: أول طريق البراجيل ش ح

  01001851035 - 0100340238التليفون : 

 المدير المسئول : وليد أحمد حسين

 أهم المعروضات : بدل .

 

 شركة سولولكي للتريكو والمنسوجات -37

 شبرا الخيمة –عزبة الجوهري  –ش علي فرحات  3العنوان: 

  01008174314التليفون : 



 المدير المسئول : محمد عطا هللا

 ضات : مفروشات .أهم المعرو

 

  أبو قمر للمفروشات -38

  المحلة الكبريالعنوان :

 01020953458 - 01224407793التليفون : 

 محمد مصطفي عراقيالمدير المسئول : 

 أهم المعروضات : مفروشات .

 

  سكر والسعدي -39

  المنطقة الصناعية األولي –العاشر من رمضان العنوان :

  01001033941التليفون : 

 أحمد سكرلمدير المسئول : ا

  مفروشاتهم المعروضات : أ

 

 العرب جروب -40

  المعادي -ش النصر  30العنوان :

  01022251162التليفون : 

 مصطفي يحي : المدير المسئول
  مراتب ومفروشات.هم المعروضات : أ

 

  العالمية لتصنيع المفروشات ) فوربد ( -41

  المنطقة الصناعية األولي 300ش  –مدينة العبور  –القاهرة العنوان :

  01225426315 - 01098559007التليفون : 

 علي امام : المدير المسئول
  مفروشات ومراتب.هم المعروضات : أ

 

  ريتش هوم -42

  إسكان الشباب –العبور العنوان :

  01129925666التليفون : 

 حسام الباجوري : المدير المسئول
  روشات.مراتب ومفهم المعروضات : أ

 

  ناسا لتصنيع المراتب الجاهزة -43

  عزبة عبدهللا باشا أول طريق النخل –قليوب البلد العنوان :

  01149958688 - 01222328690التليفون : 

 محمد عبدهللاالمدير المسئول : 

  مراتب.هم المعروضات : أ

 

  بيد يانسن -44

  8قطعة  13016لوك المنطقة الصناعية األولي ب –مدينة العبور العنوان :

  0112223599 - 44812744التليفون :

  مي ساميالمدير المسئول : 

 مراتب ومفروشات.هم المعروضات : أ

 

 



 شركة جولدي سيتي -45

 حلوان -ش محمد سيد أحمد برج الجوهرة  12العنوان :

 01228030363التليفون :

 عمرو حسينالمدير المسئول : 

 سجاد .هم المعروضات : أ

 

 برادو مصر للسجاد -46

 19برج النيل اإلداري ش مراد الدور العنوان :

  01069050441التليفون :

 أحمد عبد الرازقالمدير المسئول : 

 سجاد .هم المعروضات : أ

  

 انفنتينو -47

 العبور المنطقة الصناعية األوليالعنوان :

 01120239263التليفون :

 محمد رضوانالمدير المسئول : 

 مالبس أطفال.ت : هم المعروضاأ

 

 ورلد هوم -48

 العنوان : بورسعيد

  01008006336التليفون :

 محمود نجيبالمدير المسئول : 

 مفروشات .هم المعروضات : أ

 

 تي إم للمفروشات -49

 ش مستشفي فيصلالعنوان :

 01099552568التليفون :

 نورا جمعهالمدير المسئول : 

  مفروشات .هم المعروضات : أ

 

 ق للمفروشاتالطار -50

 ميت غمرالعنوان :

 01061146610 - 01201024468التليفون :

 طارق عبد العزيزالمدير المسئول : 

  مفروشات .هم المعروضات : أ

 

 الشركة المصرية للمنسوجات  -51

 القاهرة -ش الحمصاني الزيتون  23العنوان :

 01274672388 - 01222937661التليفون :

 بيل جرجسشريف نالمدير المسئول : 

 منسوجات .هم المعروضات : أ

 

 مكة المكرمة لتجارة المالبس -52

  عين شمس –عزبة سليمان حربي  –ش السالم العنوان :

 01003069642التليفون : 

 محمد سيد عليالمدير المسئول : 



 مالبس جاهزة.هم المعروضات : أ

 

 شركة البرنس -53

 العنوان : كرداسة

 01004812735التليفون : 

 حسن حامد عبد اللطيفمدير المسئول : ال

 مالبس .هم المعروضات : أ

 

 شركة كريم بادروس عطية -54

 الجيزة -ش النيل محطة الشيخ الشامي  العنوان :

 01005259141التليفون : 

 كريم بدرالمدير المسئول : 

 أهم المعروضات : مفروشات .

 

 عاصم محمد علي -55

 01118133822 - 26929319التليفون : 

 عاصم محمدالمدير المسئول : 

 مصنوعات جلدية .هم المعروضات : أ

 

 اإليمان للنسيج -56

 ش محمد عاشور شبرا الخيمة 10  العنوان :

 01006579230 - 46065517التليفون : 

 رامي تيمالمدير المسئول : 

 أهم المعروضات : وبريات.

 

 أنتيك للتجارة واإلستيراد -57

   الدور األول –برج اومينا  –لول ش صفية زغ 68العنوان :

  01001002410 - 0226708286التليفون : 

 محمد عالمالمدير المسئول : 

  مفروشات. هم المعروضات : أ

 

 شركة وسام للمفروشات -58

 الوايلي -ش الجزائر  27العنوان :

 01284569999التليفون : 

  جورج فيكتورالمدير المسئول : 

   ت.مفروشاهم المعروضات : أ

 

 شركة السمان -59

 كرداسة. العنوان :

 01008880422التليفون : 

 خالدالمدير المسئول : 

 جالبية .هم المعروضات : أ

 

  استبرق للمفروشات -60

 مدينة نصر. –متفرع من ش الطيران -ش جعفر الصادق 2العنوان : 

  0100060227 - 24040687التليفون : 



 محمد عزتالمدير المسئول : 

  لمعروضات : مفروشات.أهم ا

 

  سوبر أورجينال -61

 العنوان : إسكندرية

  01118301655التليفون : 

 محمد أديبالمدير المسئول : 

  أهم المعروضات : مفروشات.

 

 توتو -62

 إسكندريةالعنوان :

  01224401738 - 0122319691التليفون :

 أحمد السيد عباسالمدير المسئول :  

 مالبسهم المعروضات : أ

 

 المصري للمالبس الجاهزة -63

 ش جامع الجيل متفرع من ش السادات كرداسة 15العنوان :

  01277192530التليفون :

 محمد عامرالمدير المسئول :  

 مالبس جاهزة .هم المعروضات : أ

 

 بسملة للمصنوعات الجلدية -64

 حلوان -المعصرة  –ش السلك  16العنوان :

  01116752092التليفون :

 محمد بدرةير المسئول : المد 

 منتجات جلدية .هم المعروضات : أ

 

 أحمد محمد أحمد -65

  01000312767التليفون :

 مالبس وأدوات منزلية.هم المعروضات : أ

 

 جبريل للمالبس القطنية -66

 إسكندرية -نجع عبد المرداني  –العامرية العنوان :

  01002346161 - 034499011التليفون :

 إيهاب جبريلئول : المدير المس 

 مالبس قطنية .هم المعروضات : أ

 

 كوين فاشون -67

 المعادي الجديدةالعنوان :

  01005231120التليفون :

 عامر محمدالمدير المسئول :  

 مالبس أطفال قطنية.هم المعروضات : أ

 

 منة هللا للمفروشات -68

 السواح -الكابالت  –ش سالم عبد الشافي  27العنوان :

  01005178793 - 22554172ن :التليفو



 هشام خليفةالمدير المسئول :  

 مفروشات .هم المعروضات : أ

 

 العبد للنسيج الحديث -69

 المحلة الكبريالعنوان :

  01019990312التليفون :

 محمد زغلولالمدير المسئول :  

 مفروشات.هم المعروضات : أ

 

 النور للغزل والنسيج -70

 العاشر من رمضانالعنوان :

  01091700503التليفون :

 أحمد محمد عليالمدير المسئول :  

 مفروشات .هم المعروضات : أ

 

 النجار لألثاث الراقي -71

 مصر الجديدة –ميدان الجامع العنوان :

  01204480009التليفون :

 سامي عبده سلطانالمدير المسئول :  

 أثاث.هم المعروضات : أ

 

 السكري للموبيليا -72

 مصر الجديدة –ميدان الجامع  –ش هارون الرشيد  18العنوان :

  01001432229 - 01003563314التليفون :

 رامز إسماعيل.المدير المسئول :  

 أثاث.هم المعروضات : أ

 

 الشركة التجارية لألخشاب -73

 القاهرة -ش األلفي  21العنوان :

  01288925136 - 25924192التليفون :

 رانإيمان جبالمدير المسئول :  

 أثاث.هم المعروضات : أ

 

 أرت ديزين -74

 من ش العشرين خلف حديقة بدر – 143ش العنوان :

  01140006670 - 01110107711التليفون :

 رشا محمد عليالمدير المسئول :  

 موبيلياهم المعروضات : أ

 

 المغربي للموبيليا -75

 صن مول العباسية –صن مول الكلية الحربية العنوان :

  01114255819ن :التليفو

 شريف أحمدالمدير المسئول :  

 أثاث وموبيلياهم المعروضات : أ

 

 



 سلطان لألثاث -76

 مصر الجديدة. –ميدان الجامع  –ش إسكندرية  20العنوان :

  01224447081التليفون :

 بطرس عبده سلطانالمدير المسئول :  

 دوالب وسراير.هم المعروضات : أ

 

 اعية الغذائيةشركة الشمعدان الصن -77

 طريق أم زعتر –اإلسكندرية العنوان :

  01001440244التليفون :

 أحمد مسعودالمدير المسئول :  

 حلويات .هم المعروضات : أ

 

 الشركة المصرية لألمالح والمعادن بالفيوم ) اميسال ( -78

 القاهرة -ميدان المساحة الدقي العنوان :

  01000779674التليفون :

  22878090الفاكس : 

 أسعد عمران عبد الرحمنالمدير المسئول :  

 ملح بونوهم المعروضات : أ

 

 شركة سبورتنج للصناعات الغذائية -79

 13012بلوك  9العبور المنطقة الصناعية األولي قطعة العنوان :

  01222105232 - 44812869التليفون :

 44812871الفاكس : 

 عصام محمد المنزالويالمدير المسئول :  

 حلوي جافة بأنواعها.هم المعروضات : أ

 

 الشروق الدولية للصناعة والتجارة -80

 20021بلوك  – 9قطعة رقم  –مدينة العبورالمنطقة الصناعية األولي العنوان :

  01003115527 - 44893160 التليفون :

 شيماء الباجوريالمدير المسئول :  

 صناعات غذائية .هم المعروضات : أ

 

 نيل فودزشركة شا -81

 المنطقة الرابعة –برج العرب العنوان :

  01224141202التليفون :

 رفيق جابرالمدير المسئول :  

 بسكوت وحلويات.هم المعروضات : أ

 

 الدولية لتنمية الصناعات الغذائية -82

 bhب المنطقة الصناعية 32العاشر من رمضان قطعة العنوان :

  01014000030التليفون :

 شريف جوهرول : المدير المسئ 

 منتجات غذائيةهم المعروضات : أ

 

 

 



 إير كمفورد -83

 المنطقة الصناعية –التجمع الخامس  338العنوان :

  01222788228التليفون :

 هبهالمدير المسئول :  

 بسكوت -شربات ورد هم المعروضات : أ

 

 مصنع السالم للجالش -84

 رةالقاه -دار السالم  –ش شبين الكوم  3العنوان :

  01227777003 - 01227455505التليفون :

 أحمد مصطفيالمدير المسئول :  

 ومعجنات -بسبوسة  –جالش وكنافة هم المعروضات : أ

 

 الطحان جولدن داتس -85

 الجيزة -ش الهرم  417العنوان :

 01094366922 - 0102699800التليفون :

 أحمد حسينالمدير المسئول :  

 تمورهم المعروضات : أ

 

 الكابتن لمستخلصات الزيوت -86

 مدينة العبورالعنوان :

  01016512199التليفون :

 أحمد حسنالمدير المسئول :  

 زيوت طبيعية.هم المعروضات : أ

 

 للبترول التعاونشركة  -87

 القاهرة -ش القصر العيني 94العنوان :

  27925220تليفون وفاكس : 

 المدير المسئول : محمد يحيي

 منظفات منزلية. -زيوت سيارات : هم المعروضات أ

  

 شركة مصر للبترول -88

 التوفيقية -ش عرابي  6العنوان :

  01201510062 - 25755000التليفون :

  25745436الفاكس : 

 المدير المسئول : عامر محمد

 زيوت محركات سيارات ومنظفات .هم المعروضات : أ

 

 أكتوبر لألدوات المنزلية 6مصانع  -89

 ( بالعباسية1المنطقة رقم ) العنوان :

 26832999التليفون : 

 26829311الفاكس: 

 أهم المعروضات : أدوات منزلية

 

  دايس للمالبس الجاهزة -90

 جسر السويس –ش أنابيب البترول  5العنوان : 

  01006353500التليفون : 



 عصام هاللالمدير المسئول : 

  أهم المعروضات : مالبس.

 

 يمشركة أنوال أخم -91

 سوهاج -أخميم  –مدينة الكوثر  76العنوان : 

 0115228357التليفون : 

 المدير المسئول : أمل زكريا

 أهم المعروضات : مفروشات يدوية.

 

 شركة النيل للصناعات التحويلية -92

 27قطعة  –المنطقة الصناعية  –العنوان : مدينة بدر 

 01006636698التليفون : 

 النالمدير المسئول : أحمد رس

 أهم المعروضات : أدوات منزلية

 

 شركة المصطفي للتجارة -93

 أسوان  -ش أحمد ماهر  10العنوان : 

 01006950074التليفون : 

 المدير المسئول : أحمد المصطفي

 محاصيل زراعية. –أهم المعروضات : عطارة 

 

 توب الين فوود -94

 القليوبية -طريق القناطر الخيرية  9العنوان : 

 01226991861ن : التليفو

 المدير المسئول : رامي منير

 أهم المعروضات : مواد غذائية.

 

 هابي سويت للصناعات الغذائية -95

 شبرا بجوار معهد ناصر –كورنيش النيل  1357العنوان : 

   - 01223301016 - 01227286276التليفون : 

 المدير المسئول : سها مرشدي

 والته.أهم المعروضات : كيك وبسكويت وشيك

 

 الشركة الشرقية لصناعة الحلويات والشيكوالته ) كوفرتينا ( -96

 العبور 27006بلوك -د11-ج11قطعة  –العنوان : المنطقة الصناعية 

 01001503287التليفون : 

 المدير المسئول : محمد إبراهيم

 أهم المعروضات : حلويات وشيكوالته.

 

 عطارة القدس -97

 العنوان : العريش

 01223688851ن : التليفو

 المدير المسئول : شعبان رمضان

 أهم المعروضات : عطارة.

 

 



 

 مصنع جولدن لألدوات المنزلية -98

 المقاولون العرب –عزبة العرب  –ش السالم  9العنوان : 

 01113136564التليفون : 

 المدير المسئول : أحمد مهران

 أهم المعروضات : أدوات منزلية.

 

 مفروشات السالم -99

 01288010008التليفون : 

 المدير المسئول : روماني

 أهم المعروضات : ستائر ومفرشات.

 

 حمدشركة أبو  -100

 العنوان : أسكندرية

 01156655576التليفون : 

 المدير المسئول : حمدي حامد حسن

 أهم المعروضات : أدوات منزلية.

 

 وم للمراتب والمفروشاتبنسيون ف -101

 شبرا مصر –عة البوالقية ش التر 152العنوان : 

 01005781738 - 44467466التليفون : 

 مهنيالمدير المسئول : محمد 

 أهم المعروضات : مراتب مفروشات .

 

 الجزايري للمالبس والقطنيات -102

 12قطعة  –االمتداد الشمالي  –العنوان : المنطقة الصناعية 

 01017764491التليفون : 

 المدير المسئول : أحمد جمال

 أهم المعروضات : مالبس حريمي وأطفال.

 

 البيت السعيد -103

 العنوان : شارع األزهر

 01277178882التليفون : 

 المدير المسئول : محمد سعيد عبد الرحمن

 أهم المعروضات : أدوات منزلية.

 

 جهاز الخدمة الوطنية ) قطاع التعدين ( -104

 القاهرة -العنوان : جوزيف تيتو 

 21816656التليفون : 

 21816654الفاكس : 

 tarekyoussry1969@yahoo.comالبريد اإللكتروني : 

 المدير المسئول : عميد أ.ح / طارق حسين يسري

 01028877795 - 01095423467التليفون : 

 

 




