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 حاصالت زراعية طازجة
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الشخصأسم الشركة أسم
المنتجاتالموقع اإللكترونيإيميلرقم الموبايلالوظيفةالمسئول

1M.R.Z for Trading, Suppling and Exporting00201064149854المدير العاممحمد رمزي  
00201066093423

export@mrztrade.com  
m_ramzy@mrztrade.com

www.mrztrade.comFresh Fruits and Vegetables, Citrus

فواكه وموالح‐00201099839980heiba.export@gmail.comالمدير العامشريف مجديھيبه اكسبورت2

‐0020111457484drsd5102@gmail.coصاحب الشركةمصطفي رمضان عبد الرحمةإيجيبت فريش3

All kinds of fresh Egyptian fruits & vegetables (in 
pepper, colors, cucumber, eggplant, onion and 
garlic  Red Shatta Lettuce, broccoli, for fruits are 

strawberry, orange, lemon, and grapes )
fruit

التوابل واالعشاب الطبية والعطرية00201017916858h.mahrous@retaj‐herbs.comwww.retaj‐herbs.comمديرة التسويق والمبيعاتھند محروسريتاج للصناعات الغذائية المتطورة والتجارة4

5EgyTrans for export and worldwide transportation00201097504949المدير العاممحمد عبد الرحمان 
00201201414167

info@egy‐trans.comwww.egy‐trans.comFresh fruits and vegetables 

00201222456796azizhyder@gmail.comwww.freshconnect.comمدير التسويقعزيز حيضرفريش كونكت6
Citrus, Grape, Pomegranates, Potatoes, Onions, 
Garlic  in fresh and Fennel seed, Caraway seeds in 

herbs

الموالح ‐ الفاكھة ‐ الخضروات00201148088666info@fruitlinkco.comwww.fruitlinkco.comرئيس مجلس اإلدارةمحمد عثمانالشركة العالمية المصرية لتجارة الخضروات والفاكھة7

00201157181100alaa.elkzaz@airoceanline.comwww.airoceanline.comfrozen and fresh fruits and vegetablesمسؤول التصديراالء القزازاير راوشن الين  8

00201226560832mohamed@nileinternational‐eg.comnileinternational‐eg.comاخصائي تصدير محمد يوسفالنايل تريد9
Carrot, Spring Onion, Grapes, Sweet potato, 

Lemon, Orange Fresh Onion and Garlic.

00201224255701مدير تصدير ساره عامرالباردى لتصدير الحاصالت الزراعيه 10
export@elbardyforexport.com
elbardy4export@hotmail.com

www.elbardyforexport.com
بصل دھبى‐بصل احمر  ‐توم فريش ‐توم  ‐مجفف‐توم مفروم 

معلب ‐قرع‐ بطاطا حلوه ‐بطيخ‐موركت‐رمان ‐جوافه‐فلفل الوان ‐
خس‐كرنب ,جميع الخضر الموسميه والفاكھه‐

00201000560391المدير المسئولربيع صابرھيريبس ايجيبت11
sales@herbsegypt.com
office@herbsegypt.com

www.herbsegypt.com
aniseed, carawayseed, basil, dill,spearmint, 

Peppermint, parsley, marjoram, thyme,Fennel 
seed,chamomile, coriander

   0020100 575 4965المدير التنفيذىأحمد إبراھيم محمد طهلوباشا ‐ مصر لإلستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية12
0020111 089 0155

ahmed‐taha@lepacha‐egypt.comwww.lepacha‐egypt.com

موالح: برتقال ‐ ليمون ‐ يوسفى "موركيت"  &   فاكھة طازجة: 
فراولة / عنب / مانجو / خوخ / رمان / جوافة &  خضروات 
طازجة: ثوم / بصل (ذھبى "أصفر" و أحمر) / خس كابوتشى / 

بروكلى / فاصوليا / بسلة / خيار / طماطم شيرى / طماطم عادية 
حزر / سبانخ / بامية / خرشوف / بطاطس / بطاطا    &  توابل  /
(بجميع القطعيات "بتالت، زھرة، بودر، مجروش"): نعناع بلدى / 
نعناع فلفلى / ريحان / شمر / حبة البركة / بردقوش / روز مارى 
/ كاينديوال / ينسون / شيح بابونج / كركدية / حشيشة ليمون / 

زعتر / بقدونس / شبت / كراوية.

13First for Food Industries 00201006934500aya@firstfoodindustries.comwww.firstfoodindustries.comمدير مبيعات التصديرآيه عادل حامدفيرست للصناعات الغذائيه 

النباتات العطريه المصريه (ريحان، بردقوش، روزميري، زعتر، 
لورا، مرمريه، مورينجا، ملوخيه، ينسون، بذرة ريحان، كراويه، 
كزبره، بذرة شبت، شمر، حلبه، بذرة بردقوش، كزبره خضراء 

تجفيف صناعي و طبيعي، شبت تجفيف صناعي و طبيعي، 
بقدونس تجفيف صناعي و طبيعي، بقونس كيرل صناعي، 

كالنديوال زھر، كالنديوال بتالت، شيح بابونج زھر و بتالت، 
نعناع بلدي، نعناع فلفلي، حشيشة ليمون، ورق ليمون.)

14( O ROYAL ) 00201011118188المدير العام محمد محمود السمان محمد محمود السمان وشريكهinfo@oroyalgroup.comwww.oroyalgroup.com
موالح ، عنب ، رمان، بطيخ، كنتالوب ، بصل ، ثوم، بطاطس ، 

فلفل الوان ،

15Pine Gardens Co. 00201154652267المدير العام جمعة سعدباين جاردنز للتنمية الزراعية 
00966565410510

gomaasaad@hotmail.com‐
بصل ‐ بطاطس ‐ ثوم أحمر ‐ ثوم أبيض ‐ خوخ ‐ برتقال ‐ ليمون 

شعيري ‐ ليمون بنزھير

16Rula Farms for Land Reclimation ‐ Rula Farms 00201064444490المدير التجاري عبدهللا دونقول     
00201220888832

abdalla.donkol@wadigroup.com.eg 
http://www.rulafarms.com/          
http://www.wadigroup.com/

عنب و بصل اصفر و بصل احمر برتقال وليمون ومندرين و 
بطاطا ومانجو وتوم وبصل مجفف

التوابل والخضروات00201022030114info@rayacrops.comwww.rayacrops.comمدير التصديراحمد سعيد عتمانميزا فودز للصناعات الغذائية17

الموالح +الفاكھة والخضروات الطازجة‐002 01200249999ellamar2017@yahoo.comرئيس مجلس اإلدارةإياد أحمد الخطيبشركة الالمار للتجارة العامة18

00201223381402مدير عام الشركةأحمد مجديفارمكس للتصدير19
info@farmexco.com  
farmexco@gmail.com

www.farmexco.com
lettuce , cabbage , grapes , tomatoes , capsicum , 

mango

البطاطس الطازجة و البصل الطازج /00201111139013omar.elboghdady@ebg‐eg.comhttps://ebg‐eg.comمسؤول عالقات استيراد و تصديرعمر البغداديالبغدادية جروب20

21SADATEX 00201129523330مالك الشركةمدحت عبد الرؤوف محمد شعبانشركة السادات للتجارة والتصدير ‐ 
00201000243239

medhat.shaban@sadatex‐eg.comwww.sadatex‐eg.comبصل جاف ‐ بصل أخضر ‐ فاصوليا خضراء ‐ بطاطا ‐ فراولة

جميع أنواع النباتات الطبية والعطرية واألعشاب والتوابل00201222989685elmahgoubeg@hotmail.comwww.elmahgoubeg.comالمدير العاممحمد حسين بدر الدينالمحجوب لإلستيراد والتصدير22

00201000544120مدير التصديرمحمد مبروكااليمان لالستيراد والتصدير23
m.mabrouk@elemantradingcom   
info@elemantrading.com

www.elemantrading.comعنب/ بصل/ رمان/ مانجو/ طماطم/ برتقال/ ليمون

الشركات المصرية الراغبة في تصدير التوابل والخضروات والفاكھة الطازجة إلى المملكة العربية السعودية



‐00201129065213wtsegy@yahoo.comالمدير العاممجدي فتحي سالمهعالم الخدمات التجارية24
طماطم محمية , فلفل ألوان , فلفل حريف , كنتالوب , بصل , جوافة 

, ليمون , بطيخ , عنب , مانجو , رمان , برتقال

00201117188839thelightcom@hotmail.comOnion ,Garilc ,Sweet Potato ,Mango ,Strawberryالمدير العامتامرالنور لالستيراد والتصدير 25

00201000884632info@sma‐export.comwww.sma‐export.comالمدير التنفيذى محمد صبرى عبد السالم اس ام ايه للتصدير 26
الخضروات والفاكھة الظازجة ( بصل ‐برتقال ‐ ليمون ‐رومان ‐ 

طماطم ‐اخرى)

00201029989481s.mostafa@wadi‐el‐nile.comwww.wadi‐el‐nile.comمساعد المدير التنفيذيشيماء مصطفىوادى النيل لتصدير الحاصالت الزراعيه27
  فراولة ‐ أفوكادو ‐ رمان ‐ بلح ‐ مانجو ‐ بطاطس ‐ فاصوليا ‐ 

بطيخ ‐ iceberg ‐ فلفل حار ‐ عنب ‐ فلفل ‐ ثوم ‐ جريب فروت ‐ 
ليمون ‐ الماندرين ‐ بصل ‐ برتقال

            export@alexfarm‐eg.comwww.alexfarm‐eg.com  00201270594526مدير التصديرعصام الجملشركة ألكس فارم للتجارة والصناعات الغذائية واإلستثمار28
برتقال بسرة‐برتقال صيفي‐ليمون أضاليا‐ليمون بيرسي‐عنب‐

بصل‐ثوم‐رمان‐مانجو‐خس أيس  بيرج

29Alex Expo Trade Egypt ‐ 00201205515120 مدير التصديرياسر حسانأليكس إكسبو تريد إيجبتinfo@alextrade‐eg.comwww.alextrade‐eg.com
Onion/ Garlicl White Kidney Beans/ Citrus (Orange/ 

Lemon)/ Pulses & Spices

البطاطس البصل الثوم المانجو الطماطم الخ ر ضوات والفواكه00201112228923mahmoud@salmangroup.orgwww.salmangroup.orgالمدير العاممحمود سلمانسلمان جروب لالستثمار والتنمية الزراعيه30

00201115004322w.assem@Farm2Fork.Nethttp://www.Farm2Fork.Netمؤسس و مستشار تصدير وليد عاصمفارم تو فورك 31

أصناف الموالح (برتقال ‐ ليمون ‐ جريب فروت) ‐ عنب ‐ رمان ‐ 
تمور ‐ بطاطس ‐ بصل ‐ ثوم ‐ اليانسون‐ريحان‐كراوية‐البابونج‐
كزبرة‐كمون‐شبت‐الشمرة‐ نبات الحلبة ‐ كركديه‐عشب الليمون‐ 
حبة البركة ‐ توابل ‐بقدونس ‐النعناع ‐إكليل الجبل‐ النعناع ‐ زعتر

32H&W 00201006672834مدير و شريك بالشركةمحمد أسامة عبد الفتاح ديوانإتش أند دابليوm.diwan@hw‐tradingco.com‐
رمان‐فراولة‐موالح‐كابوتشي‐قرنبيط‐بروكلي‐ثوم‐بصل‐بطاطس‐

خوخ‐بطيخ‐عنب‐مانجو‐فلفل الوان‐بطاطا

جميع أنواع النباتات الطبية والعطرية00201120238857NehadElebiary@Calendula‐Herbs.Comwww.Calendula‐Herbs.Comشريك مؤسس / نائب رئيس الشركةنھاد األبياريكاالنديوال ھيربس لإلستيراد والتصدير33

00201002121547sales@herbs‐home.comwww.herbs‐home.comمدير التصديراحمد يحيھيربس ھوم لالستيراد والتصدير34
بابونج زھر ‐ كركديه زھر ‐ كمون بلدى ‐ كزبرة حب ‐ نعناع ‐ 
ينسون ‐ بردقوش ‐ كراوية ‐ زعتر ‐ ليمون مجفف ‐شمر

محمد حنفي محمود كبسةسيميست تريدنج35
عمر محمد محمد قلقيلة

المدير العام
مفوض الشركة

00201007869930
00201003351252

info@semesttrading.comwww.semesttrading.comالموالح والخضروات والفاكھة

36Middle East Fruit00201001160614المدير العامخالد الزيغابيmiddle.east.fruit@gmail.comFresh Fruits & Vegetables

00201020929020export@greenegypt.netwww.greenegypt.netمسئول تطوير االسواق الجديدهراجح السيد حسينشركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية والعقاريه37
خرشوف ‐ أسباراجوس ‐ فاصوليا خضراء ‐ بروكلي ‐ فلفل ‐ ثوم ‐
 عنب ‐ خس ‐ بسلة خضراء ‐ بصل جاف ‐ رمان ‐ بصل أخضر ‐ 

فراولة ‐ بطاطا

/00201001982252export@aljazeeratrade.comhttps://aljazeeratrade.comمدير الشركةمصطفي عصامشركة الجزيرة تريد38

جميع أصناف الخضروات والفاكھة ( موالح ‐ خوخ ‐ عنب ‐ بطاطا 
‐ بطاطس ‐ ثوم ‐ بصل (أحمر وذھبي) ‐ فراولة ‐ كابوتشا (آيس 
بيرج) ‐ بروكلي ‐ خيار ‐ فلفل ‐ بطيخ ‐ جوافة ‐ مشمش ‐ رمان ‐ 

مانجو ‐ خرشوف ‐ طماطم)

الفاكھه الطازجه 00201283205051hisham.amin@capefive‐egypt.com www.capefive.comمدير عام الشركهھشام أمينكيب فايف ايجيبت39

00201021096800المدير التجاريمحمود الشيشينيمغربي الزراعية40
shishiny@magrabi‐agriculture.com
magrabi@magrabi‐agriculture.com

       www.magrabi‐agriculture.comموالح ‐ عنب

00201021096800المدير التجاريمحمود الشيشينيالبستان41
shishiny@magrabi‐agriculture.com
magrabi@magrabi‐agriculture.com

       www.magrabi‐agriculture.comموالح ‐ عنب

42Jana Agricultureتامر فھميC.E.O.00201006162031tfahmi@janaagri.comwww.janaagri.com
جميع أصناف الخضار والفاكھة مثل (بصل (ذھبي وأحمر) ‐ 
برتقال ‐ ليمون ‐ ثوم (أبيض وأحمر) ‐ عنب ‐ بطاطا ‐ رمان ‐ 

مانجو)

00201001428188a.ayad@unitedagriinvest.comwww.unitedagriinvest.comصاحب الشركةعمرو عيادالمتحده لالستثمار الزراعي43
خضوات وفواكه 

(جوافه,فاصوليا,خس,كرنب,كسربه,بروكلي,قرنبيط,بطاطا,بطاطس,
بصل,ثوم,طماطم,خوخ,نكتارين,بشمله,عنب,مانجو و فراوله)

البرتقال ‐ الموركيت ‐ الليمون ‐ البلح البرحي00201066649843ahmed.refaat@agreen‐co.comwww.agreen‐co.comمسؤل تصديرأحمد رفعت محمد عبدالصمدشركه مصر الخضراء لإلستثمار الزراعي44

0020128 250 0500aelbessoumy@agroalexgroup.comwww.agroalexgroup.comنأئب رئيس مجلس اإلدارةأحمد خالد البسومياجرو اليكس جروب للتصنيع الزراعى و االستيراد و التصدير45
برتقال طازج ‐ يوسفي طازج ‐ بطاطس طازجه ‐ بصل طازج ‐ 
بطاطا حلوة طازجة ‐ ثوم طازج ‐ عنب طازج ‐ مانجو طازجة

0020128 250 0500aelbessoumy@agroalexgroup.comwww.mahinour.comنأئب رئيس مجلس اإلدارةأحمد خالد البسوميماھينور لإلستيراد و التصدير46
برتقال طازج ‐ يوسفي طازج ‐ بطاطس طازجه ‐ بصل طازج ‐ 
بطاطا حلوة طازجة ‐ ثوم طازج ‐ عنب طازج ‐ مانجو طازجة

00201017009927fawzy.nassar@alexgreen‐eg.comwww.alexgreen‐eg.comمدير التصديرفوزى نصاراليكس جرين لالستيراد و التصدير47
البرتقال ‐ اليمون ‐ المندرين ‐ الرمان ‐ العنب ‐ البصل ‐ الفلفل ‐ 

البطيخ

info@anbgroupeg.comwww.anbgroupeg.com  00201066373152رئيس مجلس األدارة أحمد نبيه البطليشركة مصر روسيا لإلستثمار والتنمية الزراعيه48
البرتقال ‐ الليمون ‐ البصل ‐ الفرواله ‐ الثوم ‐ اليوسفي ‐ العنب ‐ 

الرمان

00201210000892المدير التنفيذىھانى العربىباب الرزق49
babrezk.mh@gmail.com // 
sales@babrezkgroup.com

www.babrezkgroup.com
www.BABALREZK.com

Garlic ‐ Grapes ‐ Lemon ‐ Mandarin ‐ Onions ‐ 
Oranges ‐ 

Pomogrante ‐ Sweet Potatos 

50Eagle Export 00201221039859رئيس مجلس األدارةأحمد الحالواجيشركة إيجل للتصديرinfo@eagleexportsco.com www.eagleexportsco.comAll Fruits and Vegetables 

51ELFA Agriculture 00201002118090المدير المسئولأحمد العبدشركة إيلفا الزراعيةahmed.elabd@elfa‐agriculture.comwww.elfa‐agriculutre.com
عنب ، رمان ، موالح، مانجو ، بصل ، فراولة ، خضروات و 

فواكه مختلفة



52Future Agrico For Investment ‐ Green 12 (S.A.E) 
00201022914099M.razek@fa‐gr12.comwww.fa‐gr12.comمدير التصديرمحمود عبدالرازقشركة فيوتشر أجريكو لإلستثمار

Grapes , Oranges , Mandarins , lemons , Grapefruit 
, Lime , strawberry , Pomegranates , Guava , 

Mango ,Cantaloupe , Sweet Potatoes,  Capsicum , 
tomatoes , Broccoli , Lettuce , Cauliflower , Cabbage

جميع الخضراوات والفواكه الطازجه00201200578006INFO@FOODEX‐EG.COMWWW.FOODEX‐EG.COMنائب رئيس مجلس االدارةمروة رأفت غريبفوديكس للتصدير53

موالح00201111555573Hany.nabil@nilefruit.coms://www.linkedin.com/company/nilefمسئول تصديرھانى نبيل محمودمؤسسة النيل للتجاره الدوليه54

55 Nubafarm Agricultural ‐  نوبافارم للتنمية الزراعية
.development co

00201111104491مدير التصديرفرج بعيص
info@nubafarm.com 
export@nubafarm.com

www.nubafarm.comبرتقال صيفى‐ ليمون أضاليا‐ موركيت ‐ عنب

56PANACEA FOR EXPORT00201065222660مدير التصديرريھام رفعتriham.refaat@panacea.com.egwww.panacea.com.eg
Fresh Vegetables , Fresh Fruits and Frozen 

Strawberry

57PICO® Modern Agriculture Co. 00201144444656المدير اإلقليمي للتسويق والمبيعاتأحمد ديابشركة بيكوAhmed.diab@picoagriculture.comwww.picoagriculture.com

Fresh Strawberries
Fresh Table Grapes (White Seedless, Red Seedless, 

Black Seedless, Red Seeded)
Stone Fruits (Peach, Nectarine , Plum, Loquat)

Avocadoes (Green Skin and Dark Skin Avocadoes)
Barhi & Medjool date

Blackberry & Blueberry “small volumes”
Mangoes
Sweet Corn

موالح ‐ خضروات وفاكھة طازجة00201092913200amira.eissa@purefoods.com.egwww.purefoods.com.egمساعد مدير التخيصأميرة فتحي طه عيسىبيور فودز للتصدير و اإلستيراد58

00201002009475farmsandt@gmail.comwww.sandtexpo.comالمدير العاماحمد الشينساندت للتصدير59
فراولة ‐ جوافة ‐ خوخ ‐ عنب ‐ رمان ‐ خس (كابوتشا) ‐ بطاطا ‐ 

بروكلي ‐ طماطم



                    
 نصلية العامة جلمهورية مصر العربية قال
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Contacts
Chairman Export manager Tel Fax E- mail Web Site

1
Advanced Global Industries ‐ 
AGI

العالمية للصناعات المتطورة‐ 
اية جى اى

Khaled Azzam Karim Bermawy

(02) 3834 0775‐6 /01223108482 ‐ 
01118080838   
01211108102

(02) 3834 0778
khaledazzam@agiegypt.com,  
karimbermawy@agiegypt.com,sales
@agiegypt.com

www.agiegypt.com

2 El Taieb for Dairy products الطيب لصناعة األلبان
Nashwa Saad 
Mohamed

Sayed Badawy 050 223 05 41 ‐  050 277 00 28 050 223 05 40 ‐ 050  277 00 34
info@eltaieb.com, 
hosha_m6667@yahoo.com www.eltaieb.com

3 Arab Dairy Products Company
العربية لمنتجات األلبان ‐ 
اراب ديرى Yaser Zaki Ibraheem Elsayed     

02/ 25177951 – 25177952 ‐ 
01227270697

02/ 25177951 – 25177952 
yzaki@arabdairy.com, 
iibraheem@arabdairy.com, 
SAhmed@arabdairy.com

www.arabdairy.net

4
Arabian Food Industries Co. 
(DOMTY)

الصناعات الغذائية العربية ‐ 
دومتى Omar El Damaty Ahmed Salman

(02) 35724924 ‐ 01222109668 ‐ 
01012212122

(02)35716225
Mohamed.Damaty@domty.org, 
ahmed.salman@domty.org www.domty.org

5 Bel Egypt Expention بل ايجيبت اكسبنشن
Mohammed Abd El 
Qader Ibrahim

Tarek Soufi
(02) 27537190 /01221005432 /  
01227443306 (Wael Tolba)

(02) 27537189

kghorbal@groupe‐bel.com, 
wtolba@groupe‐bel.com, 
hfathy@groupe‐bel.com , 
tsoufi@groupe‐bel.com, 
Mibrahim@groupe‐bel.com

www.groupe-bel.com

6
Dairy land for Milk and Food 
Industries  ‐ El Zahar

ديرى الند لأللبان والصناعات 
الغذائية

Medhat Mostafa 
Kamel

Yasser El Hakim
(02) 26211421 ‐ 01223108863 ‐  
01289495552

(02) 26211421
info@elzahar.com, 
medhat@elzahar.com, 
yasser@elzahar.com

www.Elzahar.com

7
Al Sakr for Food Products 
(ROTANA)

الصقر للمنتجات الغذائية ‐ 
روتانا

Ahmed Sakr Amira Samir 03/5462890 ‐ 5432852 ‐ 01098890113 03/ 5432 802 
info@sakrgroup.net, 
amira.samir@sakrgroup.net, 
ghada.salah@sakrgroup.net

8
Best Cheese Co for Dairy 
Products

بست تشيز كومبنى Mohamed Halawa Hesham Belal (02) 22623888 (02) 22623888
mohamed.halawa@bccegypt.com, 
tarek.barada@bccegypt.com

www.presidentEgypt.com , 
www.teamamilk.com

9
Best of France for Dairy 
Products

بست أوف فرانس لمنتجات 
األلبان

Mohamed Halawa Hesham Belal (02) 22623888 (02) 22623888
mohamed.halawa@bccegypt.com, 
tarek.barada@bccegypt.com

www.presidentEgypt.com , 
www.teamamilk.com

10 El Nour for Dairy Products النور لمنتجات األلبان Mohamed Halawa Hesham Belal (02) 22623888 (02) 22623888
mohamed.halawa@bccegypt.com, 
tarek.barada@bccegypt.com

www.presidentEgypt.com , 
www.teamamilk.com

11
Modern Concentrate 
Industries Co,.

صناعة المركزات الحديثة  Seif Safwan Thabet Hussein Elmasry
(02) 38271000 ‐ 01005100410 ‐ 
01158228888 

(02) 38271190
seifeldin@juhayna.com,info@elma
rwa.com, 
hussein.elmasry@elmarwa.com

www.juhayna.com  
www.elmarwa.com

12 El Fayoum for food Industries الفيوم للصناعات الغذائية El Sayed Mohamed 
Ramadan

El Sayed Mohamed 
Ramadan

(084)2215047 / 01002001277  (084) 2215067 elwady50@yahoo.com, 
elsayed@elwady-cheese.com www.elwady-cheese.com

13
Green Land Group for Food 
Industries

جرين الند جروب للصناعات 
الغذائية

Mohamed Halawa
Mohamed 
Abdelwahab

055 / 4500272 / 01144443694 ‐ 
01116006663 

055/4500216
 mabdelwahab@greenland.com.eg, 
afahem@greenland.com.eg, 
info@greenland.com.eg

www.greenland.com.eg

14
International Company for 
Agro ‐  Industrial Projects 
(BEYTI)

الدولية لمشروعات التصنيع 
الزراعى ‐ بيتى  Mohamed Badran Zakaria yassin

(02) 23220491/7 ‐ 01001000230 ‐ 
01224634110

(02)  23220491 mohamed.badran@beyti-idj.com, 
zakaria.yassin@beyti-idj.com www.beytiegypt.com

15
Port Said for Food Industries 
(RIYADA) 

بورسعيد للتصنيع الغذائى ‐ 
ريادة

Ibrahim Mohamed 
Mohamed

Howayda Darwish
066 ‐ 3772071 ‐ 72 ‐ 73‐ 01002102067 ‐ 
  01003479995

(066) 3772074 
ibrahim.soudan@soudanco.com, 
howayda.darwish@soudanco.com, 
export.department@riyada.net

www.riyada.net

16 Obour Land for food Industries عبور الند للصناعات الغذائية Mohammed Hamed Ehab Mohamed Baz (02) 44812019 ‐ 01118942223 (02) 44812718 sales@obourland.com www.obour-land.com

No. Companyاسم الشركة

عدد من الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية

Administrator

الشركات المسجلة لدى الھيئة العامة للغذاء والدواء السعودية منتجات الحليب



17
MorouJ Al Sham For Food 
Industries

مروج الشام للصناعات الغذائية Hassan El Saedy Mostafa Mohamed01028883444 - 01221533278
info@morouj-alsham.com, 
mostafa_albatrawy@hotmail.co
m

18 Froneri Ice Cream Egypt فرونيرى ايس كريم مصر Sherif El Shazly  khaledُ  El 
Ggamil (02) 27356887 - 01007777142

abeer.shorosh@eg.froneri.com, 
khaled.egamil@eg.nestle.com, 
eldawlia.clearance@gmail.com, 
nagy.saleh@eg.nestle.com

www.froneri.eg

Contacts

Chairman Export manager Tel Fax E- mail Web Site

1 Al Marwa Factory for Pickles مصنع المروة فودز للمخلالت Ramadan Mohamed Mohamed Taha
02/ 22582143 ‐ 01144251777 ‐ 
01114349889

Ramadan_elsharqawy@yahoo.co اليوجد
m

2 AL Shams Agro‐ Group
مجموعة الشمس للزراعات 
المتطورة

Zakaria Hamed Ali 
Shams

 Ahmed Zakaria 
Hamed Ali Shams 

(202) 37613012 ‐ 37615833 / (064) 
9200702 ‐ 9200704 ‐ 01222143955 ‐ 
01229502238

(02) 37614050 ‐ (064) 9200705
citrus@al‐shams‐group.com.eg, 
ahmed.shams@alshamsgroup.net www.alshamsgroup.net 

3 Agthia Group Egypt  مجموعة اغذية مصر  Ahmed  Mohamed 
Anwar Abd El Ghany

 Ahmed Raefat El 
Zoghby

(048) 2625500 ‐ 01001472188‐ 
01010015111

(048) 2625555

ahmed.anwar@agthia.com, 
ahmed.elzoghby@agthia.com, 
hesham.mahmoud@agthia.com, 
asmaa.ahmed@agthia.com

www.agthia.com

4
Cold Alex Company for Food 
Proccessing 

كولد اليكس للصناعات الغذائية
Mohsen Abou El 
Dahab

Mohammed Kamal 
al‐Din Ali

(03)4500133 / 01005360809 / 
01000094044

(03) 4500134 

export@coldalex.com, 
mohsen@coldalex.com, 
mika@coldalex.com, 
m.kamal@coldalexegypt.com, 
m.kamal@coldalexegypt.com, 
accounting@coldalexegypt.com, 
sultan_1512@yahoo.com

www.coldalexegypt.com

5
Egyptian Co., For Preserving 
and Cooling Vegetables & Fruit

المصرية لحفظ وتبريد 
الخضراوات والفاكھة

Gamal Abo El Nasr Ismail Al Hossany 02/ 22675828/9 ‐ 01061779086 02/ 44890335 ‐ 22669385
financial@elmisria.com, 
export@elmisria.com, 
info@elmisria.com

www.elmisria.com

6
Egyptian Canning Company 
(AMERICANA)

المصرية للمعلبات ‐ امريكانا Mohamed Farouk
(02) 38204016 ‐ 38204215 ‐ 
01223967216 ‐ 01286661010

(02) 38336013
anegm@americana‐food.com, 
matas@americana‐food.com, 
mataha@americana‐food.com

www.americana-food.com

7
The Egyptian food Co. SAE ‐
FARAGALLA Group

المصرية للغذاء ‐ فرجللو Mohamed Farag 
Amer

Reem El Sayed (03) 34593210 ‐4592043 ‐01144452004 (03) 4592044 ‐ 4593189

info@faragalla.com,farag.amer@fara
galla.com, export@faragalla.com, 
export.r@faragalla.com, 
m.hassan@faragalla.com

www.faragalla.com

8
El Marwa Food Industries ‐ 
juhayha Group

المروة للصناعات الغذائية  Seif Safwan Thabet Hussein Elmasry
(02) 38271000 ‐ 01005100410 ‐ 
01158228888 

(02) 38271190
seifeldin@juhayna.com,info@elma
rwa.com, 
hussein.elmasry@elmarwa.com

www.juhayna.com  
www.elmarwa.com

No. Company اسم الشركة
Administrator

معتمد لدى ھيئة الغذاء والدواء السعودية لتصدير الخضار المصنعة والمجمدة ومنتجاتھما



9
El Marwa for Preserving and 
Freezing Vegetables and Fruits

المروة لحفظ وتجميد 
الخضراوات والفواكه

Essmat Abd El Aziz
Sherien Mohamed 
Hassan

(02) 44890355 ‐ 6 /01001204004 ‐ 
01009518888 

(02) 44890353
essmat@elmarwafoods.com, 
mohamed@elmarwafoods.com, 
export@elmarwafoods.com

www.elmarwafoods.com

10 Givrex جيفركس
 Monique Robert 
Mansour

Eric  Mansour (03)4272666 / 012 33 88 609 (03) 4282139
monique@givrex.com.eg, 
givrex@dataxprs.com.eg, 
export@givrex.com.eg

www.givrex.com

11 Gouda for Agriculture Products جودة للحاصالت الزراعية Ezz Eldin Hassan 
Gouda Hasan El Bishbish047/3402097 / 01001120641 (047) 3406866

info@gouda‐company.com, 
helbishbishy@gouda‐company.com

www.gouda-company.com

12 GSF Egypt جى اس اف ايجيبت AlSaeed Mahmoud samiha Mohamed
(02) 38334315 ‐ 0109777977 ‐ 
01221616107

(02)38334317 wael.mahmoud@gsfegypt.com www.goldenstatefoods.com

13
Nile Agricultural Industries 
Company (Aga )

النيل للتصنيع الزراعى ‐ أجا Ahmed Ayouty 
Mostafa Ragaii / 
Ahmed Omar

(02)25773398 ‐ 01001460605 ‐ 
01223132932 ‐ 01002868830

(02)25773789

ahmed.ayouty@nileagroindustries.co
m, 
ahmed.omar@nileagroindustries.com
, export@nileagroindustries.com, 
mostafa.ragaii@nileagroindustries.co
m

www.aga.com.eg

14
The International Company for 
Agricultural Development 
(FARM FRITES)

العالمية للتنمية الزراعية ‐ فارم 
فريتس

Walid Henawy Mahmoud Gawdat (055) 4411431 / 2‐ 01002178990 ((055) 4411470  ‐ 4411430
whennawy@farmfrites.com.eg, 
mahmoudgawdat@farmfrites.com.eg
,  ahmed.shokry@farmfrites.com.eg

www.farmfrites.com.eg

15
The International Company for 
Agricultural Production and 
Processing ‐ ICAPP 

العالمية لإلنتاج والتصنيع 
الزراعى

Hany Mohamed Afia Walid Khalil (02) 226 92 850 ‐ 015 411 621/23/24  (02) 226 92 855 ‐ 015 411 622
info@icapp.com.eg , 
walid.khalil@icapp.com.eg, 
wael.adel@icapp.com.eg

www.icapp.com.eg

16 Raya Foods  راية فودز Rana Khaled (048) 2659014 ‐  01032 000 969 (048) 2659011
adel_halim@rayafoods.org, 
rana_khaled@rayafoods.org, 
export@rayafoods.org

www.rayafoods.org

17 Upper Egypt for food Industries الصعيد لصناعة المواد الغذائية Ahmed Abd El Hay Abdalla El Sayed 02‐ 27750462 ‐ 3 02‐ 22742232

ahmed.abdelhay@ueffi.com, 
abd@ueffi.com, 
mary.mofeed@ueffi.com, 
khaled.ali@ueffi.com, 
info@ueffi.com

www.ueffi.com

18 Farm Food for Food Industries فارم فود للصناعات الغذائية Mohamed AlShorafa Soha Mostafa
02‐ 33444478 ‐ 01222151997 ‐ 
01200004122

02 33037989

maher@farmfood-eg.com, 
mshorafa@farmfood-eg.com, 
soha@farmfood-eg.com, 
sami.alshorafa@farmfood-eg.com

www.farmfood-eg.com

19 Symrise سيمرايز للمكسبات Ibrahim Wagdy Diaa abulela
(02) 38332012 ‐ 01003490001 ‐ 
01220121001

(02) 38330198
ibrahim.wagdy@symrise.com, 
wael.sami@symrise.com, 
diaa.abulela@symrise.com

www.symrise.com

20
Ismailia Frozen Foods  ‐ 
(Ismailia Foods)

اإلسماعلية فروزن فودز Sherif Abdelghani Mani Essam
(063) 3494993 ‐ 01223143580 ‐ 
01272662822

(064) 3494994 sherifabdelghani@gmail.com, 
mani@ismailiafoods.com www.ismailiafoods.com

Contacts

Chairman Export manager Tel Fax E- mail Web Site

1 AL Shams Agro‐ Group
مجموعة الشمس للزراعات 
المتطورة

Zakaria Hamed Ali 
Shams

 Ahmed Zakaria 
Hamed Ali Shams 

(202) 37613012 ‐ 37615833 / (064) 
9200702 ‐ 9200704 ‐ 01222143955 ‐ 
01229502238

(02) 37614050 ‐ (064) 9200705
citrus@al‐shams‐group.com.eg, 
ahmed.shams@alshamsgroup.net www.alshamsgroup.net 

No. Company اسم الشركة
Administrator

معتمد لدى ھيئة الغذاء والدواء السعودية لتصدير  الفواكة المصنعة والمجمدة ومنتجاتھما



2
Al Wefak Al Saudi for Food 
Industry

الوفاق السعودى للصناعات 
الغذائية Taha Mahmoud Taha Mahmoud El Banna (02)44892228/9 ‐ 01280887662 (02) 46650230

alwefakalsaudi@alwefakalsaudi.com, 
tahaelbanna@gmail.com, 
elbannamahmoud@yahoo.com, 
mahmoud@alwefakalsaudi.com 

www.alwefakalsaudi.com

3 Agthia Group Egypt  مجموعة اغذية مصر
 Ahmed  Mohamed 
Anwar Abd El Ghany

 Ahmed Raefat El 
Zoghby

(048) 2625500 ‐ 01001472188‐ 
01010015111

(048) 2625555

ahmed.anwar@agthia.com, 
ahmed.elzoghby@agthia.com, 
hesham.mahmoud@agthia.com, 
asmaa.ahmed@agthia.com

www.agthia.com

4
Arabian Food Industries Co. 
(DOMTY)

الصناعات الغذائية العربية ‐ 
دومتى Omar El Damaty Ahmed Salman

(02) 35724924 ‐ 01222109668 ‐ 
01012212122

(02)35716225
Mohamed.Damaty@domty.org, 
ahmed.salman@domty.org www.domty.org

5
Cold Alex Company for Food 
Proccessing 

كولد اليكس للصناعات الغذائية
Mohsen Abou El 
Dahab

Mohammed Kamal 
al‐Din Ali

(03)4500133 / 01005360809 / 
01000094044

(03) 4500134 

export@coldalex.com, 
mohsen@coldalex.com, 
mika@coldalex.com, 
m.kamal@coldalexegypt.com, 
m.kamal@coldalexegypt.com, 
accounting@coldalexegypt.com, 
sultan_1512@yahoo.com

www.coldalexegypt.com

6
Dohler Egypt for the 
Production of Natural food & 
Beverage Ingredients

دوھلر مصر لتصنيع مكونات 
المأكوالت والمشروبات 
الطبيعية

Omar Hussein
Mohamed 
Mohamed Atef

02 ‐ 38642056 ‐ 01001472279 ‐ 
01000083886

02‐ 33031318 mohamed.atef@doehler.com, 
Ahmed.Elsharkawy@doehler.com www.doehler.com

7
The Egyptian food Co. SAE ‐
FARAGALLA Group

المصرية للغذاء ‐ فرجللو Mohamed Farag 
Amer

Reem El Sayed (03) 34593210 ‐4592043 ‐01144452004 (03) 4592044 ‐ 4593189

info@faragalla.com,farag.amer@fara
galla.com, export@faragalla.com, 
export.r@faragalla.com, 
m.hassan@faragalla.com

www.faragalla.com

8 Agrana Nile Fruits اجرانا نايل فروتس Ashraf Hassan Youssef Draz (02)44810272 ‐ 01015050031 (02) 44810274

ashraf.hassan@nilefruits.com, 
youssef.draz@agrananilefruits.com, 
sales@nilefruits.com, 
logistics@nilefruits.com

www.agrana.com

9
Cairo Agro ‐ Processing ‐ Nile 
Fruits

القاھرة للتصنيع الزراعى ‐ 
نايل فروتس

Ashraf Hassan Gamal El‐Awady 
(02) 44 81 0000 ‐ 01001331228 ‐ 
01006004664

(02) 44810758

ashraf.hassan@nilefruits.com, 
youssef.draz@agrananilefruits.com, 
sales@nilefruits.com, 
logistics@nilefruits.com

www.nileFruits.com

10 Nile Agro ‐ Processing Co
النيل للتصنيع الزراعى 
المتطور

Ashraf Hassan Gamal El‐Awady 
(02) 44 81 0000 ‐ 01001331228 ‐ 
01006004664

(02) 44810758

ashraf.hassan@nilefruits.com, 
youssef.draz@agrananilefruits.com, 
sales@nilefruits.com, 
logistics@nilefruits.com

www.nileFruits.com

11 El Nour for Dairy Products النور لمنتجات األلبان Mohamed Halawa Hesham Belal (02) 22623888 (02) 22623888
mohamed.halawa@bccegypt.com, 
tarek.barada@bccegypt.com

www.presidentEgypt.com , 
www.teamamilk.com

12
El Marwa Food Industries ‐ 
juhayha Group

المروة للصناعات الغذائية  Seif Safwan Thabet Hussein Elmasry
(02) 38271000 ‐ 01005100410 ‐ 
01158228888 

(02) 38271190
seifeldin@juhayna.com,info@elma
rwa.com, 
hussein.elmasry@elmarwa.com

www.juhayna.com  
www.elmarwa.com

13
El Marwa for Preserving and 
Freezing Vegetables and Fruits

المروة لحفظ وتجميد 
الخضراوات والفواكه

Essmat Abd El Aziz
Sherien Mohamed 
Hassan

(02) 44890355 ‐ 6 /01001204004 ‐ 
01009518888 

(02) 44890353
essmat@elmarwafoods.com, 
mohamed@elmarwafoods.com, 
export@elmarwafoods.com

www.elmarwafoods.com

14 Givrex جيفركس  Monique Robert 
Mansour

Eric  Mansour (03)4272666 / 012 33 88 609 (03) 4282139
monique@givrex.com.eg, 
givrex@dataxprs.com.eg, 
export@givrex.com.eg

www.givrex.com



15 Gouda for Agriculture Products جودة للحاصالت الزراعية Ezz Eldin Hassan 
Gouda Hasan El Bishbish047/3402097 / 01001120641 (047) 3406866

info@gouda‐company.com, 
helbishbishy@gouda‐company.com www.gouda-company.com

16 Halwani Brothers حلوانى اخوان thamir qamirik sharif al ghazawy 055‐4500431  055‐ 4500264 mnabil@halwani-brothers.com www.halwani.com.sa/egy-er

17
Hero Nutritional Food 
Industries

ھيرو للصناعات الغذائية Mahmoud Bazan Ahmed Zaki
01000066965 ‐ 01005223322 ‐ 
01000066965

(02)261 83 086 

mahmoud.bazan@hero.com.eg, 
ahmed.zaki@hero.com.eg, 
wessam.samir@hero.com.eg, 
adel.ismail@hero.com.eg, 
Mohamed.Salaheldin@hero.com.eg, 
mohamed.samir@hero.com.eg, 
Ahmed.al‐hiraky@hero.com.eg

 www.heromea.com

18
International Company for 
Agro ‐  Industrial Projects 
(BEYTI)

الدولية لمشروعات التصنيع 
الزراعى ‐ بيتى  Mohamed Badran Zakaria yassin

(02) 23220491/7 ‐ 01001000230 ‐ 
01224634110

(02)  23220491 mohamed.badran@beyti-idj.com, 
zakaria.yassin@beyti-idj.com www.beytiegypt.com

19
Nile Agricultural Industries 
Company (Aga )

النيل للتصنيع الزراعى ‐ أجا Ahmed Ayouty 
Mostafa Ragaii / 
Ahmed Omar

(02)25773398 ‐ 01001460605 ‐ 
01223132932 ‐ 01002868830

(02)25773789

ahmed.ayouty@nileagroindustries.co
m, 
ahmed.omar@nileagroindustries.com
, export@nileagroindustries.com, 
mostafa ragaii@nileagroindustries co

www.aga.com.eg

20 Orion Food Industries اوريون للصناعات الغذائية Mohammed Tayel
Samir Abd El 
Mohsen

(02)38243323 ‐ 27 / 01222103016 ‐  
01026611772

(+202)3824 3324

mohamed.tayel@orionfood.com, 
info@orionfood.com, 
Mohamed.elhabiby@orionfood.com, 
marketing@orionfood.com, 
customer.service@orionfood.com

www.orionfood.com

21
The International Company for 
Agricultural Production and 
Processing ‐ ICAPP 

العالمية لإلنتاج والتصنيع 
الزراعى Hany Mohamed Afia Walid Khalil (02) 226 92 850 ‐ 015 411 621/23/24  (02) 226 92 855 ‐ 015 411 622

info@icapp.com.eg , 
walid.khalil@icapp.com.eg, 
wael.adel@icapp.com.eg

www.icapp.com.eg

22 Raya Foods  راية فودز Rana Khaled (048) 2659014 ‐  01032 000 969 (048) 2659011
adel_halim@rayafoods.org, 
rana_khaled@rayafoods.org, 
export@rayafoods.org

www.rayafoods.org

23 Upper Egypt for food Industries الصعيد لصناعة المواد الغذائية Ahmed Abd El Hay Abdalla El Sayed 02‐ 27750462 ‐ 3 02‐ 22742232

ahmed.abdelhay@ueffi.com, 
abd@ueffi.com, 
mary.mofeed@ueffi.com, 
khaled.ali@ueffi.com, 
info@ueffi.com

www.ueffi.com

24 Obour Land for food Industries عبور الند للصناعات الغذائية Mohammed Hamed Ehab Mohamed Baz (02) 44812019 ‐ 01118942223 (02) 44812718 sales@obourland.com www.obour-land.com

25 Farm Food for Food Industries فارم فود للصناعات الغذائية Mohamed AlShorafa Soha Mostafa
02‐ 33444478 ‐ 01222151997 ‐ 
01200004122

02 33037989

maher@farmfood-eg.com, 
mshorafa@farmfood-eg.com, 
soha@farmfood-eg.com, 
sami.alshorafa@farmfood-eg.com

www.farmfood-eg.com

26 Symrise سيمرايز للمكسبات Ibrahim Wagdy Diaa abulela
(02) 38332012 ‐ 01003490001 ‐ 
01220121001

(02) 38330198
ibrahim.wagdy@symrise.com, 
wael.sami@symrise.com, 
diaa.abulela@symrise.com

www.symrise.com



27
Ismailia Frozen Foods  ‐ 
(Ismailia Foods)

اإلسماعلية فروزن فودز Sherif Abdelghani Mani Essam
(063) 3494993 ‐ 01223143580 ‐ 
01272662822

(064) 3494994 sherifabdelghani@gmail.com, 
mani@ismailiafoods.com www.ismailiafoods.com

28 Blue Skies Egypt for  
manufacture fresh juices

بلو سكايز مصر لتصنيع 
العصائر الطازجة Ekramy kamal Ibrahim Sayed

055/4332191 ‐ 01000080045 ‐ 
01066660647

ekramy.kamal@blueskies.com, 
ibrahim.gindia@blueskies.com www.blueskies.com

No. Company Chairman Export manager Tel Fax E- mail Web Site

1 Advanced Food Industries - 
(GANDOUR EGYPT)

Ali Rafik Ghandour  Ahmed Hosny
(02) 46101244 / 
5/6 ‐01151228535

(02)46101243  info@gandour.com www.gandour.com

2 Al dakahlia Sweets Magdy Mahmoud Mohamed Abdel 
Azim (048) 2590272 (048) 2590273 spgh_m_azama@yahoo.com www.aldakahliasweets.com

3 Al Ferdaws Food Industries 
Materials Co. (FIMCO)

Mahmoud Moustafa 
El Mofty

Fatma Mahmoud 
Moustafa

(03) 4590300 -       
     (03) 4590200 (03) 4590400 impexp@fimcobase.com, 

fimco@fimcobase.com www.fimcobase.com

4 Al Ahmdy for Chocolate Aly Ahmad Aref Mostafa Mohamed 
hassen

03 - 4624307 - 
4624080 - 
01111113025 / 
01223498675

03- 4590680 alahmady_chocolate@yahoo.com

5 Al Awael for Food Industries Mohamed Edris Ali Mahmoud Abd El 
Monem

02- 38290236 - 
01006871171 - 
01006635634

02- 38290474
alawael.food.egypt@gmail.com, 
awael_foodind@yahoo.com www.awael-eg.com

6
International Company for 
Food Industries   (GOLDEN 
MIX)

Hossam Beshir Amr Arafa
(02) 38312360 /  
3833 2888 / 011 
4444 6464

(02) 38331911 amr.arafa@goldenpackgroup.com www.royalpack.net

7 Badr El-Din farms Agri - 
Industrial

Hany Badr El Din Sobhy Ashoosh
(02) 25257796  ‐ 
01001686470 ‐  
01000347281

(02) 25271441
hbadr@badreldin.com, 
sobhy2204@hotmail.com, 
sobhy@badreldin.net

8 Caker Food Industries Ahmed Mansour 
Omer

Ahmed Mansour 
Omer

(057) 2405570 -  
(02) 24834013 (057) 2410435, (02) 24838828 info@cakeregypt.com, 

almansour_co@hotmail.com
www.cakeregypt.com

9 Chipsy for Food Industries
Mohamed Samy Abd El 
aal

karim Al Shahid
010221430738 ‐ 
01000085219

(02) 37613458
ahmed.rozza@pepsico.com, 
hamdy.saad@pepsico.com, 
karim.elshed@pepsico.com

www.Pepsico.com 

10 Classic Food  Industries Co. Adel Abbas El Samra Mohamed Yousseif
(02)38202687 ‐
01222103856 ‐
01116622207

(02) 38202854 info@classicfoods.com.eg www.classicfoods.com.eg

11 Diatica Health International 
Company (SYMPATEEC) Tariq Hussain Ahmad Ahmed Hussein 

Ahmed (084) 6210750 (084) 6210751 dieticaegypt@yahoo.com

12 Dreem Hosna Rachid Ashraf Mazen 
(03) 03 4196670 ‐ 
 مدير 01000920892
التصدير

(03) 4252944 - 4263622
hosna.rachid@mashreqgroup.com, 
ashraf.mazen@mashreqgroup.com, 
abdelaziz.eltohamy@mashreqgroup.com

www.dreem.com.eg

13
Eastern Company for 
Manufacturing Sweets and 
Chocolate (COVERTINA)

Sayed Salam Mohamed Abd El Aziz (02)43130287 ‐ 0107 (02) 43130289
sayed.sallam@covertina.com, 
maaziz@covertina.com, 
hussina56@yahoo.com

www.covertina.com

14 EDITA Food Industries Hani Berzi Lobna Mohib (02) 35400888 (02) 35405092 Fady.Namour@Edita.com.eg, 
emad.eed@edita.com.eg, 

www.edita.com.eg

15 EDITA Confectionary 
Industries Hani Berzi Lobna Mohib (02) 35400888 (02) 35405092 Fady.Namour@Edita.com.eg, 

emad.eed@edita.com.eg, 
www.edita.com.eg

الحلويات



16 Egypt Foods
Mohammed El 
Dessouky Bar

 Yahia Kadry Abdelaziz
02/ 37966494 ‐ 
084/2589100 ‐ 
01223463808

(048) 2590052 

y.kadry@egyptfoodsgroup.com, 
muttaz.saied@egyptfoodsgroup.com, 
soha.elsayed@egyptfoodsgroup.com, 
m.fadel@egyptfoodsgroup.com, 
t.fayed@egyptfoodsgroup.com

www.egyptfoodsgroup.com

17 Egypt Trade for Food 
Industries

Kamal Mohamed Hagag Saeed Madkour

(02) 38332189 ‐ 
38320723 ‐ 
38348339 ‐ 
01006666202 ‐ 
01001771659

(02) 38337730 mkhagag@k-hagag.com, 
saeedmadkour@gmail.com www.k-hagag.com

18
Egyptian Co. For 
Manufacturing Food 
Industries (ICE MAN)

Mohamed Nasef Tamer Amin

(02) 38343466 ‐ 
37992020 ‐ 
01212233793 ‐ 
01286656230

02/38204555
info@egceg.com, 
ali.nasif@egceg.com,tamer.iceman@gmail.c
om

www.egceg.com

19 Egyptian Gulf Food 
Industries (ARABIA) Nader Ali Youssef Khaled Mahmoud

(02) 33830099 -     
     (02) 33833099 
-         (02) 
38302940

(02) 33833099 arabiafoods@yahoo.com

20 El Salam Factory for 
Automatic Golash

Mohamed Mostafa Ali Hussein Mostafa Ali 
02‐23160000 ‐ 
01144112220 ‐ 
01277775579

02‐23160000 isis@elsalamco.com, sales@elsalamco.com www.elsalamco.com

21 The Egyptian company for 
foods (Bisco Misr)

Ahmed Maher al 
Bakary

Mona Mohamed 
Abdallah

(02) 22866600 
01016414442 - 
010606621533

(02) 22844132 
ahmed.albakary@biscomisr.com, 
mona.abdallah@biscomisr.com, 
export@biscomisr.com

www.biscomisr.com

22 Oriental Egyptian Saudian Fawzy Gamel Shamel Mohamed 
02/ 22759351 ‐
01151333985 ‐ 
011444409010

02/ 22759358 kareem_tar@hotmail.com, 
shamel_nooh@yahoo.com www.ori-gum.com

23 Golden Foods Co. Mohamed  Raafat 
Rozeika Tamer Abd El Fatah (02) 33375687 -     

     (02) 33375366 (02) 37602282 export@goldenFoods.com.eg, ahmed‐
rozeika@goldenfoods.com.eg

www.goldenfoods.com.eg

24 Happy Sweet for Food 
Industries

Ahmed Mohammed 
Ateya

Said Elargany
(02) 22038 200 ‐ 
01277770600 ‐ 
01061134564

(02) 22038 205

dodo@happysweet.co, 
s.elargany@happysweet.co, 
aishaa@economicgroup‐eg.com, 
said_elargany@hotmail.com, 
mona@happysweet.co, 
Khaledsaleh.happysweet@outlook.com

www.happysweet.org

25
Economic for Food Industries ‐ 
Kamara

Ahmed Mohammed 
Ateya

Said Elargany
(02) 22038 200 ‐ 
01277770600 ‐ 
01061134564

(02) 22038 205

26 Hi Food for Advanced Food 
Industries 

Abdul Latif Mohammad 
Abdul Latif

Khaled Zein
(015) 411285 ‐ 
01223148025

(02) 24176925 Khaled.zein@pladisglobal.com www.pladisglobal.com

27 Holw El sham Co. Abdel‐Moneim Bayoumi

(02) 38310205 ‐ 
38320037 ‐ 
38330931 ‐ 
01222113533 ‐ 
01224570385

(02) 38200931

a.bayoumy@holwelsham.net, 
export@holwelsham.net, 
Nada@holwelsham.net, 
k.elgohary@holwelsham.net, 
nader.mohamed@holwelsham.net, 
nadergalal15@gmail.com

www.holwelsham.net

28 Horreia Food Industries ( 
HORRIA 2000 )  Hassan Emam  Mahmoud Samy (02) 25771591 (02) 2576 17 43

hassanelfendi@horreia.com, 
info@horreia.com, 
exporthorreia@gmail.com  

www.horreia.com

29 International Company for 
Gum and Confectionary  Gawad Abaza Ramy Magdy (03) 3024433 -      

 (03) 3017077 (015) 361115 ramy.magdy@csplc.com

30 Joint Arab Food Company 
(JAFCO) Mohamed Ibrahim Medhat El Diyasty (02)39100401- 2 - 

 (010) 1801806 (02)35390149 amr.borollossy@gmail.com



31 Kallas International Co., for 
Sweets

ElSaeed Mansour 
Mohammed

Osama Abd El Salam
(064) 3750914 ‐ 
0122772977 ‐ 
01000886751

(064) 3750912 kallaseg@yahoo.com www.kallasegypt.com

32 Kemet for Natural Food Mohamed Hussein Dina Hosny
(02) 38164067 ‐  
01229500626 ‐ 
01285114115

(02) 38164067
info@kemetFood.com, 
nsaid@kemetFood.com, 
dina.hosny@kemetfood.com

www.kemetFood.com

33 Mondelez Egypt Foods Bilal Munther Sharabati Mohamed Gawish
(02) 26966262 ‐
015361561/2 ‐ 
01005367278

(02) 25989890
Mohamed.elmorsi@mdlz.com, 
mohamed.gawish@mdlz.com, 
Amira.farag@mdlz.com 

www.mondelezinternational.com

34 M.O Group Hamdy Sayed Badwy Ahmed Saleh
(02) 25194444   ‐ 
01110003118 ‐ 
0112100908

(02) 27472416 mo.albaraka@gmail.com  www.barakafactory.com

35 Mars Egypt for 
Manufacturing

Ahmed Mohamed 
Helmy

Mohamed Fawzy (02) 2908682  (02)38288533 Mohamed.Fawzy@effem.com www.mars.com

36 Mass Food Hossam Dabous Khaled Shawky
(02) 38204001‐ 2 / 
01000094541 ‐ 
01227333715

(02) 38204004
ashraf.ali@kellogg.com, 
tarek.hussein@kellogg.com, 
ahmed.mokbel@kellogg.com

www.massfood.com, 
www.temmys.com

37 Mass Food International Hossam Dabous Khaled Shawky
(02) 38204001‐ 2 / 
01000094541 ‐ 
01227333715

(02) 38204004

38 Marbella for Food Industries Shmeeh Momtaz Hassan El Hefnawy (02) 28466600 (02)38164053 

info@marbella.com.eg, 
hassan.elhefnawy@marbella.com.eg, 
shamelatta@gmail.com, 
Export@marbella.com.eg, 
mattafarag@gmail.com 

www.marbella.com.eg 

39 Mongenis Foods LTD Edris Hesseiny Ahmed Helmy (02) 37981555 (02) 37981555 monginis@monginisbakery.com www.monginisBakery.com

40 Nestle Egypt Yaser Ramzy Mostafa Bakr
(02) 26146400 ‐ 
01001478625 ‐ 
0107777142

(02) 26133210

mostafa.bakr@eg.nestle.com, 
nagy.saleh@eg.nestle.com, 
Tarek.shahin@eg.nestle.com, 
Abeer.ali@eg.nestle.com

www.nestle.com

41 Royal Sweet Abdel Rahman Abdo 
Salam

Mohamed Galal 
Hamed

(02) 26246695 -     
      (02) 
26231388 - 

(02) 26246988
elabdatrading@yahoo.com, 
export@royalsweet‐eg.com, 
royalsweet222@yahoo.com

42 Senyorita for Food 
Industries Yahya Rizk Hisham Kamal al-

Din

(02) 226211851 / 
01117882608/  
0122326661 - 
01123744442

(02) 22697104/ (040) 3290005

senyorita‐export@hotmail.com, yehia‐
rizk@hotmail.com, 
heshamkamal@hotmail.com, senyorita‐
export@senyorita‐ag.com

www.americana.com

43 Al Alameya for Food Industries  Yahya Rizk Hisham Kamal al‐Din
(084) 2630003‐ 
0122326661 ‐ 
01123744442

(048)2612677

44
The Egyptian Co. for Food 
Development SAE ‐ 
FARAGALLA Group

Mohamed Farag Amer Reem El Sayed
(03) 34593210 ‐
4592043 ‐
01144452004

(03) 4592044 ‐ 4593189
info@faragalla.com,farag.amer@faragalla.co
m, export@faragalla.com, 
export.r@faragalla.com

www.faragalla.com 



45 The Egyptian Modern Food 
Industries (HONEY WELL)

Ayman Abo El Saud Victor Sabry
055/ 412660 ‐1‐2‐3 
/ 01155421548 / 
01009878794

055/412665
info@honeywell‐egypt.com, 
Alaa.Nagy@Honeywell‐egypt.com, 
victor.sabry@Honeywell‐egypt.com

www.honeywell-egypt.com

46

The Egyptian Syrian 
Company for Sweets 
Production and Food 
Industries (TASTY MORE)

Zakaria Amer Mahmed Nadim
(015) 362655 - 
01000094053 -
01066651300

(015) 365655 tastymore@yahoo.com www.tastymore.com

47 The French Co, for Food 
Industries (RoyalPack) Mona  El Askalany Amr Arafa (02) 38332888 (02) 38331911 info@goldenpackgroup.com, 

amr.arafa@goldenpackgroup.com www.royalpack.net 

48 HMTO for Import, Export & 
Manufacturing

Hussein Abbas 
Mohamed Hassan 
abd alziz hafez

(02) 25288191 ‐
35391667 ‐ 
35391668 / 
01223228886 ‐ 
01220113957 

(02) 35391669

info@hmto‐hnas.com, chairman@hmto‐
hnas.com, export.manager@hmto‐
hnas.com, External.clients@hmto‐hnas.com, 
commercial.manager@hmto‐hnas.com

www.hmto‐hnas.com

49

Mansour for for Industry 
and Commerce "Candy for 
Sweets, Biscuits & 
Chocolates

Khalil Ahmed Ibrahim 
Mansour

Ahmed Khalil Ahmed 
Mansour

(03)5837941 ‐ 
01222173463 ‐ 
01000003273

(03) 5822886 ‐ 5837676 info.almansour@gmail.com www.mansour-group.com

50 Univert food industries 
co.,(Univer Egypt) Amin abd El Khalek  abd El Khalek Amin (02) 28607190 - 

0122142456 (02) 28607194
uni.vert@yahoo.com, 
info@univertegypt.com

www.univertegypt.com

51 Sima Food Industries
Ahmed El Sayed El 
Fendy

Jacqueline Michel
(02) 24179291 ‐ 
01117077000 ‐ 
01211114076

(02) 24261661 ‐ 24179291
ahmedfendi@sima.com.eg, 
vpo@sima.com.eg, ceo@sima.com.eg, 
tamer@sima.com

www.sima-group.com

52 Candy Makers for Food 
Industries

Ahmed El Sayed 
Mohamed  Sayed El 
Fendy

Mahmoud Salah El 
Din

(055) 4413057 ‐ 
01117077000 ‐ 
01211114076

(02) 24179289

53 Modern Bakeries - Rich 
Bake Amr El Helaly Engy Mohamed

(02) 38360510 ‐ 
01222116800 ‐ 
01094505759

(02) 38360519 -7
export@richbake.com, 
amr.elhelaly@richbake.com, 
engy.mohamed@richbake.com

www.richbake.com

54 Egyptain Allied Bakeries Amr El Helaly Engy Mohamed
(02) 38360510 - 
01222116800 - 
01094505759

55 Al Faisal Food Industries Amr El Helaly Engy Mohamed (02)46100852 (02)46100856 www.razzcake.com

56 Happy-Co for Trading and 
Manufactring SHERIF HABIB SHERIF ESTAFAN

012 10 55 88 37 - 
01222100649 - 
01227444134

04 526 33 09 1
sestafan@happy-co.net, 
mnicolas@happy-co.net, shabib@happy-
co.net

www.happy-co.net

57 Horreia Food Industries 
(HORRIA 2000)

Mohamed Elfendi Esmat youssef
(055) 4 49 84 68 ‐ 4 
49 85 59 ‐ 4 49 85 
58

0554 49 84 67

info@horreia.com, 
hassanelfendi@horreia.com, 
kh.mesbah@horreia.com, 
export@horreia.com, 
esmatyoussef@horreia.com

www.horreia.com

58 El Shamadan Industrial Food Ali Al Sadeq Al Quwairi  Ramadan Yehia
(03)4402111 ‐ 
01002745215 ‐ 
01002745215

(03) 4406852 aly@elshamadan.com www.elshamadan.com

59
Sweet Factories and Food 
Stuff (SWIFAX FOR 
CHOCOLATES)

Shaher Sherif Hassan 
Abdel Khaleq

Mohamed Mostafa El 
Gammal

(02) 224732742 ‐
01001794733 ‐ 
01282266966

(02) 24732741
shaher@swifax.com, 
m.elgammal@swifax.com, 
usama.yousry@swifax.com

www.swifax.com 

60 Dreem Hosna Rachid Ashraf Mazen 
(03) 03 4196670 ‐ 
 مدير 01000920892
التصدير

(03) 4252944 - 4263622



61 El Borg for Food Industry Yousef Mahmoud rabie Ashraf Mazen 
(03) 03 4196670 ‐ 
 مدير 01000920892
التصدير

(03) 4252944
ashraf.mazen@mashreqgroup.com, 
youssef@mashreqgroup.com, 
abdelaziz.eltohamy@mashreqgroup.com

www.dreem.com.eg

62 Free Food For Imports, 
Export and Food Industries

Mahmoud Fared Mohamed Fared
048 3639103 / 
01006666816 / 
01025558915

048  9140666

manager@freefoodsegy.com, 
info@freefoodsegy.com, 
export@freefoodsegy.com, sh‐
far@yahoo.com

www.freefoodsegy.com

63 Al Rifai Group for Food 
Industries

Fawzy El Rifai Omar Mohamed
(02)39121231  ‐ 
01275555190 ‐ 
01275555191

02 39121232
info@alrifai‐group.com, fawzi@alrifai‐
group.com, adminegypt@alrifai‐group.com, 
cdd@alrifai‐group.com

www.alrifai-group.com

64 Egyptian Belgium for 
Industrial Investment Montaser Safwat Mohamed Said 

(02) 27927900 ‐ 
01226189498 ‐ 
01220011212

(02) 27927800
mohamed@egybelg.com, 
moaness@egybelg.com, 
mohamed.said@egybelg.com

www.egybelg.com

65 El Mounajed for Food 
Industrial

Khalid Mohammed
Mohamed El 
Sheshtawy

(02) 38206830 ‐ 
01122555574

(02) 38206320 khaled@almounajed.com, 
m.sheshtawy@almounajed.com www.almounajed.com

66 Panorama El Shark for 
Food Industries

Ghassan Ghazwan 
Khosrv

Ghassan Ghazwan 
Khosrv 1112493900 ats-group@live.com

67
The Egyptian Company for 
Mills, Packed goods and 
Pasta.

Mostafa Ahmad Dalia Nabil 048 2630177-6 048 2630178

info@bayerfoods.com, 
mostafa@bayerfoods.com, 
export.bayerfoods@gmail.com, 
d.nabil@bayerfoods.com 

www.bayerfoods.com

68
Green Valley for Food 
Processing

El Sayed El Samak Zyad Farid
02/ 26881037 /9 ‐  
010055334004 ‐
01011838183

02/26881043

s.sammak@greenvalley-egypt.com, 
Z.farid@greenvalley-egypt.com, 
s.khalifa@greenvalley-egypt.com, 
monda@greenvalley-
egypt.com,m.abdallah@greenvalley-
egypt.net

www.greenvalley-egypt.com

69
Green Valley for Reclamation 
& Agriculture

El Sayed El Samak Zyad Farid
02/ 26881037 /9 ‐  
010055334004 ‐
01011838183

02/20306135

70
Al Ahmady for Chocolate & 
Food Industries Ali Marzok Essam Abd El 

Monem

03‐ 4627226 ‐ 4 ‐3 / 
01112144297 ‐ 
01153303531

03 ‐ 4627223
aly.alahmady@alahmadygroup.com, 
essam.abdelmonem@alahmadygroup.co
m, alahmady-chocolate@yahoo.com

www.alahmadygroup.com

71 Halwani Brothers thamir qamirik sharif al ghazawy 055‐4500431  055‐ 4500264 mnabil@halwani-brothers.com www.halwani.com.sa/egy-er

72 El Tag Foods Ahmed Ali
Abd El Mageed Abd 
El Aziz

(015) 488591 ‐ 
01024982666 ‐ 
01017618406

(02) 26931612 tajfoodsco@gmail.com

73
Alexandria for 
Confectionery and 
Chocolates (CORONA)

Inas Abd El Rahman Sameh Goubran
(03) 4264371 ‐ 
4264378 ‐ 
01201466613

(03) 4280349
inas.rahman@corona‐1919.com, 
sameh.goubran@corona‐1919.com

www.corona-1919.com

74
Borg El Arab co. for 
Intergrated Food Industries - 
 Bait Food

Akram Mobark Yassmin El Zeiny
02- 27799387 - 
27799169  
01120525553

02-27798589 export@newawachemical.com, 
baitfood10th@baitfood.net www.baitfood.net

75
Al Shorok International for 
Industry & Trading

Ahmed Mohamed  Samer Khadra
01066999068 ‐ 
01066999575

office1980@yahoo.com, 
mohamedaala74@gmail.com

76 Dr. Baker Abd El Elrahman Wali Abd El Elrahman Wa (057 2240200 - 
01129888823 a.waly@drbaker.com.eg www.drbaker.com.eg



77 Matera Foods Alaa Bassiouny Ahmed Selem

0554- 
3344401/2/3/4 - 
01222104734 - 
01204275556

0554-334401/2/3/4 alaa.bassiouny@materafoods.com, 
ahmed.selem@materafoods.com www.materafoods.com

78 United for Food Industries - 
Shenouda Lamei Shenouda

Shenouda Lamei 
Shenouda

Lamei Shenouda 
Lamei 

02/ 38202873 - 
38202625 - 
01223229119

02/ 28202066

l_shenouda@ufiegypt.com, 
info@ufiegypt.com, 
magednasr@ufiegypt.com, 
export@ufiegypt.com

www.ufiegypt.com

79
Egyptian Turkish Elvan 
Confectionery Industry

Mohamed Fathi 
Breka Said El Agooz

(048) 2630361 -
01007944444 - 
01061880116

048/ 2630388
info@elvanegypt.com, 
m.breaka@elvanegypt.com, 
said.elagooz@elvanegypt.com

www.elvanegypt.com

80
Class A Trading & 
Agencicies Adham Zohier Adham Zohier

02/ 24036574 - 
22639681 - 
01005403080 - 
01005808302

M.Dafrawy@classatrading.com, 
khaled.yousef@classtrading.com www.classatrading.net

81 Egypt Bakery Stores Yasser Ali Mahmoud 
Soliman

02/ 25163175 - 
01005213521 - 
0106885370

zaazaa@egyptbakerystores.com'; 
'wael@egyptbakerystores.com'; 
'yasser@egyptbakerystores.com'; 
'm.soliman@egyptbakerystores.com'

www.egyptbakerystores.com

82
Tiba Starch & Glucose 
Manufacturing Co.

Hesham Sayed El‐ 
Ghorory

Mohamed Abd El 
Gawad

(055) 3201615 ‐ 
01115111197 ‐ 
01009550800

(055) 3201616
hesham@tiba‐trade.com, sales@tiba‐
trade.com, info@tiba‐trade.com, 
medhat.zaky@tiba‐trade.com

www.tiba-trade.com

83 Riri Baby Food
Karam Mahmoud 
Ahmed Elakad

Mohamed 
ElShanawany

(02) 27021028 ‐ 
01068880050 ‐ 
01002554651

(02) 27026009 riri@riri‐babyFood.com www.riri-babyFood.com

84
Fancy Foods  For Food 
Industries

Alaa El Bahay Tamer El Bahay
1208655552 / 
01222119085 / 
0122312491

abahay@fancyfoods‐
eg.com,tamer@fancyfoods‐eg.com, 
Mona@fancyfoods‐eg.com, info@fancyfood‐
eg.com

www.fancyfoods-eg.com

85
Future Foods for Food 
Industries

Magdy Soussou Gorge Sousse
01222102892 ‐ 
01224768938 

ssoussou@futurefoods.com.eg, 
gsoussou@futurefoods.com.eg

86 Detco Engineering & Trade
Tomato Sauce ‐ Jam ‐ 
Ketchup ‐ Spread 
Chocolate

Zeyad ElAroussi George Costandi 02/ 3858801-2 / 01005707055 - 
01018700288

info@add-me-
eg.com,zeyadelaroussi@add-me-
eg.com, g.costandi@add-me-eg.com www.add-me-eg.com

87 Grain Labz Food Cereal Bar, Energy 
Bar Shehab Moktar Moatafa Maher shehab@grainlabz.com, 

mostsfa@grainlabz.com www.tregoland.com

88 Right Foods Kettel Cooked Potatoes Abd El Aziz Ali
Mohamed Abd El 
Rahman

(02) 38653944 ‐ 01222116547 ‐ 
01119880288

a.aly@rightfoods.com.eg, 
m.ezzeldeen@rightfoods.com.eg

89 Port Said Food and 
Beverage Manufacturing Ayman Shahin Tarek Riad

02- 229 17 620 - 
01019447937 - 
01016111141

02- 229 27 611

info@aac-asgeg.com, 
ayman.shahin@asgeg.com, 
tarek.riad@asgeg.com, 
ahmed.mossad@asgeg.com

www.aac-asgeg.com

No. Company Chairman Export manager Tel Fax E- mail Web Site

1 Egyptian Swiss for Pasta Hany Lawendy Mohamed Said 
Abdel Moniem

0326349538,  
01123030300, 
01111403060

(02) 26349538
hany.lawendy@yahoo.com , 
egyswiss1@gmail.com

www.egyptianswiss.com 

المكرونة



2 El Maleka for Food 
Industries (Savola)

Mohamed Hamdy Mohamed Shaaban
(02)24033856 ‐ 
01008551911

(02)24033825

mohamed.hamdy@savola.com, 
mohamed.mamdouh@savola.com, 
omar.rashad@savola.com, 
mohamed.shaban@savola.com 

www.elmaleka.net

3 El Sayadeen Co. for Food 
Industries El Sayed Metwally Amira El Morsy

(050) 6687227 ‐ 
01100022000 ‐ 
01000773838

050 ‐ 6687227 ‐ 6680606
amira@elsayadeen.com, 
elsayadeen@elsayadeen.com

www.milano-eg.com

4 Mustathmir for food industry
Abdel Rahman Ben 
Saeed El Sayed

Mahmoud Dergham

(02) 24029947 ‐ 
23108039 ‐
01006157572 ‐ 
01111124624  

(02)238121834 saadeek001@gmail.com www.mustathmir.net

5 Regina for Pasta and Food 
Industries

Tarek Abdel Moneim 
Hanafy

Tarek Samy Abd El 
Khalek

048 ‐ 2656222 ‐ 
01223747421 ‐ 
01143538482

048 ‐ 2656222 ‐ 01223747421 ‐ 
01143538482

info@pastaregina.com, 
t.samy@pastaregina.com www.pastaregina.com

6 The United Food Industries - 
  Bianco  Karem Elmarghani Enas Al Nahaal

(02) 28640610- 
28642540/1 -  
01003435990       

(02) 8640620

kareem@ufieg.com, ahmed@ufieg.com, 
export@ufieg.com, 
ahmed.serag@ufieg.com, 
info@ufieg.com,mostafa.mohamed@ufieg.c
om

www.ufieg.com

7 Egyptian  Emirates for 
Trade and Food Packaging

Alaa Ezzat mohamed Shalaby

(03)03 429 5703 ‐  
03 429 5868‐ 
01068817055 ‐ 
01113972211

(03) 03 429 5704
a.ezzat@egaeif.com, 
m.shalaby@egaeif.com, t.sayed@egaeif.com www.egaeif.com

8 Univert food industries 
co.,(Univer Egypt) Amin abd El Khalek  abd El Khalek Amin (02) 28607190 - 

0122142456 (02) 28607194
uni.vert@yahoo.com, 
info@univertegypt.com

www.univertegypt.com

9 New Egypt for Food 
Industries Rashad Hamza Mahmoud Rashad

02/ 38642416 / 
01118744425 / 
01118744428

02/38642417
Info@newegyptco.com, 
mahmoud.rashad@newegyptco.com, 
Ahmed.mounib@newegyptco.com

www.newegyptco.com

10
The Egyptian Company for 
Mills, Packed goods and 
Pasta

Mostafa Ahmad Dalia Nabil

(084) 2630173- 
048 2630177-6 - 
01006330330 - 
01001756076

048 2630178 - (048) 2630175

info@bayerfoods.com, 
mostafa@bayerfoods.com, 
export.bayerfoods@gmail.com, 
d.nabil@bayerfoods.com 

www.bayerfoods.com

11 El Tahrir Mills Mostafa Ahmad Dalia Nabil

(084) 2630173- 
048 2630177-6 - 
01006330330 - 
01001756076

048 2630178 - (048) 2630175

info@bayerfoods.com, 
mostafa@bayerfoods.com, 
export.bayerfoods@gmail.com, 
d.nabil@bayerfoods.com 

www.bayerfoods.com

12
Arabian Milling & Food 
industries

Saber Salah Abo Donkol Aftef Hammoud
03 3586775 ‐ 
01099950060

03  3593570

a.maged@arabian‐milling.com, 
saber@arabian‐
milling.com,a.hammoud@arabian‐
milling.com, a.maged@arabian‐milling.com

www.arabian-milling.com

No. Company Chairman Export manager Tel E- mail Web Site

1 United for oil Processing 
and Packaging

Zakaria Mohamed El 
Shafee Marwa El Eassy (02) 226220010 - 

(015)333106 marwaelassy@gmail.com www.unitedoilpack.com

2 Arma food Industries Nagib Ali Saeed Hany Fouad
(02) 24184040 ‐ 
01005075129

info@arma.com.eg, 
hany.fouad@arma.com.eg, 
mohamed.fouad@arma.com.eg

www.arma.com.eg

زيوت الطعام



3 Arma Oils Industries Nagib Ali Saeed Hany Fouad
(02) 24184040 ‐
01000000414 ‐  
01002222468 

www.arma.com.eg

4 Oils and Grains Mustafa Hassan Mohamed Hassan
02/ 25652022 ‐ 
01005009395

info@oilsandgrains.com, 
mustafa.zamzam@oilsandgrains.com, 
export@oilsandgrains.com, 
m.hassan@oilsandgrains.com, 
reham.elsohly@oilsandgrains.com

www.oilsandgrains.com

5 Afia International - Egypt Abdel Raouf  Manaa Hossam Wagjy (02) 24011899 - 
24012254 hwagdy@savola.com www.savolafoods.com

6 Cairo oil and soap Co.
Mohamed Ayman 
Kamal El Din

Saeed Helmy

(02)27942825 ‐ 
27945603 ‐
01222107001 ‐ 
01117000445

info@cairooil.com, 
s.helmy@cairooil.com www.cairooil.com

7 Brothers for oils and 
detergents  - Oil Tec 

Ahmed Mustafa 
Mohammed

Omnia Morgan

(02) 37616133 - 
(048)265188 - 
01222109542 - 
01128666066

info@oiltecegypt.com, 
a.morsi@oiltecegypt.com, 
omnia@oiltecegypt.com www.oiltecegypt.com

8
National Foods for Producing 
Ghee And Vegetables Oils

Mohamed Hesham 
Mehany

Alaa El Din Mohamed 
El Saeed

010163770000 ‐ 
0108272115 sales@nationalfoodsoils.com www.nationalfoodsoils.com

9 AJWA for Food Industries 
Co - Egypt

Ahmed Ben Ayash Marwa Ali  Salem
(02) 24178185 ‐ 
24178183 ‐ 
01005006714

migop@migop.ajwa.com, 
maly@migop.ajwa.com www.ajwa.com

10
Iffco Egypt for Edible Oil And 
Fats

Amr Makhlouf Sherif Mohamed

062/3230165 ‐ 
02/25225302 ‐ 
01001010969 ‐ 
01225330190

amakhlouf@iffco.com, 
sabdelkhalek@iffco.com www.iffco.com

11
United Oil Processing & 
Packaging

Zakarya El Shafi Hesham Amer

055 4410299 ‐ 
4332108 ‐ 
01001008822 ‐ 
01028336604

y.elshafi@unitedoil.eg.com, 
h.amer@unitedoil.eg.com www.unitedoil.eg.com



                    
 نصلية العامة جلمهورية مصر العربية قال
 املصريالتمثيل التجاري         

 ة  دـــج                    

Email: jeddah@ecs.gov.eg   

 

 

 
 
 
 
 

 شركات مصرية
 
 

 
 

 املياهمتديدات  -الرخام  -احلديد والصلب 
  

                          

mailto:jeddah@ecs.gov.eg


مصرية شركات

التصديرPhoneFAXالشركة التصديرمدير لمدير اإللكتروني مدير التصديرالبريد اإللكتروني للشركةتليفون الموقع االلكترونىالبريد

ا / إسماعيل لقمة202 24160859+202 24160800+مجموعة شركات لقمة

ismail.lokma@lokma.com.eg,

 i.lokma@cipac‐lokma.com,

 i.lokma@hotmail.com+201099910072marketing@lokma.com.eg www.cipac‐lokma.com \ www.lokma.com.eg

البحر االحمر لصناعة المواسير
+202 33870862

suztyy@hotmail.com+201000065424info@redseapipes.comwww.redseapipes.comأ. سوزان محمد202 37412437+202 37412427+

info@janapvc.com+201274000691 \ +201223128231info@janapvc.comwww.janapvc.com, www.owiligroup.comمحمد عويلي202 43130342+202 43130341+العويلي لالستثمار الصناعي

يسري عبد العظيم الشناوي2040 2360666+222\333\2040 2360555+شركة مصنع الطائر لصناعة المواسير البالستيكية elneshawygroup@yahoo.com+201223171338elneshawygroup@yahoo.comwww.elneshawygroup‐eg.comأ /

السعودية لصناعة المواسير
+202 37498739

meti@mmppf.com+201227910495egy1@mmppf.comwww.mmppf.comأ. نادر يوسف202 37498729+2 02 37498747+

exportalfagrpipes@gmail.com+201066686226 \ +201065538845 ‐ 4info@alfagrpipes.comwww.alfagrpipes.comوليد حمدي عبد اللطيف2 015387621+2015 387620+الفجر لصناعة مواسير البالستيك و مستلزمات الزراعة

وليد مسعود202 22718143+202 22718143+غاليكو للصناعات البالستيكية wam_1977@yahoo.com+201003422707wam_1977@yahoo.comwww.aboughaly.comأ.

مواسير الشين محمد طه عبد القادر202 22571021+202 24531968+الشركة المتحدة للصناعات المتطورة ‐ mataha@lasheen‐group.com+201229728726udi@lasheen‐group.comwww.lasheen.comudiأ.

aquaflow@aquafloweg.com+201206666574 \ +201000037305aquaflow@aquafloweg.comwww.aquafloweg.comاحمد فرغلي2 0482607918+2048 2607912+المصرية لصناعة المواسير 

info@nassarplastic.com+201222940077info@nassarplastic.comnassarplastic.comاحمد محمود فوزى202 26712076+202 22753587+مصانع نصار للمواسير البالستيك

مايكل جابر2037527062/63+2037527062/63+شركة النيل للصناعات البالستيكية michael@npipipes.com+201100337729info@npipipes.comwww.npipipes.comأ.

احمد سليم202 2267530002 22677277+مصر النور للبالستيك والمعادن
pipes@misrnour.com,

 misrelnourelasher@yahoo.com+201006230574pipes@misrnour.com, misrelnourelasher@yahoo.comwww.misrnour.com

ايمن بيومى202 24190664+202 2913886+شركه روكسي للمنتجات المعدنيه و البالستيكيه  abayome.exportingsales@roxyplast.com+201020059077info@roxyplast.comwww.roxyplast.comأ.

السعد جروب elsaadco@gmail.com, elsaadco@hotmail.com+201119044111elsaadco@gmail.com, elsaadco@hotmail.comwww.era‐elsaad.comأشرف السعد202 35390911302 35390913+السعد للصناعات البالستيكية و المعدنية ‐

طارق ندى202 2699366002 26993670+الفرعونية للتصنيع tarek.npco@yahoo.com +201006605636faroniaa@yahoo.com, tarek.npco@yahoo.com www.faronia.comأ.

احمد سمير202 4447749502 44477495+التقوى بيور لالستيراد و التصدير و الصناعات البالستيكية samir_era@yahoo.com+201156220011PURE.PURE70@yahooWWW.pure‐eg.weebly.comأ.

حسن السيد202 44747213+202 44747213+األھرام لحقن البالستيك hassanelsaued@gmail.com+2 01006823790helahram@hotmail.comwww.alahramco.comأ.

التصديرPhoneFAXالشركة التصديرمدير لمدير اإللكتروني مدير التصديرالبريد اإللكتروني للشركةتليفون الموقع االلكترونىالبريد
202 23481301info@beshaysteel.cominfo@beshaysteel.comwww.beshaysteel.com+202 23481300+بشاى للصلب

96export@hadisolb.comadv@hadisolb.comwww.hadisolb.com / 20 27155491+95 / 20 27155491+الحديد والصلب المصرية

سمير نعمان202 27931954+202 27989800+حديد عز snaaman@ezzsteel.com+2 01001778000info@ezzsteel.comwww.ezzsteel.comأ.

محمد عبد المطلب202 27267008+202 27267004+حديد المصريين info@egyptian‐steel.cominfo@egyptian‐steel.cominfo@egyptian‐steel.comwww.egyptian‐steel.comأ.

محمود طلب20238202858+20238202830+مجموعة العال للصلب mahmoud‐teleb@elolasteel.com+2 01063403144info@elolasteel.comwww.elolasteel.comأ.

شركة السويس للصلب محمد عبد الواحد202 26182710+202 26182710+مجموعة صلب مصر ‐ mohamed.abdelwahed@suezsteel.com+2 01011381223info@suezsteel.comwww.suezsteel.comأ.

والجرانيت الرخام شركات
التصديرPhoneFAXالشركة اإللكتروني مدير مدير التصديرالبريد اإللكتروني للشركةتليفون الموقع االلكترونىالبريد

IMG EGYPT أ.محمد أحمد عبد المنعم201001975046+الشركة الدولية للرخام والجرانيتmohamed.monem@imgegypt.comhttp://imgegypt.com

شركة كنوز الجاللة للرخام والجرانيت
اللواء/ أحمد مصطفى شھاب ‐ رئيس 

القطاع التجاري وتطوير األعمال
exportmanager@knozcity.com

0020623710165Info@galala-eg.com
https://galala-eg.com/

Egyptian National Marble and Granite Company 

الشركة الوطنية المصرية للرخام و الجرانيت
+201147497711

أ. سلوى آدم (مدير التسويق)
Salwaton22@gmail.comhttps://www.facebook.com/watania.marble/

Sarhan For Marble and Granite+20101  542 111 8(مدير التسويق) أ. يحيي مصطفىMarketing1@sarhaneg.comwww.sarhaneg.com 

Noor East Co. For Marble And Granite 
+201003509700

حازم أبو النور (رئيس مجلس  أ.
اإلدارة)

president@noor-east.com
http://www.noor‐east.com/main.php

MODERN MARBLE 
+201275555205 
/+201272987462

أ.رامز جورج ‐ أ. نيرمين يوسف

ramiz@modernmarble.com - 
Nermeen@modernmarble.com

+201275555205 / 
+201272987462

www.modernmarble.com

شركات المواسير ولوازم تمديدات المياه 
المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء

شركات الحديد والصلب 
المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء
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 ستائر وأقمشة تنجيد( –بياضات وشراشف  –بطاطني  –وبريات  –)سجاد  
  

                          

mailto:jeddah@ecs.gov.eg


 

 

 قطاع السجاد 

# Company  Wesite  Contact Person  E_Mail  Mobile  

1 Oriental Weavers www.orientalweavers.com  Hany Amin hamin@orientalweavers.com  01222108034 

2 Mac Carpet www.maccarpet.com Rashad Ibrahim info@maccarpet.com 01000046660 

3 Egyptian Co For Fibers- Efco www.efco-ow.com Hesham El Kady efco@efcocarpets.com 01000067585 

4 Prado Egypt www.pradoegypt.com Mohamed Ali m.ali@pradoegypt.com  01277483848 

5 El Kattan Carpets www.elkattan-eg.com Mohamed El Kattan carpets@elkattan-eg.com 01009495115 

 

 **ملحوظة : شركة القطان المظ للة باللون األخضر رقم  )5( في القا ئمة تعمل في مجال السجاد اليدوي  

http://www.orientalweavers.com/
mailto:hamin@orientalweavers.com
http://www.maccarpet.com/
mailto:info@maccarpet.com
http://www.efco-ow.com/
mailto:efco@efcocarpets.com
http://www.pradoegypt.com/
mailto:m.ali@pradoegypt.com
http://www.elkattan-eg.com/
mailto:carpets@elkattan-eg.com


# Company name Website Contact Person Email Mobile

1 Aktan Misr ( El Sehely ) www.sehely.com Mohamed Khedr m.khedr@sehely.com 01065511274

2 El Sheikh Group www.elsheikh-group.com Mohamed Taha m.taha@elsheikh-group.com
01002139616 

01222139616

3 Zahret El Mehalla www.zahretelmehalla.com Waleed El Kafrawy info@zahretelmehalla.com 01222190118

4 Abo Kamar www.abokamar-eg.com Noaman Abo Kamar info@abokamar-eg.com 01222158350

5 Misr Spinning & weaving www.misrmehalla.com Hesham Abo shameya misrmehalla@outlook.com 01010187270

6 Samouly Textile www.samouly.com Mohamed El Samouly mohamed@samouly.com 01222134914

7 United For Textiles  ( Elsedafy) www.sedafy.com Hatem El Sedafy info@sedafy.com 01117706498

8 ElBrolosy Co. www.elbrolosyco.com Mohamed El Brolosy elbrolosyco@yahoo.com 01006601440

9 Nile Textile www.niletexind.com Mahmoud El Behairy behairy@niletexind.com 01222622047

10 Tm Fashion www.tmuniform.com Wael Sharaf sales@tmuniform.com 01065005800

11 EL Shark www.elsharktex.com Mohamed Abo Elfotoh sales@elsharktex.com 01002292575

12 Kitotex www.kitotex.com Mohamed Elhawary kitotex@gmail.com 01124648145

13 Elsharkawy for Modern weaving www.shebltex.com
Ahmed Shebl

Mohsen Shebl
shebl@shebltex.com

01000006596

01222718433

14 United Textiles www.unitedtextiles.net Mohamed Adel m.adel@unitedtextiles.net 01002411099

15 Nile linen group www.nilelinengroup.com Mohamed Mostafa mohamed.mostafa@nilelinengroup.com.eg 01270880136

16 Happy Tex (Elokda Group) www.happytex.com Tarek Ismail Haitham.elokda@elokdagroup.com 01227339075

17 United Textiles www.unitedtextiles.net Mohamed Adel m.adel@unitedtextiles.net 01002411099

18 Nile Textile www.niletexind.com Mahmoud El Behairy behairy@niletexind.com 01226222047

19 Tm Fashion www.tmuniform.com Wael Sharaf sales@tmuniform.com 01065005800

20 EL Shark www.elsharktex.com Mohamed Abo Elfotoh sales@elsharktex.com 01002292575

قطاع البياضات و جميع مستلزمات االرسة

قطاع الوبريات 

كات المظللة باللون االخضر من رقم: ملحوظة **  قطاىع الوبريات والبياضات ( 20 حتى  17 )الشر
ر
تعمل ف

http://www.sehely.com/
mailto:m.khedr@sehely.com
http://www.elsheikh-group.com/
http://www.zahretelmehalla.com/
http://www.abokamar-eg.com/
http://www.misrmehalla.com/
http://www.samouly.com/
http://www.sedafy.com/
mailto:info@sedafy.com
http://www.elbrolosyco.com/
mailto:elbrolosyco@yahoo.com
http://www.niletexind.com/
mailto:behairy@niletexind.com
http://www.tmuniform.com/
mailto:sales@tmuniform.com
http://www.elsharktex.com/
mailto:sales@elsharktex.com
http://www.kitotex.com/
mailto:kitotex@gmail.com
http://www.shebltex.com/
mailto:shebl@shebltex.com
http://www.unitedtextiles.net/
mailto:m.adel@unitedtextiles.net
http://www.nilelinengroup.com/
mailto:mohamed.mostafa@nilelinengroup.com.eg
http://www.happytex.com/
mailto:Haitham.elokda@elokdagroup.com
http://www.unitedtextiles.net/
mailto:m.adel@unitedtextiles.net
http://www.niletexind.com/
mailto:behairy@niletexind.com
http://www.tmuniform.com/
mailto:sales@tmuniform.com
http://www.elsharktex.com/
mailto:sales@elsharktex.com


21 Kozman For Spinning and weaving
www.kozmangroup.com

Karim kozman kozman.weaving@kozmangroup.com 
0111 7117 200

22 Samuel Tex
www.samueltex.com

Wael labib info@samueltex.com
01003222956

23 Raytex
www.raytexgroup.com

Mahmoud Riad riad@raytex-eg.com 
01006637289

24 Tayssir Mardini
www.mardinifabrics.com

Mamoun Mardini maamoun.mardini@gmail.com 
01222338915

25
Warda For Spinning and Weaving

www.wardatex.com Rasha Ghazy
info@wardatex.com

01002970290

26 Deeb Tex 
 www.deebtex.com Montaser El deeb
info@deebtex.com

01222144976

27 New Moderna( Kabany )
www.moderna.com.eg

Monir Marwan hazemfahem@hotmail.com
01222100252

01223482893

28 Misr Spain www.misrspain.com Amr El Tabakh amr@misrspain.com 01223184218

29 Natural life www.santamora.com.eg Fady Botros fady.m@ramsis-group.com 01223978637

30 United Covers industrial

31 House Covers industries

قطاع الستائر وأقمشة التنجيد

01066619915

ر قطاع البطاطي 

Mohamed Sharafwww.u-coverseg.com info@u-covers.com

http://www.kozmangroup.com/
mailto:kozman.weaving@kozmangroup.com 
http://www.samueltex.com/
mailto:info@samueltex.com
http://www.raytexgroup.com/
http://www.mardinifabrics.com/
mailto:maamoun.mardini@gmail.com 
http://www.wardatex.com/
mailto:info@wardatex.com
mailto:info@wardatex.com
http://www.deebtex.com/
mailto:info@deebtex.com
mailto:info@deebtex.com
http://www.moderna.com.eg/
mailto:hazemfahem@hotmail.com
http://www.misrspain.com/
mailto:amr@misrspain.com
http://www.santamora.com.eg/
mailto:fady.m@ramsis-group.com
http://www.u-coverseg.com/
mailto:info@u-covers.com
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# Company Name Email Website Product Styles

1 Richie (by shoulah) noha.elzayat@shoulah.com
www.richiefurniture.com

modern

2 Appliance wwn@appliance‐eg.com  www.appliance.com.eg modern

3 SAI Solutions rashel.edwar@sai‐solu ons.com; https://sai‐solutions.com/ modern

4 Laroche projects@laroche.com.eg www.laroche.com.eg modern

5 I‐furniture group for wooden product info@ifurniture‐group.com www.ifurniture‐group.com modern

6 Aldora house egypt chairman@aldora‐egypt.com www.aldora‐egypt.com modern

7 Coin Furniture coin_furniture@yahoo.com www.coin‐egypt.com modern

8 Retro
info@retrostyle‐eg.com;

 ahmed@retrostyle‐eg.com;
www.retro‐eg.com modern

9 Infinity Home
ahmed1adel@live.com;

info@infinityhomeegypt.com;
www.infinityhomeegypt.com; modern

10 Al Almain wood & production co
hamid@alameinegypt.com;
sales@alameinegypt.com;

www.alameinegypt.com; modern

11 Ariika hassan@ariika.com www.ariikacomfort.com; modern

12 Razzmatazz interriors
nadiasabry@razzmatazzinteriors.com;

 razzmatazzinteriors@link.net;
www.razzmatazzinteriors.com; modern

List of companies 

5/11/2020 1



13
Turn Key Co For Contracting And Interiors And 

Furniture
tk@turnkeygroup.org;

ehab@turnkeygroup.org;
www.turnkeygroup.org modern

14 Mehrez & Krema  mehrez@mehrezkrema.com
 info@mehrezkrema.com

www.mehrezkrema.com modern

15 Design Art designart2006@hotmail.com; www.designart‐egypt.com modern

16 Minart Fine Furniture
minart‐furniture@link.net

info@minart‐eg.com
www.minart‐eg.com modern

17 Apex
factory@apexfurn.com
sec@apexfurn.com

www.apexfurniture.com modern

18 Al Cazar Fine Woods info@alcazarfinewoods.com  www.alcazarfinewoods.com modern

19 Amr Helmy Designs
info@amrhelmydesigns.com

www.amrhelmydesigns.com modern

20 Pinocchio wooden products info@pinocchio‐furniture.com
amr.orensa@pinocchio‐furniture.com

www.pinocchio‐furniture.com modern

21 Decorama decorama@decoramaegypt.com; www.decoramaegypt.com modern

22 Maville Furniture info@mavillerashed.com
mavillefurniture@yahoo.com

www.mavillerashed.com modern

23 Renee Collections(by French Home  Furniture) info@frenchomefurniture.com https://www.frenchhomefurniture.com/ modern

24 Wood Equipment Co. ‐ Woodek info@woodek.com www.woodek.com modern

25
Egyptian Europian For Kitchen

(contishtal)
export@contistahlgroup.com www.contistahlgroup.com modern

26 Door tech info@doortechegypt.com www.doortech‐egypt.com modern

5/11/2020 1



27 Nadim Industries Of Mashrabeya info@nadim.org www.nadim.org modern

28 Meuble El Chark factory info@meuble‐elchark.com www.meuble‐elchark.com modern

29 values home ahmed@valueshome.ae www.valueshome.ae modern

30 Inspiration inspirationoffice@gmail.com www.inspiration‐interiors.com modern

31 Decoraty(by Asal  Furniture)  info@asalfurniture.net www.asalfurniture.com modern

32 arw zan arw.zanfurniture@gmail.com www.arw‐zan.com Classic

33 Shoulah furniture
info@shoulah.com
sales@shoulah.com

www.shoulah.com Classic

34 Notre Art info@notreart.net;
nyehia@notreart.net

www.notreart.net Classic

35
Egyptian Co. For Furniture Design

 & Manufacture
info@arafafurniture.com; www.arafafurniture.com Classic

36 Art Heritage
info@artheritage.com.eg;

www.artheritage.com.eg Classic

37 Asal For Furniture & Decoration
asalfurniture@asalfurniture.net

 info@asalfurniture.net;
www.asalfurniture.com Classic

38 Samier Ahmed Oransa For Furnitue samier_oransa@yahoo.com; www.oransafurniture.com Classic

39 Knooz Integrated Furniture
knoozegy@yahoo.com
belalshahin@gmail.com
knoozeg2010@gmail.com

www.knoozdumyat.com Classic

40 Shabana Establishment For Furniture info@shabanafurniture.com www.shabanafurniture.com Classic

5/11/2020 1



41 Brothers for furniture production btata201017@yahoo.com www.twobrothersfurniture.com Classic

42
El Gallad For Wood Furniture And Decoration 

Accssories(M.A.M)
info@elgallad.com www.elgallad.com Classic

43 French Home  Furniture
info@frenchomefurniture.com;

ahmed@frenchhomefurniture.com;  www.frenchomefurniture.com Classic

44 Fine Art fineart@mohiefineartco.com; www.mohiefineartco.com Classic

45 Stylisia
stylisia@dataxprs.com.eg;

info@stylisia.com;
www.stylisia.com Classic

46 Meuble For French Furniture info@meublefrenchfurniture.com www.meublefrenchfurniture.com Classic

47 Wood & Plexi sales@woodandplexi.com  www.woodandplexi.com modern

48 Future Office Furniture
info@futureegypt.com

www.futureegypt.com modern

49 رياضكو2000 shady.samir@gmail.com www.riadco.com modern

50 Mobica for intergrated industries wagdy.marzouk@mobica.net www.mobica.net modern

51 Archi Touch a.elwan@architouch.com www.architouch.com modern

52 Elhelow Style office furniture info@elhelow.com www.elhelow.com modern

53 Artistico Sa
artistico_frame@yahoo.com

www.artistico.com.eg modern

54 Deluxe deluxe.factory@gmail.com www.deluxeegypt.com modern

5/11/2020 1



55
Multi M Group For Metal
 & Wooden Industrial

samer.samir@multimgroup.com www.multimgroup.com modern

56 square office systems m.maher@squarefurniture.com www.squarefurniture.com modern

57
vero arts for wood and

 metal industries
acc@veroarts.com www.veroarts.com modern

58
El Demery Wooden

 Industries(Art Dimention)
sales@eldemery.com www.eldemery.com modern

59 Milano Office Furniture  milano.mn@gmail.com www.milanoegypt.com modern

60 Hanimex for wood and metal ind info@hanimex.net www.hanimex.net modern

61 Fouad William & Partners accounting@f‐williams.com www.f‐williams.com modern

62 Badry Wood Industries info@el‐badry.com
ali.elbadry@el‐badry.com

www.el‐badry.com modern

63 Ali El Badry Sons For Furniture alielbadryfurniture@yahoo.com www.alielbadryfurniture.com modern

64 misr for industry and developement co ‐ Mobiban
info@mobiban.com

mobiban_furniture@yahoo.com
www.mobiban.com modern

65 Taki Vita info@taki‐vita.com www.taki‐vita.com modern

66 Rowad Furniture info@elrowadfurniture.com.eg www.elrowadfurniture.com.eg modern

67 Georgette Antiques for export
georgetteantique@link.net

www.georgetteantiques.com light

68 Decent Home Wooden Products info@decenthome.com www.doortech.org modern

5/11/2020 1



69 karma outdoor furmirure info@karma‐ourdoor.com www.karma‐ourdoor.com modern

70 engac for wooden creations info@engac‐eg.com www.engac‐eg.com modern

71 yanssen info@bedjanssen.com www.bedjanssen.com modern

72 senet furniture
info@seneteg.com

a.metwally@seneteg.com
www.seneteg.com modern

73 wood and bronze bronze@bronzedesigns.net www.bronzedesigns.net modern

74 Kabbani  For Furniture  info@kabbanifurniture.com www.kabbanifurniture.com modern

75 Art Heritage
info@artheritage.com.eg;

www.artheritage.com.eg Classic

5/11/2020 1
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 شركات مصرية
 
 

 
 

 جلديةصناعات 
 

 (وتشطيب جلوددباغة  – أحذية - مالبس –حقائب )
  

                          

mailto:jeddah@ecs.gov.eg


النشاطالعنوانالموقع اإللكترونىالبرٌد اإللكترونىمحمولفاكستلٌفونالمدٌر المسئولإسم الشركةم

7086172-0112محمد على مصلحى سالم

1293360mahmoud.reveal@gmail.com-0122محمود محمد عبد الغنى

العضو - تاكٌشً فٌوز 

المنتدب
0122-398135T_fuse@ykk.com.eg

 7466175asoultan@ykk.com.eg-0122مدٌر التصدٌر- أحمد سلطان 

- أشرف كمال أحمد عوض 

مدٌر التسوٌق
0122-3981358akamal@ykk.com.eg

pcgelatin@pielcolorsae.com

amirpct@hotmail.com

ahmedfakhry@pielcolorsae.com

m.elsharkawy@pielcolorsae.com

667293kadyco2@hotmail.com-39354820106-03تامر أحمد محمود القاضى

 شارع الباب 82: اإلدارة 

- األخضر اللبان  

األسكندرٌة

0106-2426000

0120-4000104

info@sargtannery.com

0100-7043930

2532049423645764a1gabbas@hotmail.com

2364576423639749tannery@egit-group.com

1547000-0100أحمد محمد محمود الشٌن

1640370-0100إسماعٌل فؤاد الشٌن

1145814www.zarzour_group.com-0101محمد محمد ٌاسٌن زرزور

1145815-0101رضوان محمد ٌاسٌن زرزور

4865352emanzedan29@yahoo.com-0102إٌمان عبد هللا عبد العزٌز

دباغة جلود
sargtanneryegy@yahoo.com

2532761525321421
0100-5008438

 )القاهرة للصناعات الجلدٌة 

(سفن كى 

egypt@zarzour-group.com

www.sargtannery.com 6
مدبغة سرج لإلستٌراد 

والتصدٌر ودباغة الجلود
محمود سرج

 شارع السكة الحدٌد 3رقم 

القاهرة- مصر القدٌمة - 

www.sevenkleather.com

/  طرٌق القاهرة 77قطعة 

- اإلسماعٌلٌة الصحراوى 

 إمتداد جسر 18الكٌلو 

المنطقة - السوٌس 

القاهرة- الصناعٌة 

8

دباغة وتشطٌب 

الجلود
2590509-048ٌونٌون فور لٌزر4

048-25905190122-2103611

pcolor@pielcolorsae.com

تصنٌع حقائب السفر 

، والمدرسٌة

mohamed.reveal@gmail.com محمد عبد المنعم

الشركات المرشحة لتصدٌر األحذٌة إلى السعودٌة -  2020المجلس التصدٌرى للجلود والمنتجات الجلدٌة 

رٌفٌل للصناعات المتطورة1

ضٌاء الدٌن حسن عبد المنعم

33350281

0100-0039152

0109-0029023

www.pielcolorsae.com
- منطقة مبارك الصناعٌة 

قوٌسنا

3

diaa@aucegypt.edu

www.revelindustries.com

 ( 232 )القطعة رقم 

-المنطقة الصناعٌة األولى 

الجٌزة-  أكتوبر 

بٌل كلر لدباغة وتشطٌب 

الجلود

هشام عبد الحلٌم جزر

048-2590490

2

–  (13/14)القطعة رقم 

 (B3)المنطقة الصناعٌة 

مدٌنة العاشر من – 

رمضان

تصنٌع سوست 

المالبس والمنتجات 

الجلدٌة

م .م.واي كى كى إٌجٌبت ش

منطقة حرة خاصة– 
www.ykkeurope.com 055-4500267 055-4500266

03-3920920hishamaabdeen@gmail.com

www.elkadyfootwear.com
الطرٌق : المصنع 

مجمع مرغم - الصحراوى 

األسكندرٌة-  للبالستٌك 1

تصنٌع نعال وكعوب 

وإكسسوارات األحذٌة

7
المصرٌة األلمانٌة للصناعة 

والتجارة
أحمد زكى الجباس

هشام طلعت محمد عبد الغفار

شركة القاضى للتجارة 

والبالستٌك
5

دباغة جلودمدٌنة الجلود بالروبٌكى0122-2186718

تصنٌع وتورٌد 

المنتجات الجلدٌة من 

الجلد الطبٌعى

02-2182016402-21820091sevenk@sevenkleather.com

 بلوك 1 + 16القطعة 

 المنطقة 20022

- الصناعٌة العبور 

القلٌوبٌة

تصنٌع أحذٌة رٌاضٌة 9
شركة زرزور وشركائه 

egypt@starterzarzourgroubلصناعة األحذٌة
020-44893207

mailto:mahmoud.reveal@gmail.com
mailto:T_fuse@ykk.com.eg
mailto:asoultan@ykk.com.eg
mailto:akamal@ykk.com.eg
mailto:pcgelatin@pielcolorsae.com
mailto:amirpct@hotmail.com
mailto:ahmedfakhry@pielcolorsae.com
mailto:m.elsharkawy@pielcolorsae.com
mailto:kadyco2@hotmail.com
mailto:info@sargtannery.com
mailto:tannery@egit-group.com
mailto:emanzedan29@yahoo.com
mailto:egypt@zarzour-group.com
http://www.sargtannery.com/
http://www.sevenkleather.com/
mailto:pcolor@pielcolorsae.com
mailto:mohamed.reveal@gmail.com
http://www.pielcolorsae.com/
mailto:diaa@aucegypt.edu
http://www.revelindustries.com/
http://www.ykkeurope.com/
mailto:hishamaabdeen@gmail.com
http://www.elkadyfootwear.com/
mailto:sevenk@sevenkleather.com


0122-2100286Neoliteegypt@neoliteegypt.com

asfar@neoliteegypt.com

6558020salememohamed2012@hotmail.com-0100سالم حسن

12235776ataf_ali72@hotmail.com-010عاطف على

luxorshoes@yahoo.com

jai@luxorshoes.net

23636809236256060122-2128819ellgonih_tannery@hotmail.comدباغة جلود

23636809236256060122-2128819ellgonih_tannery@hotmail.comدباغة جلود

0122-2101573arc@arcshoes.com

0100-6614038m.ahmed_300@yahoo.com

0100-5389159

0100-5389179

012-2114856

0115-5773113

0115-5773341

262447850122-2141086

0122-3110769

3110769-0122كرستٌن فضل برامكى

4342222bassem@lotfy.comwww.lotfy.com-0122باسم لطفىشركة لطفى للصناعات17
- شارع مصطفى الوكٌل 

مصر الجدٌدة
أحذٌة

18

مصنع القلعة المصرٌة 

للصناعات الجلدٌة إٌجبشن 

ستدل فاكتورى

4480597eg_citadelfactory@yahoo.com-25108832251010310100إبراهٌم محمد منسى خٌر هللا

من- حارة الدود  16  

الدرب- شارع القلعة   

القاهرة- األحمر 

حقائب جلدٌة من 

جلود الزواحف

0111-2104464

0122-2104464

22111056-0122أمٌر فاروق محمود نصر

0826804-0100فاروق أمٌر فاروق

0111-7933600

0112-0066800

مكونات ومستلزمات 

صناعة األحذٌة

21
 شركة الكبٌر لصناعة وتجارة

األحذٌة
نادر فؤاد عبد الحمٌد الكبٌر

25894385

المنطقى  - 47 شارع 14

- العباسٌة - الصناعٌة 

القاهرة

25897614faroukamir44@gmail.com

-  شارع الجمهورٌة 107

القاهرة

أحذٌة حرٌمى ، 

ورجالى

20

الشركة المصرٌة األلمانٌة 

مصنع - لصناعة األحذٌة 

األمٌر فاروق

-  عطفة محجوب 7 ، 6

باب - سٌدى مدٌن 

القاهرة- الشعرٌة 

أحذٌة ومالبس قدم 

حرٌمى

أحذٌة رجالى 

وحرٌمى ، 

ومصنوعات جلدٌة

naderelkebir@hotmail.comfacebook: kandis El Kebir 

19

شركة عوده جروب ، 

وصاحبها محمود عوده 

صالح عوده

محمود عوده صالح عوده

13

ouda.group82@gmail.com

مصطفى حسٌن عبد الخالقمدبغة جلود الجنٌه12

أحذٌة وشباشب 3820240838202409www.arcshoes.com
المنطقة /  أكتوبر 6مدٌنة 

قطعة / الصناعٌة الثانٌة 

تصنٌع جمٌع أنواع 

المنتجات الجلدٌة
064-3480070064-3485657012/88178817

 )سما للصناعات الجلدٌة 

(آرت شوز 
نجم عبد األمٌر رسول

2864025228640253www.neoliteegypt.com

مدٌنة بدر الصناعٌة الكٌلو 

 طرٌق مصر السوٌس 47

المنطقة الصناعٌة الثالثة 

ش احمس

10

جاىاألقصر لألحذٌة11
- المنطقة الصناعٌة 

اإلسماعٌلٌة

نٌولٌت مصر للتصنٌع

إٌمٌل أنطوان أصفر

مكونات

chairman@rivieraegypt.com 055-441263055-4412106

محمد حربىشركة محمد حربى وشرٌكه15

16
المصنوعات المصرٌة 

للكٌماوٌات

فضل برامكى

طارق باللرٌفٌرا لصناعة لوازم األحدذٌة14

29240934info@baramki.comwww.baramki.com

المنطقة  / 176قطعة رقم 

الصناعٌة شمال طرٌق 

العٌن السخنة / القطامٌة 

القاهرة/ بالتجمع الثالث 

مدٌنة الجلود بالروبٌكى
- دباغة الجلود 

بقرى وجاموسى
harby@harbytannery.comwww.harbytannery.com

إنتاج ألواح 

الكاوتشى ، 

والنٌولٌت ، والواح 

اإلٌفا ، ونعال 

األحذٌة ، وفواصل 

خرسانٌة ، ومطبات 

صناعٌة ، وفواصل 

الطرق

26830611

0111-2104464

0122-2104464

مدٌنة الجلود بالروبٌكى

www.rivieraegypt.com

012-7333673

mailto:Neoliteegypt@neoliteegypt.com
mailto:asfar@neoliteegypt.com
mailto:salememohamed2012@hotmail.com
mailto:ataf_ali72@hotmail.com
mailto:arc@arcshoes.com
mailto:m.ahmed_300@yahoo.com
mailto:bassem@lotfy.com
http://www.lotfy.com/
mailto:faroukamir44@gmail.com
mailto:naderelkebir@hotmail.com
mailto:ouda.group82@gmail.com
http://www.arcshoes.com/
http://www.neoliteegypt.com/
mailto:chairman@rivieraegypt.com
mailto:info@baramki.com
http://www.baramki.com/
mailto:harby@harbytannery.com
http://www.harbytannery.com/
http://www.rivieraegypt.com/


22
مصنع كٌلوباترا للمصنوعات 

الجلدٌة
1930304khalifahashem12345@gmail.com-0100خلٌفة هاشم عبد الهادى

 شارع الباب البحرى 7

متفرع من شارع نجٌب 

القاهرة- العتبة - الرٌحانى 

شنط حرٌمى

225247490100-1066377

265336000114-4552550

عادل إبراهٌم العدوىمصنع العدوى لألحذٌة24

9002332babt2008@hotmail.com-3235525010-013بدر السبٌلى

3331116info@babetfootwears.com-2248630101-013رٌهام زٌدان عبد الصادق

rezk@oryxleather.comwww.oryxleather.com

 106 شارع 13: اإلدارة 

الدور - حدائق المعادى 

الرابع

جمٌع أنواع 

المنتجات الجلدٌة  

أحزمة الرجال ، 

- محافظ - واألطفال 

جراب - حقائب 

مسدسات

magda@oryxleather.com

m-fayed@oryxleather.com

: رئٌس مجلس اإلدارة 

فاضل فاضل مدكور

محمد : المدٌر التنفٌذى 

فاضل فاضل مدكور

: رئٌس مجلس اإلدارة 

عادل محمد عبد الرازق
+202218623410122-2171617adel@pronto-eg.com

1341133hassan@pronto-eg.com-202218623540121+حسن الشٌمى: المدٌر العام 

: رئٌس مجلس اإلدارة 

مصطفى محمد دوارة
0100-7878208

محمد : العالقات الخارجٌة 

ملهم دوارة
0120-0955588

: رئٌس مجلس اإلدارة 

مصطفى محمد دوارة
0100-7878208

محمد : العالقات الخارجٌة 

ملهم دوارة
0120-0955588

جمٌع أنواع األحذٌة

جمٌع أنواع األحذٌة29

المنطقة - مدٌنة العبور 

 - 2قطعه - الصناعٌة أ 

13037بلوك 

Syrshoes@hotmail.com 30
شركة سٌر شوز لتصنٌع 

األحذٌة

شركة الدوارة لتصنٌع األحذٌة

https://www.facebook.com/SY

RSHOES/

المنطقة - مدٌنة العبور 

 - 1قطعه - الصناعٌة أ 

13037بلوك 

أحذٌة رجالى 

كالسٌك ، وكاجوال

 - 110شارع  - 6برج 

جسر - بجوار حدٌقة بدر 

القاهرة- السوٌس 

أحذٌة رجالى

المنطقة : المصنع 

الحوض - الصناعٌة 

 - 213قطعة - السمكى 

بورسعٌد - 214

www.duckhandmade.com

https://www.facebook.com/Al

dawaraco/
Aldawaraco@hotmail.com

28

26

شركة برونتو لتصنٌع 

المنتجات الجلدٌة
+20221862314www.pronto-eg.com

013-3235526www.babetfootwears.com

ترعة- شارع الرباط  4  

المطرٌة- الجبل 
مصطفً صالح محمد صالحكابرٌس للمصنوعات الجلدٌة23

25880106

أحذٌة رجالى ، 

وأطفالى
بابٌت للصناعة والتجارة25

Info@duckhandmade.com

تصنٌع جمٌع أنواع 

المنتجات الجلدٌة
22524749capricebelt@yahoo.comwww.caprice-eg.com

شركة أورٌكس للمصنوعات 

الجلدٌة
أحمد رزق

شارع المٌرغنى : المصنع 

متفرع من شارع زٌدان - 

خلف المحكمة الدستورٌة

27
شركة دك لألحذٌة 

والمصنوعات الجلدٌة

0100-5397769

0122-6444166

المنتجات الجلدٌة 

المٌدالٌات - الصغٌرة 

جراب المفاتٌح - 

......

+202-25241567+202-25285805+201006061650

www.facebook.com/oryxleath

er

mailto:khalifahashem12345@gmail.com
mailto:gfgleather@hotmail.com
mailto:babt2008@hotmail.com
mailto:info@babetfootwears.com
mailto:rezk@oryxleather.com
http://www.oryxleather.com/
mailto:magda@oryxleather.com
mailto:m-fayed@oryxleather.com
mailto:adel@pronto-eg.com
mailto:hassan@pronto-eg.com
mailto:Syrshoes@hotmail.com
https://www.facebook.com/SYRSHOES/
https://www.facebook.com/SYRSHOES/
http://www.duckhandmade.com/
https://www.facebook.com/Aldawaraco/
https://www.facebook.com/Aldawaraco/
mailto:Aldawaraco@hotmail.com
http://www.pronto-eg.com/
http://www.babetfootwears.com/
mailto:sshimy@hotmail.com
mailto:capricebelt@yahoo.com
http://www.caprice-eg.com/
http://www.facebook.com/oryxleather
http://www.facebook.com/oryxleather


                    
 نصلية العامة جلمهورية مصر العربية قال
 املصريالتمثيل التجاري         

 ة  دـــج                    

Email: jeddah@ecs.gov.eg   

 

 

 
 
 
 
 

 شركات مصرية
 
 

 
 

 صناعات هندسية
 

 

 (آالت ومعدات –ات املطابخ وأد –ألواح كهربائية  –قطع غيار سيارات  –أجهزة منزلية  –طاريات )ب 

  

                          

mailto:jeddah@ecs.gov.eg


                    
 نصلية العامة جلمهورية مصر العربية قال
 املصريالتمثيل التجاري         

 ة  دـــج                    

Email: jeddah@ecs.gov.eg   

 

  الروابط اخلاصة بالشركات املصرية أعضاء اجمللس التصديري للصناعات اهلندسية

  https://engexportdirectory.comالرابط الخاص بالكتالوج االلكتروني:  -

 

 :الكهربائية واملولدات اتحاللو  -

https://engexportdirectory.com/?sfid=285&_sft_category=generators 

 

 :البطاريات -

https://engexportdirectory.com/?sfid=285&_sft_category=batteries 

 

 :قطع غيار السيارات -

parts-auto-parts-https://engexportdirectory.com/?sfid=285&_sft_category=auto 

 

 :السيارات -

https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=vehicles 

 

 :االالت واملعدات -

entequipm-https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=machinery 

 

 :األجهزة املنزلية -

cooling-appliances-https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=home 

 

 :أكسسوارات السيارات -

https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=accessories 

 

 :أدوات املطابخ -

facilities-equipment-https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=kitchen  

           
 االحرتام،وافر  مع                                 

mailto:jeddah@ecs.gov.eg
https://engexportdirectory.com/
https://engexportdirectory.com/?sfid=285&_sft_category=generators
https://engexportdirectory.com/?sfid=285&_sft_category=batteries
https://engexportdirectory.com/?sfid=285&_sft_category=auto-parts-auto-parts
https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=vehicles
https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=machinery-equipment
https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=home-appliances-cooling
https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=accessories
https://engexportdirectory.com/?sfid=287&_sft_category=kitchen-equipment-facilities


                    
 نصلية العامة جلمهورية مصر العربية قال
 املصريالتمثيل التجاري         

 ة  دـــج                    

Email: jeddah@ecs.gov.eg   

 

 

 
 
 
 
 

 شركات مصرية
 
 

 
 

 الطباعة والتغليف
 

 

 خدمات تعليمية( –أكواب ورقية  –أكياس ورقية  –ورق صحي  –أدوات مدرسية  –)طباعة وتغليف 

  

                          

mailto:jeddah@ecs.gov.eg


البريد اإللكترونيالموقع اإللكترونيالقطاعالنشاطCompany Nameاسم الشركةم

طباعة طباعة وتغليف (كرتون ) Safa Printing & Packagingالصفا للطباعة والتغليف1
https://www.elsafaforprintingandpackaging.com/info@elsafapress.comوتغليف

طباعة طباعة وتغليف (كرتون)Umipackيوميباك2
http://www.umipack-eg.com/about-us.aspxahmed@umipack-eg.comوتغليف

األندلس لصناعة العبوات الكرتونية 3
وطباعتھا

Al Andalous for Cartoon Packaging and 
Printing (كرتون) طباعة طباعة وتغليف

وتغليف
https://drive.google.com/file/d/1ZOyhFmdaxPGwA
U2E4Dq1dD-jyhCmXoJF/view?usp=drivesdkandalos.2005@gmail.com

طباعة طباعة وتغليف (كرتون) Unipack Nileيونيباك النيل4
https://www.unipaknile.com/info@unipaknile.comوتغليف

طباعة طباعة وتغليف (كرتون)CE Packسي باك لمواد التعبئة والتغليف5
http://cepackgroup.com/inquiry@cepackgroup.comوتغليف

6Giant Group for CartonGiant Group for Carton(كرتون) طباعة طباعة وتغليف
www.giantgroup.orgexport@giantgroup.orgوتغليف

طباعة طباعة وتغليف (كرتون) Boxالشركة المصرية لصناعة الكرتون7
http://www.box-egypt.com/info@box-egypt.comوتغليف

El Shorokeشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف8

طباعة وتغليف (كرتون - أكواب كرتونية - 
طباعة )

طباعة العلب الكرتونية (دوبلكس –  كرتون 
مضلع ) .

طباعة الكتب ( دراسية – علمية – ثقافية ) .
طباعة المجالت ( ثقافية – دعائية ) .

طباعة 
http://www.shoroukpress.net/info@shoroukpress.netوتغليف

طباعة طباعة وتغليف (كرتون و ستريتش فيلم ) Gulf Packجلف باك9
http://gulfpackco.com/sales@Gulfpackco.comوتغليف

www.sadkoplast.comOsamir@sadkoplast.comتعبئة وتغليفطباعة وتغليف (تغليف بالستيك) Sadkoplastصادكوبالست10

11Yes Pack Yes Pack (تغليف بالستيك) تعبئة وتغليفطباعة وتغليفhttps://yes-pac.com/EXPORT@YES-PAC.COM

https://www.jokey.com/en/saif.yousef@jokey.comتعبئة وتغليفطباعة وتغليف (تغليف بالستيك)Jokeyجوكى مصر لصناعة العبوات البالستيكية12
Peter Doermbach@jokey com

https://www.natpack.info/en/Homeexport@natpack.infoتعبئة وتغليفطباعة وتغليف (تغليف بالستيك)Natpackالوطنية لصناعة مواد التعبئة والتغليف13
marketing@natpack.info

https://drive.google.com/file/d/1h63dihWCVTGa3eتعبئة وتغليفطباعة وتغليف ( تغليف مرن )Al Kadesseyaالقادسية لصناعة مواد التعبئة والتغليف14
6ZJQ33tAY7tVH5B6-g/view?usp=drivesdk 

Alkadisia_pack@hotmail.com
info@alkadisia.com

https://redimpexgroup.com/about-us-qp-en/ info@redimpexgroup.comتعبئة وتغليفطباعة وتغليف ( تغليف مرن ) Swiss Packسويس باك15

قائمة الشركات األعضاء في المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق  



طباعة طباعة وتغليف ( تغليف مرن ) Lasheenاللدائن التجارية16
http://www.lasheen.com/product.php?id=11export@lasheen.comوتغليف

https://drive.google.com/file/d/1ZRNnriXEanAdspتعبئة وتغليفطباعة وتغليف ( تغليف مرن ) Karawia industries Packكراوية لصناعات التغليف17
F-tJSkgwaRYObooC1y/view?usp=drivesdkSales@karawiagroup.com

https://expressplast.com/public/Info@expressplast.comتعبئة وتغليفطباعة وتغليف ( تغليف مرن ) Express Plastأكسبريس بالست18

طباعة طباعة وتغليف (عبوات معدنية ) Shaheen for Trading & Industryآل شاھين للتجارة والصناعة19
Www.shaheen-cans.comSales@shaheen-cans.comوتغليف

 & Cellopack Labels , Tapes , Flex Packagingسيلوباك20
Carton Cores 

طباعة 
https://www.cellopack.net/product.phpinfo@cellopack.netوتغليف

طباعة طباعة وتغليف (كرتون)/ ورق First Print , First Carton , First Paperفيرست برينت21
وتغليف

http://firstgroupco.org/hestia-front/products/paper-
reels/

Sales@firstgroupco.org 
Sales@firstcorrugated.com
Sales@firstcorrugated com

طباعة طباعة وتغليف ( كرتون / شنط ورقية ) Akef Packباك تك22
http://www.packtec-eg.com/Info@packtec-eg.comوتغليف

طباعة تغليف (مطاعم ) Shady packشادي باك23
 http://www.shadypack.com/export@shadypack.comوتغليف

https://www.saharaprinting.com/info@saharaprinting.comطباعةطباعة Sahara Printing Companyسحارا للطباعة24

 http://www.al-ashraaf.com/ info@al-ashraaf.comطباعةطباعة Al Ashraaf Printing Houseاألشراف25

-https://drive.google.com/file/d/1ZU18ZQU1cmUطباعةطباعةEl Mohandess Pressمطبعة المھندس26
bgX9qN3I0wJsJM2tkjrW/view?usp=drivesdkClient.Service@elmohandess-press.com

https://drive.google.com/file/d/1xUd90FanpWGFuطباعةطباعة Headline for printing & Advertisingھيدالين27
NK8yHeE0QjjTm1gjpTv/view?usp=drivesdkHeadline@link.net

28Egyptian African Union Adv& 
PrintingEgyptian African Union Adv& Printingطباعةطباعةwww.intelligent-eau.cominfo@intelligent-egypt.com

http://tulipforprinting.com/about-us/info@tulipforprinting.comطباعةطباعة Tulip for Printingتيوليب للطباعة29

http://www.internigroup.net/info@internigroup.netطباعةطباعة وإعالنInterniإنتيريني30
marketing@internigroup.net

http://www.graceteamegypt.com/info@graceteamegypt.comطباعةطباعة Grace Team for Printing & Advertisingجريس تيم للطباعة واإلعالن31

http://www.printhomeco.com/Info@printhomeco.comطباعةطباعة Print Homeبرنت ھوم32

N/AYoussef.shaheen@uniboard-egypt.comورقورق تغليفUniboard Paper Millالمتحدة لصناعة الورق33

N/Amsaleh@makindustrial.netورقورق تغليفEMAKأيماك للورق34

35ELFELFورقورق تغليفhttp://egypac.com/elf/info@mmpaperpackaging.com

36InterpacInterpacورقورق تغليفhttp://egypac.com/elf/info@mmpaperpackaging.com



http://alburhanco.com/?lang=enmail.alburhan@gmail.comورقورق مكربنالبرھان للصناعة والتجارةالبرھان للصناعة والتجارة37

http://www.albarakapapers.com/info@albarakapapers.comورقتحويل ورق El Baraka paper convertingالبركة لتحويل الورق38

https://www.finestore.com/online-storeورقورق صحي Fineشركة البردي لصناعة الورق39

https://gazellenvelope.com/customercare@gazellenvelope.comقرطاسيةأظرفGAZELLE ENVELOPESالغزالة لألظرف40

 http://www.bedaya-stationery.com/ info@bedaya-stationery.comقرطاسيةأقالمBedayaبداية41

https://www.bernasos.com/shop@bernasos.comقرطاسيةأدوات مكتبيةBernasosبرناسوس42

https://mintra.com.eg/contact/customer.service@mintra.com.egقرطاسيةأدوات مكتبيةMentraشركة مصر للتجارة والصناعة43

44Mania Trading Mania Trading قرطاسيةكشاكيلhttp://manianotes.com/sales@manianotes.com

https://www.sascogroup.com/ info@sascogroup.comقرطاسيةأدوات مكتبية Sasco Groupساسكو45

www.moic-egypt.com info@moic-egypt.comقرطاسيةأدوات مكتبية MOIC Egyptشركة مصر أكتوبر الصناعية (خضير )46

https://www.eplaneteducation.com/sales@eplaneteducation.comكتبخدمات تعليمية E- Planetشركة إى بالنيت للخدمات التعليمية47

http://www.egyptsack-egypt.com/ali.fikry@lafargeholcim.comاكياس ورقيةصناعة األكياس الورقية لتعبئة األسمنتEgypt Sac companyشركة ايجيبت ساك48

N/Asoliman@pptaluprint.orgتعبئة وتغليفصناعة مواد التعبئة والتغليفتكنولوجيا الطباعة والتغليف49

50Eco Pack for Trading and 
IndustryEco Pack for Trading and Industryتغليفأكواب ورقيةN/Ahany.karim@greenpack-eg.com



                    
 نصلية العامة جلمهورية مصر العربية قال
 املصريالتمثيل التجاري         
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

كه انتر كتر ايجيبتمنتجات اللدائن1 ن ثنائى الشد إلغراض التعبئة 238312073+5-238131613+5-238131613+شر تصنيع افالم البوىل بروبلير

والتغليف

مصنع زجاج كليوباترا  دمحم احمد منتجات اللدائن2

كاه عبدالهادي وشر

صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف20482590446+20482590447+20482590445+

كة سويلم للمواستر الفخارمنتجات اللدائن3 ن و مستلزمات 20238332942+-20238336404+شر تصنيع مواد التغليف من البوىل بروبلير

.الطباعة

كة رمسيس للصناعة و التجارةالبويات واألحبار4 انتاج وصناعة الدهانات20238200737+-20238200730+شر

كة هوفر لتصنيع المواد الالصقة منتجات اللدائن5 شر

واإلدوات الكتابية

 والـ EVA ـ شباشب من اإليفا EVAحبيبات إيفا مركبة 022267642102226742002/22676423

PVC ـ أحذية بالستيك ـ مركب PVC

-2023814833+20226511434+20223814834+كاوتشوك وبالستيك اإلهليهالمنتجات الزجاجية6

225198805

(عبوات زجاجية)منتجات زجاجية 

كة العربية للعبوات الدوائية منتجات اللدائن7 / الشر

فليكسيباك

+20235854084+20453550945+20235859858/+20

453551475

ورية الالزمة لمواد البناء .انتاج المواد الضن

ق اإلوسط لصناعة الزجاجكيماويات عضوية8 كة الشر يد  (الفريون)غازات صناعية 227871882+225880401+225937221+شر يد ـ غازات التتر ـ لوازم التتر

كبديلة للفريون للبند  (الهيدروكربون)صديقة البيئة 

(290342)الجمركي 

كة المضية اإللمانية لالصباغ منتجات اللدائن9 / الشر

اجكودار

ن و 224142339+228640073+224142267+ تصنيع افالم تغليف مرن مصنوع من البوىل بروبليير
ن .البوىل ايثيلير

كة اكرو مض للشدات و السقاإلت المنظفات10 شر

المعدنية

.تصنيع مستلزمات العناية الصحية والمنظفات2034278158+2034278168+2034253787+

كة الوطنية للزجاج والبلورالمنظفات11 انتاج المنظفات الصناعية وصابون الغسيل والتواليت2033623999+2033621130+2033604566+الشر

كة انرجايزر مضمنتجات اللدائن12 202+/2023801495+20238324025+20237801853+شر

38324024

ن ثنائية الشد شفاف ومعتمد بكافة  افالم البوىل بروبلير

المقاسات

كة المتحدة للكيماويات للمواد منتجات اللدائن13 الشر

الالصقة

ن ثنائية الشد20237801626+20238321110+20237801495+ افالم بوىل بروبلير

كة كلورايد ايجيبتمنتجات اللدائن14 انتاج وصناعة كافة مواد التعبئة سواء الكيماوية او مواد 20237801495+20238324025+20237801853+شر

البالستيك والورق والطباعة عليها

كة النض للكيماويات الوسيطة البويات واألحبار15 شر

كاه جهاز الخدمة الوطنية احدي شر

صناعة الدهانات20224018794+20235433937+20222633637+

كة التوفيقية لصناعة البالسيتكمنتجات اللدائن16  - 22596609+2038329871+222596602+شر

38329872

انتاج الراتنجات بجميع انواعها والبويات البالستيكية 

.والمعجون

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

1



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

كة العربية للمنتجات الورقية و منتجات كيماوية متنوعة17 الشر

كارمن/ الصحية 

صناعة و طباعة مواد التعبئة و الغليف المرنة بجميع 2038341641+2038341640+238341642+

.انواعها

كة المتحدة لمواد التعبئة المنظفات18 / الشر

يونيباك

+2015411370+2015411370,1,

2,3,4,5,6,7,8,9

صناعة المنظفات السائل والبودرة وصناعة حامض 2015411382+

.السلفونيك وسيليكات الصوديوم

دي لصناعة الورق مصنوعات متنوعة19 كة التر .تصنيع ادوات كتابية225884257+225931433+225898511+فايــن/ شر

كة الصناعات الكيماوية المضية   مصنوعات متنوعة20 شر

كيما

تصنيع أقالم الحتر الجاف واأللوان الفلوماستر والجاف 20222901578+-20222901579+

.للكتابة واألدوات المدرسية

كة النقل و الهندسةمنتجات اللدائن21  ىس و الماستر - نشاط كيميائى20363247015411629+015411631شر
ن

تصنيع مركبات البر ف

.باتش

كة الورق اإلهليةمنتجات اللدائن22  واشكالها ومشتقاتها PVC,XLPE,MPتصنيع حبيبات 224023683+20412131+222623442+شر

ن لحشو الكابالت واعمدة انارة  والياف بوىل بروبلير

جالس .فيتر

كة المضية السويشية منتجات اللدائن23 الشر

للصناعات المتخصصة

+20502300200+20572400501+20502300600 - 

0572401502

وخطوط إنتاج - تصنيع جميع منتجات البالستيك 

.البالستيك

كة سيكا مض لكيماويات مواد البويات واألحبار24 شر

البناء

.انتاج جميع انواع الدهانات و الرانتجات2015364098+2015364098+2015366537+

كة سالوميل للفورمايكامنتجات اللدائن25 20+/20222632776+2015412947+20222635745+شر

15412951

-الكرانيش)انتاج منتجات ديكورية من البوىل يوريثان 

.(اعمدة-نيش-اكسسوار الباب-رصر

كة اليكس كونفرتا للصناعات منتجات اللدائن26 شر

هاندي/ الورقية 

ادوات حدائق - انتاج صناعات البالستيك من لعب اطفال222632605+222632615+222632776+

(احواض زهور)

كة جونسون واكس مضمنتجات اللدائن27 انتاج  مواد التعبئة والتغليف من السلوفان والبوىل 2038342068+20123938859+2038328632+شر
ن .بروبليير

كة الصناعات المتحدة للورق منتجات اللدائن28 شر

والتعبئة

 صورة بودرة 20226247712+2034542128+20226238732+
ن

ن ف ن و تحضتر خامات البوىل ايثيلير تجهتر

طبيعية و ملونة لصناعة تنكات المياة و لعب اإلطفال و 

.القوارب البالستيكية

كة مض للمنظفات منتجات اللدائن29 و/ شر  و P.C.Vصناعة مواد التغليف و التعبئة و طباعتها من 2046650949+2046650948+2046650947+كتر

ين ن- اإلستر .و بوىل اييلير

كة صناعة وسائل النقل المنتجات الزجاجية30 .تصنيع العبوات الزجاجيةM C V+20223814834-+20223814833شر

يىع دمحم سعدمنتجات اللدائن31 انتاج وطباعة كافة العبوات واإلغطية البالستيكية 2046101540+2046101542+6 - 2046101541+عبدهللا الشر

للبنود . ومستلزمات التعبئة والتغليف بكافة انواعها

، أنابيب بالستيك 3923عبوات بالستيكية : الجمركية 

3917 2



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

روإلت بالستيك لالغراض الزراعية للعزل 2224011627+224015835+2224011626+المركز التجاري للتصدير والتسويقمنتجات اللدائن32

،روإلت واكياس وشنط عادية للخدمة الشاقة  ن والتبطير

نك،اكياس بالستيك متعددة الطبقات  سادة ومطبوع،شر

سادة ومطبوع للتعبئة والتغليف،خراطيم بالستيك للرى 

سادة وبالتنقيط،مواستر بالستيك للمياه والرى 

.والغاز،لفات سلك بالستيك للحام 

كة اإلهلية للمنظفات الصناعيةمنتجات اللدائن33   للمكائن و P.C.Vتصنيع شعر بالستيك من مادة ال 20482611934+-20482611934+الشر

.الفرش

كة هنكل بورسعيد للمنظفات منتجات المطاط34 شر

والكيماويات

.تصنيع سلندات كاوتشك ماكينات طباعة وبالستيك20225778275+20554412477+20225778275+

كة المهندس يوتن للبوياتمصنوعات متنوعة35 -ا قالم الوان -اقالم رصاص - انتاج كافة اإلدوات الكتابية 2033362646+2033356097+2033356078+شر

.960910بند جمرك - محايات 

كة مدستار للصناعة منتجات اللدائن36 موىسي فرج / شر

كاهم وشر

+20222587451+20244566226+2022594401/+202

44566013

ن  انتاج اكياس بالستيك منسوجة واكياس بوىل ايثيلير

ائط  وعبوات جامبو باج ةرةإلت بالستيك وخيوط وشر

.سيلنج

يا مضمنتجات اللدائن37 كة ستر 20+/20222594401+20554410342+2022587451+شر

554410344

ن  انتاج اكياس بالستيك منسوجة واكياس بوىل ايثيلير

ائط  وعبوات جامبو باج ةرةإلت بالستيك وخيوط وشر

.سيلنج

يونيفرسال لصناعة موادالتعبئة منتجات اللدائن38

يوينياك- والتغليف والورق 

 و تصنيع P.V.Cتصنيع حبيبات ملدنة من مادة 2224531968+2222587451+224531970+

باتش بجميع انوعها .المستر

كة نفرتيبر للمنتجات الورقيةمنتجات اللدائن39 -222876321+222876073+222876058+شر

010640471

يتش فيلم لالغراض الصناعية والغذائية انتاج روإلت استر

ي ش م م البويات واألحبار40
كة العربية للزجاج الدوائى الشر

ابيجيكو/ 

.انتاج احبار طباعة225218036+225218036+25218037+

 - 2035951017+2037412437+بروكتر وجامبل مضمنتجات اللدائن41

35951060

+2037412418 - 

35951018 / 15

 البند upvc - cpvc -ppr: تصنيع مواستر ووصالت من 

39174090 - 3917113000الجمركي 

كة مض لمواد التعبئةمنتجات اللدائن42 20+/20233860172+20453553886+20233860172+شر

453553886

مواد - الرخام الصناعي - تصنيع وانتاج ألواح العزل 

مستلزمات اإلثاث و - التشطيب والدهانات المتطورة 

الديكور من البالستيك

تصنيع كافة انواع العبوات الزجاجية بجميع انواعها و 20223814833+20482657207+20223814834+ايجيبت للمالبس  الطبية اخوان واينالمنتجات الزجاجية43

.احجامها و اشكالها والونها
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

كة اإلسالمية الدولية للبويات البويات واألحبار44 الشر

اسيباك/ والصناعات الكيماوية 

كة 2024183433+2015376102+2024152716+ خيص من شر وستاتيك بتر  Oxyplastبودرة دهان الكتر

.البلجيكية

ن للبالستيك األسمدة45 كة اإلمير دمحم / شر

كاه يوسف جعفر وشر

سبيكة - غازات متنوعة - الكماويات المتنوعة اسمدة 20972314500+20972314503+20972314505+

وسيلكون  .غيار سيليكا-فتر

كة ساسكو إلنتاج اإللبوماتمنتجات اللدائن46 ن المعدل 2222730627+2222730627+20104611114+شر انتاج مواد عازلة للمياة و الرطوبة من البيتومير

ات .بالبوليستر

كة النض لصناعة الزجاج و البلورمنتجات اللدائن47 تصنيع عبوات بالستيكية بالنفخ متعددة الطبقات لتعبئة 20226981990+-20226981990+شر

.المواد الكيماوية والغذائية

كة القاهرة للصناعات الغذائية منتجات اللدائن48 / شر
ن هايتن

 PVCاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البالستيك ومركبات 2015411802+201005470692+2015411805+

لية و ادوات  ن والماستر باتش والمواستر واإلدوات المتن

.النظافة

يطانية للكيماويات و منتجات اللدائن49 المضية التر

ابكا/ المواد المساعدة 

لية من البالستيك ، أدوات نظافة من 20269811990+-20269811990+ ن تصنيع أدوات متن

.البالستيك ، بالتات بالستيك

كة اإليمان الصناعية مصنوعات متنوعة50 ابراهيم / شر

احمد

.صناعة ادوات المطبخ البالستيكية و النظافة2015411805+-2015411802+

كة اكزونوبلمنتجات اللدائن51 جالس ـ الرخام 2046100392+2046100330+2046100331+شر انتاج البالستيك تصنيع و إنتاج الفيتر

الصناع ـ البولبر إستر المسلح باأللياف الزجاجية ـ 

جالس المسلح باألسمنت ـ أطقم الحمامات و  الفيتر

المطابخ ـ و المواستر و الخزانات ـ جميع المنتجات 
المصنعة من البوىل إستر

كة عربو الهندسية منتجات اللدائن52 دمحم العرئر / شر

كاه عثمان وشر

+20222754694+20228640602+20228640603-

+20222754625

ن U.P.V.Cانتاج المواستر   و انتاج المواستر البوىل بروبلير

PPR.

كة اكسون موبيل مضالمنظفات53 ,منظفات- مواد العناية الشخصية- صابون سائل222687146+222685320+2034595860+شر

كة الحديثة لمواد التعبئةمنتجات اللدائن54 ن منسوجة مع 0102594135+20102662982+20102594134+الشر انتاج شكائر و اجونة من البوىل بروبلير

.امكانية عمل الالمنيشن

-2038330343+2034278158+238283413+سيلوباك لصناعات التغليفالمنظفات55

+2034253787

تصنيع مستلزمات العناية الشخصية والمنظفات

كة الدولية للتعدين و اإلستثمار األسمدة56 / الشر

اكمي

ن و % 46.5انتاج و تسويق سماد اليوريا الحبيبية 27956721+225022313+227957684 2+ وجير نتر

.انتاج اإلمونيا كمنتج وسيط

+,20402542444+ليفر مضمنتجات كيماوية متنوعة57

20452632364,+2

035934020

+20106070826,

+20237614362

+20402557403,+20

452632363

ية والفطرية ومبيدات  إنتاج وتصنيع المبيدات الحشر

3811األعشاب والقوارض للبند الجمركي 
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

ليةاألسمدة58 ن ق  للعناية المتن أسمدة أحادية سوبر فوسفات ـ أسمدة ثالئى سوبر 44621931-4462017002-737985802-012يونيليفر مشر

فوسفات ـ فوسفات ثنائى الكالسيوم ـ كيماويات معالجة 

يد ـ حمض الفوسفوريك  حمض - مياة الغاليات ومياة التتر

يتيك و األوليوم  ـ جبس زراع% 25الكتر

اكو للتنمية والخدماتمنتجات اللدائن59 كة متر .تصنيع الشماعات البالستيكية والخشبية222764469+20104604374+222764450+شر

كاهممنتجات اللدائن60 ائح وافرخ بالستيك 227370364+2044566001+227351409+حافظ وفريد وشر  P.V.Cتصنيع افالم روإلت وشر

 تعبئة اإلدوية والمواد الغذائية واإلدوات 
ن

المستخدمة ف

.المكتبية

ن والراتنجات11-20663770010+عشر خطوط20663770000+مصنع كرنو للبالستيكالبويات واألحبار61 .البويات بكافة انواعها والورنيشات والمعاجير

كة اإلسكندرية لالطاراتمنتجات اللدائن62  اية22596612+22596602+222596601+شر
ن

 اية كو بوليمر فائر اسيد - هو مو بوليمر-ئر ف
ن

ئر ف

.ستايرين اكريلك - بوىل استر ريزن- ايزين 

صابون تواليت و الفوط - انتاج المنظفات الصناعية224617520+20126960606+224617500+الزهراء لصناعة البالستيكمصنوعات متنوعة63

ز .الصحية اولويز و حفاظات اإلطفال بامتر

كه المعموره لصناعه الورق الكرتونالمنتجات الزجاجية64 .صناعة ادوات المائدة من الزجاج  الفاخر2038330356+2038330988+2038330477/88+شر

20+/20966842776+20966842775+20223957084+غتوري ميديكال دمحم دمحم بهاءالمنتجات الورقية65

223960785

انتاج ورق الكتابة والطباعة وورق الصحف

كة روبكس لتصنيع البالستيك المنتجات الورقية66 شر

يونيب

ات بانواعها وورق التصوير02-4392582102/3835718802/38371079 .تصنيع وتصدير الكالستر

ات .وكيل ماكينات صناعه الكالستر

كة الصفا للطباعة و التغليف األسمدة67 / شر

سمتر البيلي

تصدير األسمدة بجميع أنواعها012/211610802-2419662802-24196649

كة شيفرون مض للزيوت منتجات اللدائن68 كة / شر شر

كالتكس لخلط الزيوت سابقا

ن و منتجاتهما2035393242+2035391407+2035391405+ انتاج ألياف البوىل إستر و البوىل بروبيلير

كاه/ فريدال البويات واألحبار69 .انتاج وتصنيع جميع انواع الدهانات والبويات2046110099+2046110000+2046110000+م فؤاد طارق ابو بكر وشر

كة نستلة مضمنتجات اللدائن70 ن منخفض وعاىل الكثافة الخىط 2034770129+-2034770131+شر انتاج خام البوىل اثيلير

PE.

ق للتجارة و الصناعةالمنتجات الزجاجية71 كة الشر .انتاج كافة انواع العبوات الزجاجية2015410369+20105440401+2015410367+شر
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

كة شوا للبالستيكمنتجات اللدائن72 ن واإلحبار 20236701133+-20236701331+شر وطباعة مواد والتعبئة , انتاج البوىل اثيلير

والتغليف لالغذية واإلدوية ،رقائق بالستيك من البوىل 

ن مطبوع   ـ رقائق بالستيك من البوىل BOPPبروبيلير

ن مطبوع بروبيلير

ن الدوليةالمنتجات الورقية73 كة الحسير ضيع جميع انواع الورق وقصة و 2046102344+2046102348+2046102349+شر اقامة وتشغيل مصنع لتر

تحويلة و تصنيعة جميع انواع الكرتون و الطباعة و مواد 

.التعبئة و التغليف و مستلزماتها

كة جونسون دايفرىس ايجيبتمنتجات كيماوية متنوعة74  % 99.995استخدام الزنك المعدئن الخام نقاوة 222034105+222035351+222035055+شر
ن

ف

صناعة سبائك معدنية من الزنك وكيماويات متنوعة 

يتات الزنك باإلضافة اىل  اساسها الزنك وكلوريد الزنك وكتر

.تدوير مخلفات الزنك

كة اإلستثمارات الصناعية مصانع منتجات المطاط75 شر

المنظفات و السليكات

+2015410503/+2

010410574

+2015410534/+

20101445060

دواسات السيارات - صناعة المطاط المجمد و المطحون2015410574+

قطع - ارضيات وسائل النقل - ارضيات و افراخ كاوتش

خراطيم الرى- الغيار و الكوتش السيارات

المجموعة المضية لالستثمارات المنظفات76

الصناعية

ـ صابون  (سائلة ـ مسحوق بودرة)نظفات صناعية 222912096+222912094+224185727+

غساإلت األطباق ـ ملح غساإلت األطباق ـ مساعد شطف 

لغساإلت األطباق ـ مطهرات ـ كيماويات تعقيم وتطهتر 

المصانع

كة الشمس للتجارة والتوكيالتمنتجات اللدائن77 2+/2038334996+شر

038334997

انتاج مواد التعبئة والتغليف المطبوعة والمتعددة 201003888024+2038331228+

روإلت/ الطبقات للمنتجات الغذائية

كة المضية السعودية للصناعات منتجات كيماوية متنوعة78 الشر

الكيماوية

يت بنةعية المشط و الدرج حسب متطلبات 226218301+201009992016+226218307+ انتاج الكتر

.السوق المضى و العالم طبقا للمواصفات و المحلية

كة وريتكس ايجيبتمنتجات كيماوية متنوعة79 يت بنوعية المشط و الدرج حسب متطلبات 226218307+201009992016+226218301+شر انتاج الكتر

السوق المضى و العالم طبقا للموصفات العالمية و 

.المحلية

ن للهندسة و تكنولوجيا المياهاألسمدة80 20+/204012265+دولفير

4012465

انتاج و تصنيع اإلسمدة اإلزونية و اليوريا و الكيماويات و 201009559017+206213223535+

ها  ن المخصبات الزراعية بكافة انواعها و تعبئتها و تجهتر

%.100بغرض التصدير 

كة صناعات المستقبلالبويات واألحبار81 /225204542/3/4+شر

5

ن الكيماويات والدهانات واإلحبار201003817659+225204541+ خلط وتعبئه وتجهتر

.عبوات زجاجية- ادوات مائدة- تصنيع الزجاج 2015410036+2015410037+2015410035+حائر للسياحةالمنتجات الزجاجية82
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

ن لصناعات البالستيكالمنتجات الزجاجية83 كة إلشير + شفيق+ كوبايات+ كاس) table wareانتاج زجاج -201223767872+201014752436+شر

.زجاج مائدة (اطباق

كة رضا كيم مض المحدودةالمنتجات الزجاجية84 بات + زخرفة و تلوين جميع زجاج المائدة كاسات 20402975517+20127745720+20402967517+شر شر

.كوب شاى+ طقم خشاف +

كه فرانك نوى ايجيبت ليمتدالمنتجات الزجاجية85 .تصنيع المرايا عالية الجودة2015369565+2015369462+2015369461+شر

الصفا و المروه لصناعه و طباعه المنتجات الزجاجية86

العبوات

تصنيع وبيع المنتجات الزجاجية بكافة أشكالها وأحجامها 2024195879+2015412828+2015412829+

 
ر

ىلي والفندف
ن .من منتجات زجاجية لالستخدام المتن

تصنيع وبيع المنتجات الزجاجية بكافة أشكالها وأنواعها 2015411124+2015413259+24195879+جاما باكالمنتجات الزجاجية87

وأحجامها من المنتجات الزجاجية  الخاصة باإلستخدام 

ي وزجاج أوجه فوانيس السيارات
ر

ىلي والفندف
ن .المتن

ليةالمنتجات الزجاجية88 ن ك لالجهزة المتن .زخرفة زجاج ادوات مائدة 1221717784  0  201221717784+فريش اليكتر

كه لتحويل الورقالمنتجات الزجاجية89 ".ادوات مائدة" زخرفة الزجاج 20402967603+012/7884490التر

كة برنت هومالمنتجات الزجاجية90 تصنيع جميع المقاسات و اإلصناف من ادوات المائدة 2042204812+2044762024+201223914643+شر

.من الزجاج الشفاف

ي اكسبورت  )مان للتصدير المنتجات الزجاجية91
.زجاج المائدة و زجاج الديكور2046053342+2046053342+201221200309+(سيفبن

-2038325415+201223105330+القصواء للتجاره والتوريداتالمنتجات الزجاجية92

16

.انتاج زجاج السيارات تريبلكس و سيكوريت2038325417+

وق للكيماوياتالمنتجات الزجاجية93 كة الشر -20238290126+20238364386+شر

27

+20238364384-

38290130

انتاج اإلمبوإلت والقينات الزجاجية لالغراض الطبية

ىالمنتجات الزجاجية94 ن20402121899+20402120030+20225101947+عمرو السعيد المرىس النجتر زخرفة وتشكيل أدوات مائدة من زجاج واركوبال وبورسلير

ى- دار الكتاب الحديث المنتجات الزجاجية95 .صناعة منتجات ادوات المائدة الزجاجية20246047488+20246041536+حسن الخضن

ن للطباعة وصناعة المنتجات الزجاجية96 كة العلمير شر

التغليف

.صناعة ادوات مائدة زجاجية2046041536+2015412510+2015412605+

كه الدوليه لالستثمار والتنميهالمنتجات الزجاجية97 .ادوات مائدة زجاجية2038290194+2038290193+2038290193+الشر

كة الفردوس لمواد الصناعات المنتجات الزجاجية98 شر

ي فيمكو
الغذائى

شمعدانات , فازات : منتجات زجاجية يدوية الصنع012/8734333+2038335578+2038332673

.نجف, كاسات 

كة نيومارينا للصناعات البالستيكيةالمنتجات الزجاجية99  /2015332096+شر

+20224470581

 الزجاج 2025785255+225770944+
ن

تصنيع كافة المنتجات الزجاجية المتمثلة ف

وزجاج المائدة والعبوات 7



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

 / 2023380641+20453551428+20233880640+اإلسكندرية للمنتجات الشمعيهمنتجات اللدائن100

+20453551429

انتاج مصلبات ومعجالت واضافات المواد الراتنجية

.(كمنتج نهائى)و اليوريا  (كمنتج و سيط)انتاج اإلمونيا2035603230+2035603232+2035603231+يونيتل/ المتحده لمعدات التداول منتجات كيماوية متنوعة101

المجموعة الدولية للدهانات الحديثة المنتجات الورقية102

ميدو

انتاج أفرخ كرتون بعجائن ورقية20238382238+20238334873+20238381138+

كة القاهرة لصناعة مواد التعبئة المنتجات الورقية103 شر

كوباك- والتغليف 

انتاج عجائن الورق والدبلكس20238381138+-20238382238+

ن سليمانمنتجات اللدائن104 - عبوات بالستيكية متنوعة- PETالمصبعات من ال 20553201311+20101799575+20553202300+حسام اسماعيل امير

طباعة العبوات- غطاء العبوات

.تصنيع مستلزمات التعبئة من البالستيك عبوات واغطية20553201311+20553201429+20553202300+مارس ايجيبت للصناعهمنتجات اللدائن105

اقمشه / فايزه دمحم جاد البهنىس منتجات اللدائن106

ومفروشات

ن عالية الكثافة و , انتاج مواستر بالستيك227370402/3+20101567764+227370404+ موستر بوىل اثيلير

PVC. 

كة الكربونات المضية للتعدينمنتجات اللدائن107 بودرة كبس )انتاج و تصنبع المواد الكيماوية والبالستيك 2015410098+2015410100+2015410100+شر

ن فورمالدهيد و بودرة كبس الفينول و  يوريا و ميالمير

ن فورمالدهيد  اليوريا فورمالدهيد وسلفوناتيد نافتلير

(وفورمايكا

كة ماجيك باجمنتجات اللدائن108 انتاج المواد الكيماوية و البالستيكية بودرة كبس يوريا و 2015410098+2015410100+2015410100+شر

ن فورمالدهيد و الفينول فورمالدهيد و الفورم  ميالمير

.اليوريا السائل و الجاف و اإلسمدة المركبة

كة مض الحجاز لمركبات الفنيل و البويات واألحبار109 شر

م  م. مواد التعبئة ش  

+201000052880+20482612180/

1/2/3

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اإلحبار20482611814+

جر شفيشن ماركتنج الخاليا الجافة والبطاريات110 اونديو نالكو ايتن

ليمتد

انتاج و تسويق البطاريات الجافة للسوق المحل و 20226185300+2034480091+2034483304+

التصدير

كة كان لصناعة و تعبئة العلبمنتجات اللدائن111 .تصنيع و طباعة البالستيك2046654999+2046654666+2046654555+شر

الوطنية لصناعة مواد التعبئة المنتجات الورقية112

والتغليف

صناديق الكرتون المصنع - منتجات كرتون مضلع 2015411066+2015411067+-

.بانواعها

كة جرين ايجيبت واإلردنية منتجات اللدائن113 شر

للتعدين ايجيكم

 البوىل 20122127955+204702700+204703700+
ن

انتاج وتحويل خامات البالستيك والبر تتمثل ف

ن  ن والبوىل إثيلير .(منخفض ـ عاىل الكثافة)بروبيلير

كة المستقبل لصناعة اإلنابيبمنتجات اللدائن114 لية من البالستيك وادوات 20554498240+-20554498173+شر ن انتاج ادوات نظافة وأدوات متن

ان والفنادق كات الطتر ينج بالستيك لشر كتر

8



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

-012/2152067شالكه باكمان مضمنتجات اللدائن115

010/1687840

ن لتعبئة األسمدة 015/41141102/22686664 عبوات بالستيكية من البوىل إيثلير

والمواد الغذائية والكيماوية والمبيدات والمنظفات 

واألدوية والزيوت ـ عبوات متعددة الطبقات ـ حقن ونفخ 

البالستيك ـ أكياس وشنط بالستيك ـ روإلت

كه ايديتا للصناعات الغذائيهمنتجات اللدائن116 ن المنسوجة 222579248+224556535+222598200+شر تصنيع و تصدير أكياس البوىل بروبيلير

والجوت لزوم تعبئة كافة المنتجات الزراعية والصناعية 

والكيماوية

كة المتحدة للبويات والكيماوياتمنتجات اللدائن117 201+/22675300+الشر

223906070

+015366377/+2

01223915998

ن مبطنة وغتر 222677277+ أجولة و شكائر منسوجة من البوىل بروبيلير

ن ـ مشمعات ـ  مبطنة ـ روإلت منسوجة من البوىل بروبيلير

ب والضف  عبوات الجامبو والسلينج ـ مواستر لمياة الشر

و حماية كابالت واآلبار والتليفونات

المجموعة اإلوربية المضية البويات واألحبار118

لالستثمار الصناعي

دهانات-2027361973+201223999785+

كة روتوغرافيا لالستثمار الصناعالبويات واألحبار119 انتاج وتجارة البويات والدهانات وكيماويات مواد البناء 2034891259+2034593730+2034593730+شر

.والراتنجات

يمنتجات كيماوية متنوعة120
2+/2033858426+جروب كيما يوئن

033858425

+201004610950

/+20100102723

7

.تصنيع الواح العزل الحرارى2033858425+

ين 20224731834+2032214201+20224731825+ايديال ستاندرد انتر ناشيونالمنتجات اللدائن121 ين مقاوم للصدمات ـ بوىل إستتر انتاج خام البوىل استتر

.متعدد األغراض

كه المضيه الهندسيه البويات واألحبار122 ابراهيم - الشر

عادل

اى2038330480+2033582993+2038330737+ البويات والصناعات الكيماوية واإلستر

كة نايسكو إلنتاج نظم المياهمنتجات كيماوية متنوعة123 +/22622231/37+شر

2032020332

وكيماويات 201227331716+2024032145+ تطوير صناعة " العمل بكافة انشطة البتر

وكيماويات ترويــــج - اعداد دراسات الجدوى- البتر

وكيماوية و العمل عل فتح اسواق جديدة  المنتاجات البتر

وعات - لها محليا و عربيا و عالميا ترويــــج منتجات مشر

كات التابعة وكيماويات و للشر ".الخطة القومية للبتر

كة مينا لتكنولوجيا اللواصق منتجات اللدائن124 شر

ميناتك

+2224176735/+2

24173783/+2290

9441

تصنيع و تسويق المواستر و الوصالت منتجة من مادة 201005264616+2241761335+
ن .البوىل بروبلير

9



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

تصنيع و صالت الضف الصج و التغذية من مادة 226351194+201225883151+226351194+التوتونجر جروب للبالستيكمنتجات اللدائن125

U.PV.C

 صناعة الموستر P.V.Cانتاج مركبات ال 20221808088+-20221808000+استاندر للهندسة والتصنيعمنتجات اللدائن126
ن

 الداخلة ف

والوصالت والكبالت وانتاج الشكائر المنسوجة واكياس 

ن خيوط وحبال  ن والبوىل بروبيلير تعبئة من البوىل ايثيلير
ن .البوىل بروبيلير

كة الهالل للمنظفات و الكيماويات البويات واألحبار127 شر

و البالستيك

+2026244492+2026244491+226244492/1 
ن

تشغيل مصنع إلنتاج المواد الكيماوية و المتخصصة ف

المنشات المعدنية و معالجتها و مواد عزل للمياة و مواد 

العزل اليبوكسية بكافة انواعها و الجروات و مواد 

الدهانات الخاصة بالبناء و المعادن باختالف انواعها و 
ن .الوتر ستوب و ئر لوك و البوىل يروبيلير

وق الحديثة للطباعة والتغليفالبويات واألحبار128 - ايبوكسية- مواد اسمنتية)تصنيع كيماويات البناء 204803303+204803320+204803320+الشر

(اضافات

كة ساند كوت للصناعةالبويات واألحبار129 20+/20227342429+20242201658+20227342426+شر

242217766

.تصنيع وتجارة المواد الكيماوية والبويات

كة المتحدة للبالستيك ولوازم الرىمنتجات كيماوية متنوعة130 2+/224292875+225744137+شر

01224132578

اسمدة - اعالف- الغراء اإلبيض- انتاج الغراء الحيوائن225791647+

شحم حيوائن- عضوية

اكشن كيماكيلز البويات واألحبار131 باسف كونستر

ماستر بيلدرز تكنولوجتر ام / ايجيبت 
ئر ئر

+2044712800+201006104800

0

 دهانات 2044712900+
ن

تصنيع الدهانات و البويات المستخدمة ف

الحوائط و اإلخشاب و السيارات و تصنيع المواد العازلة 

.لالرضيات و اإلسقف و المزيبات الكيماوية

كة الحديثة لصناعة البالستيكالمنتجات الورقية132 روإلت الورق الخام من عجينة الورق ـ فوط الورق ـ 2238330747+238330960+2012202354910+الشر

مناديل الجيب ـ ورق التواليت ـ فوط صحية نسائية ـ 

حفاضات أطفال ـ فوط السفرة ـ ورق صج

.صناعة الورق الصج بمختلف اشكالة وانواعة20238330747+20238330960+20122354910+المضيةاإللمانية للصناعات اإلنشاءيةالمنتجات الورقية133

ناشيونال لصناعة المنظفات134 لينك مض انتر

انظمة التخزين

+2033358976/+2

033359192

تصنيع المنظفات الصناعية و توريدها للفنادق من 201001481827+2033359126+

منظفات بودر و سائل وشحوم و تلميع زجاج

كة موبيكا للصناعات المتكاملةالبويات واألحبار135 2+/2033035466+شر

033026175

ن ـ غراء صناعي ـ ورنيشات20122277982+2033035774+ بويات إنشائية ـ معاجير

كة هاوسمان مض لمعاجة المياةالبويات واألحبار136 انتاج جميع انواع الدهانات البالستيك والمواد العازلة 201223901917+204701128+204701118+شر

.والمواد اإلصقة
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

كة مض للصناعة و التجارة منتجات اللدائن137 وات و الفاكهه من 2038126595+201002518591+2038125881+(منتــــــرا)شر انتاج و تصنيع عبوات تصدير الخضن

P.E.Tمادة 

كه الكيماويات التخصصيهمنتجات اللدائن138 اقامة وتشغيل مصنع و تطوير منتجات ومستلزمات البناء 20337799072+201001345245+2037799052+شر

.و الديكور

عبدالستار محمود / مدستار مض البويات واألحبار139

مرىس

صناعة البويات بجميع انواعها والطالءات واإلحبار 226905018+-2226905015+

 
ن

واإلصباغ والغراء وتصنيع المواد الكيماوية المستخدمة ف

.صناعة البويات اإلضافات الخرسانية

ريتش ميكس لصناعة / ايجيكات البويات واألحبار140

المستلزمات

.صناعة الدهانات الصناعية الغذائية و البالستيكية015410306+226905015+226905018

ى الصناعية منتجات اللدائن141 ن نبيل حسن احمد / كتن

كامل

+2044797929+201227488585

5

.صناعة و طباعة مواد التغليف2044796573+

الخضن لتصنيع وطباعة العالمات منتجات اللدائن142

المرورية

.انتاج اإلفالم المرنة والمبطنة والمطبوعة2034620023+2034620027+2034620371+

 كتب وصحف وصور143

ومطبوعات

انتاج و تصنيع كافة المستلزمات المكتبية و كذالك 2338331379+238331380+20182775079+كابىسي للدهانات

المنجات الورقية بكافة انواعها من األدوات الكتابية 

والمكتبية ـ مستلزمات المطابع والكمبيوتر ـ أدوات 

التجليد والتغليف من المواد البالستيك

اقامة وتشغيل مصنع للمنتجات الصناعية والمنظفات 2034628405+-2034628000+جاما باك للكرتونالمنظفات144

بانواعها وتصنيع وتعبئة الصابون بكافة اشكاله وانواعه 

ى واإلستخدامات  السائل والبودرة لالستخدام البشر

اإلخرى وتصنيع وتعبئة مواد ومستلزمات مواد العناية 

لية والمطهرات ن المتن

كة البال طابا للبالستيك البويات واألحبار145 عل / شر

كاه فهم مصطفن وشر

- اإلنشائية- السيارات)تصنيع بويات البوليمارز2034204212+2034210325+2034592655+

ن(اإلخشاب ن)لمعان(-اإلشائية-السيارات)معاجير -بولير

.دهانات صناعية (كمبوند

كة مصنع الدهانات الوطنية كيماويات غتر عضوية146 / شر

دهانات ناشيونال

+22910935+2015410030+22911074/+20154

10845

ن موصفات التلك والمنتجات التعدينية  انتاج وتحسير

المختلفة

انتاج كربونات الكالسيوم وبودرة التلك222911074+2015410030+22910935+المضية لصناعة الزجاج تكنوجلسكيماويات غتر عضوية147

كة الكاخيا اكسسوريز كيماويات غتر عضوية148 يف دمحم/ شر 2015+/222911074+2229120935015389746+شر

389747

.انتاج كربونات الكالسيوم و بودرة التلك

صالح / الدوليه للصناعات الزجاجيه كيماويات غتر عضوية149

كاه الدين دمحم حسن وشر

+222910935+2015410030+22911074/+20154

10845

طحن و انتاج بودرة التلك و كربونات الكالسيوم و 
ن ن و الكالسيت و المنجنتر البتونيت و الفلسيار و الكاولير 11



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

كة المضية السويشية للورقكيماويات غتر عضوية150 2015+/222911074+2015410625+222910935+الشر

410626

انتاج المواد المالئة

تراست / ئر ىس اى سنمار المنظفات151

للصناعات الكيماوية

+20224184040+2055494203+2055494203/+202

24159073

.انتاج الصابون والمنظفات

كة البدر لتكنولوجيا البالستيكمنتجات اللدائن152 أدوات كتابية و مكتبية من البالستيك ـ سن القلم الجاف ـ 226906192+226906193+226906193+شر

قطع غيار األنبوب الجاف للقلم الجاف

ات منتجات اللدائن153 ماى واى ايجيت لمستحضن

التجميل

تصنيع وبيع منتجات البالستيك بكافة أنواعها2034592037+2034590020+2034590311+

تصنيع جميع مستلزمات التعبئة و التغليف من كافة 225895593+225923812+225926517+مض للتكنولوجيا النانومنتجات اللدائن154

.خامات البالستيك

منشاه جونوباك لصاحبها دمحم عل منتجات اللدائن155

دمحم دمحم

+2035185556/+2

01005417099

ات 2035180231+2035185557+ ن - تصنيع البالستيك بمختلف انواعها من كراىس وتربتر

لية متنوعة و عبوات الحاصالت  ن شواىل زرع وادوات متن

.الزراعية

كه السويس لتصنيع اإلسمدهمنتجات اللدائن156 .حقن و نفخ جميع العبوات البالستيكية226444044+226444043+226444043+شر

ناشيونالمنتجات اللدائن157 لية20403414081+20482590402+20482590401+اتالنتنيك انتر ن صناعة ادوات النظافة و اإلدوات المتن

ن20238642433+20238642432+20238642434+افريكان يونيونمنتجات اللدائن158 صناعة المواستر البالستيكية و لوازمها من البوىل بروبلير

المجموعة المتحدة للزيوت منتجات اللدائن159

والدهانات

+224024066/+22

44796822

+22625514/+20

1005577782

+224010714/+2244

79682

P.V.Cانتاج المستر بانش و خامات ال 

P.P وقطع مواستر و قطع p.v.cموستر بالستيك 20472515285+20472515285+201001816370+اللوتس للصناعات الكيماويهمنتجات اللدائن160

كة جام باك لتصنيع مواد التعبئة منتجات اللدائن161 شر

والتغليف

 مجال الحقن و النفخ201006687734+2033022049+2033039449+
ن

.ف

كة اإلمل للصناعات المضية منتجات اللدائن162 شر

البالستيك ولوازمها للمواستر

+201223974023+20452541241/

+20452540088

تصنيع و تشغيل و تشكيل و معالجة و تخزين البالستيك 20452541241+

إلنتاج كافة المنتجات البالستيكية

كة مستلزمات الموبليا والديكور   منتجات اللدائن163 شر

و مض ستر

+226903458/+22

6903457

+201221751784+226903458/+2269

03457

ب و الضف الصج  مواستر ووصالت لشبكات مياة الشر

و التليفونات

كة ديورافيت ايجيبت لصناعة منتجات اللدائن164 شر

اإلدوات الصحية

تصنيع الشنط واإلكياس البالستيك سادة ومطبوع من 201227624875+201118436063+2048045376+
ن البوىل ايثيلير

تصنيع عبوات اإلدوية2038320941+2038203085+2038320941+كليوباترا لصناعه الزجاجمنتجات اللدائن165
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

امان لزجاج السيارات دمحم سامي منتجات اللدائن166

منصور

ن 2037491519+2037491627+2037491517+ نفخ ـ )منتجات  )منتجات بالستيك من البوىل بروبيلير

ـ علب وجراكن وبراميل لتعبئة المنظفات والبويات  (حقن

وات والفاكهة والدواجن  ـ صناديق بالستيك لتعبئة الخضن

نقاطات مياة ، )ـ مستلزمات بالستيكية لمزارع الدواجن 

(إلخ... أوعية تغذية ، 

كة يونيباك النيل المحدودةمنتجات اللدائن167 .تدوير البالستيك222912315+224141003+224141003+شر

.تصنيع عبوات البالستيك بالحقن و النفخ226239286+226239286+226239286+كيم ارتمنتجات اللدائن168

كه مارينا الهالل منتجات اللدائن169 سالم هالل / شر

كاه وشر

+224532056+2015411292+224532057 - 

015411293

يفورم، PETتصنيع منتجات بالستيك من   زجاجات التر

برطمانات لتعبئة المياه الغازية والطبيعية والعصائر 

ي واإلعشاب واألدوية  والحلويات والسمن والمرئر

ات التجميل والكيماويات .ومستحضن

.تصنيع ادوات النظافة المصنوعة من البالستيك205398794+224141003+205932237+شاديباك للعبوات الدوائيهمنتجات اللدائن170

كه الدوليه لتصنيع اللدائنمنتجات اللدائن171 اإلجولة المنسوجة- انتاج شكائر الرافيا20452705034+20452704942+20452704942+الشر

ابناء الوادي للتصنيع والتجاره منتجات اللدائن172

اد واإلستتر

انتاج روإلت و اكياس بالستيك هاى وك سادة و مطبوع و 228640660+201005252600+228640661+

.انفاق زراعية

نيوهوفر للصناعات المعدنيه منتجات كيماوية متنوعة173

والبالستيكيه

+201001618719+2034593143- 

+20345973790- 

+2034593508

.اإلكربليك و البانيو و مستلزماتها2034593507+

ن اسنان 1-2035294445+20123988939+2035294444+الهالل والنجمه الفضيه مضمنتجات كيماوية متنوعة174 صناعة فرش اإلسنان انواع مختلفة و معاجير

منظفات سائلة و , كريمات حالقة , عادية و متخصصة 

.بودرة

تصنيع صناديق بالستيك وبالتات20228606446+20228606445+20228606444+الهالل و النجمه الذهبيه الحديثهمنتجات اللدائن175

+/2034703233+20106662560+الدولية للصناعات الكيماويةمنتجات اللدائن176

2047003233

صناعة البالستيك2034703228+

كه المضيه للصناعات الزجاجيهمنتجات اللدائن177 جالس و غرف 224160859+224160800+224160800+الشر تصنيع مواستر بوىل ستر المسلحة بالفيتر

.التفنيش

ي اتش ايةمنتجات اللدائن178
إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواستر البالستيكية 20223611169+20238306241+20223611168+ئر

ب ومياه الضف الصجي والقطع  لتوصيل مياه الشر

(39174090 ، 391731)الخاصة بها للبنود الجمركية 

جالس- تصنيع منتجات البالستيك220581982+200581982+222581982+الوادى للعبوات الزجاجيهمنتجات اللدائن179 .فيتر

تصنيع و تجميع جميع اجهزة التكييف و كذا اإلجهزة 2038343903+2038333263+2038333263+هونج الدوليه لتصنيع البالستيكمنتجات اللدائن180

.الكهربائية وبيع قطع الغيار الخاصة 13



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

.طباعة و تصنيع مواد التعبئة و تغليف2026996051+2026991755+2026996051+اإلندلس لصناعه العبواتمنتجات اللدائن181

تصنيع اإللياف الصناعية الالزمة لصناعة الفرش 20237493710+20228606095+20237493710+جر ئر للبالستيكمنتجات اللدائن182

.والمكانس

كة بريماباكمنتجات اللدائن183 .تصنيع عبوات بالستيك و طباعتها و جراكن228640018+228640145+228640145+شر

ي اس اف ايجيبتمنتجات اللدائن184 كة جر .صناعة و طباعة اإلكياس النايلون و لبلوفان2042157733+201222250947+201222250948+شر

ال فورسمنتجات اللدائن185 .تصنيع منتجات البالستيك2035393270+2035393280+2035393280+جتن

ايد ايجيبت جوردانو لمعدات منتجات اللدائن186

الدواجن

.صناعة العبوات البالستيك2015412224+2015412227+2015412599+

كه منلو للتجارة والتوزيــــعمنتجات اللدائن187 .صناعة العبوات الدوائية الغذائية2046103246+2046103247+2046103245+شر

اد منتجات اللدائن188 ات لالستتر مؤسسة ايالف الختر

عبد اللطيف الجيالئن / والتصدير  

عبد اللطيف

.تصنيع الورق و البالستيك225390110+225390112+225390110+

اد منتجات اللدائن189 مؤسسه التحريرلالستتر

التصديروالتوكيالت

.اكياس و شنط بالستيك204261727+204261571+204261571+

.التعبئة و التغلبف22873413+203901142+222717977+مكه للصناعات الهندسيه والمعدنيهمنتجات اللدائن190

عبد المقصود بديع عبد المقصود منتجات اللدائن191

علي شكشوك

 ولوازمها والوصالت CPV , PP-Rانتاج وتصنيع المواستر 20244814041+20244814042+20244814044+

.وماكينات الكبومنيش

وفيالت 2046651509+2046651510+2046651509+الرحمة للتصديرمنتجات اللدائن192 تصنيع جميع انواع الخراطيم و الموستر و التر

.صناعات مغذية

/ العالمية للتصدير والشحن الجوى منتجات اللدائن193

سيد ابراهيم ابراهيم حرحش

تصنيع مستلزمات التعبئة و التغليف من كافة الخامات 20553501313+20553201313+20553201313+

.البالستيكية

سمارت تريد لتجاره الكيماويات منتجات اللدائن194

ومستلزمات المصانع

 ومواستر معرجة PVC وخراطيم HDPEانتاج مواستر 227364613-4+2038306984+227364615+

مانهوإلت

.صناعة مواستر البالستيك و لوازمها20402360666+20402360222+20402360333+ابناء موىس عبد اللطيف الزغلمنتجات اللدائن195

يسمنتجات اللدائن196 20228644490/9+الخليج أكستر

1

تصنيع جميع انواع منتجات البالستيك والشكائر 20228644492+20228644493+

.البالستيك المنسوجة

اد و التصديرمنتجات اللدائن197 .تصنيع و تجارة البالستيك222636456+222636456+222636456+المنار لالستتر
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

ادمنتجات اللدائن198 اث للتصدير واإلستتر - خزانات مياه - تصنيع منتجات البالستيك مثل صهاريــــج224171452+22910596+2024171451+فن التر

ن  احواض - تروىل وأحواض قمامة- عبوات من البوىلي ايثلير

غرف تفتيش -حواجز طرق وأقماع- عوامات - زهور

مارينا -حقن بالستيك-حضانات عجول-الضف الصجي

شمندرات السفن-اثاث بالستيك- عائمة

كه ايجر بالستمنتجات اللدائن199 ن2044676007+2044696777+2044676007+شر خزانات مياة بوىل ايثيلير

كه ايفرجرو لالسمده المتخصصهمنتجات اللدائن200 اإلدوات الصحية والصناعات البالستيكية و البانيوهات 20502123611+201001731275+20502123607/8+شر

.البالستيكية

كه الرواج للتجاره العالميهمنتجات اللدائن201  4770012 (03)034770006شر

/4770025

(03)4770020 

/4770033

ناشيونال منتجات اللدائن202 دمحم حسن / ماس انتر

شحات سليمان

ن ـ حقن PETعبوات و زجاجات من 015354553015354554015354552  و البوىل إيثلير

بالستيك

ات منتجات الكرتون203 كه السويس العالميه للنتر شر

سينكو

012/210638002/25923812-

25926517

صناعة عبوات المواد الغذائية،أدوات المائدة 02/25895593

البالستيكية،العبوات مختلفة األحجام واألشكال، أكواب 

وبات واألغطية، والسلطانيات من البوىلي فينيل  المشر

ن (PVC)كلورايد  ن (PET)، البوىلي إثيلير ، (PP)، بوىلي بروبلير

ين  (HIPS)والبوليستر

لية 2027921962+201001493261+2027900040+دمحم توفيق محمودالمنظفات204 ن انتاج و بيع و توزيــــع و تصدير المنظفات المتن

.والمنتجات المكملة و المرتيطة بها

نكP.V.Cانتاج افالم ال 2038302987+201225913431+2038302988+سيد عبيد حسن فرج هللامنتجات اللدائن205   شر

ناشيونالالمنتجات الورقية206 ي انتر
ي دبليو ئر تصنيع العبوات الدوائية ومواد التغليف الخاصة بها وكافة 2015368623+2015368619+222663542+ئر

انواعها

فانات و الصابون و المنظفت 20304855131+2304801062+201223100042+سانيتا للمنتجات اإلستهالكيةمنتجات كيماوية متنوعة207 .انتاج التر

اد و التصديرمنتجات كيماوية متنوعة208 .الالمائت-تصنيع مادة اإلمونيا224612010+-224612000+الروضه لالستتر

اد و منتجات اللدائن209 مكتب النيل اإلزرق لالستتر

التصدير

انتاج اللواح اكريليك صلب2027351005+20482601114+2027367844+

ق اإلوسطالمواد الالصقة210 .انتاج جميع انواع المواد اإلصقة203443756+2033041536+2033041536+ستولرالشر

نكيماويات غتر عضوية211 انتاج الصودا الكاوية السائلة والقشور وغاز الكلور 2032206610+2033108666+2033106610+مصنع السبع للغراء و الجيالتير

- حامض ايد كلوريك- كلور سائل : ومشتقاتة و ىه 

قارص اإللوان، باإلضافة اىل - هيبوكلوريت صوديوم 

.الكيماويات البر تنتج معمليا 15



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

دمحم / ستاك للصناعات الكيماوية البويات واألحبار212

احمد مهنا عبدالفتاح

.انتاج الدهانات واإلحبار20238320160+-20238204178+

2038164041020+دمحم رافت دمحم الريسالمنتجات الورقية213

3

+203816404102

03

.صناديق الكرتون المضلع20381640410609+

2+/2038337638+عماد احمد مصطفن احمدالمنظفات214

038337638

ات التجميل201005854000+2038326705+ .انتاج و تعبئة منظفات صناعية و مستحضن

-20663241550+201005004122+المضيه للدهانات العالميهالمنظفات215

+20663241570

+20663770099-

+20663241530

تعبئة منظفات - تصنيع المنظفات الصناعية السائلة 

- شامبو )منتجات العناية الشخصية- صناعية بودرة 

.كريمات- (زيوت شعر-بلسم

اإلتحاد للشحن والتصدير والخدمات منتجات اللدائن216

الجمركيه

ائط ذاتية اللصق 201069506923+2015412007-8+2015412276+ .(سولتب)انتاج شر

نتشرمنتجات اللدائن217 .تصدير خامات بالستيك224144144+222919997+20122282111+كالسك فتر

صناعة البويات والطالءات الطباعة واإلنشطة المماثلة 20246100555+20246100261+20246100261+ريمون ميشيل تادرس ميخائيلالبويات واألحبار218

لها والفحم الحيوائن والمنتجات المرتبطة والمكملة لهذه 

الصناعة بمختلف انواعها والمنتجات المشتقة منها 

ها من المواد الكيماوية واإلتجار فيها وتصديرها .وغتر

دمحم سعيد زك عل و )اليكس ستارمنتجات اللدائن219

يكه (شر

.طباعة مواد التعبئة والتغليف روتوجرافيور و فلكو جراق 0554498574 - 0554498239 

22+/224051884+المضيه للهيدروكربونمنتجات اللدائن220

612049

.P.V.Cتصنيع قطع  ووصالت و محابس بالستيكية 20106699592+225771295+

سات للصناعات الورقيهالمنظفات221 -2035705087+201222088320+انتر

+2035709755

ية 2035732449+ معطرات الجو ورنيش - انتاج و تسويقالمبيدات الحشر

مزيالت الصدا و -المنظفات المتخصصة -اإلحذية

الشحوبات و مانع الصدا و السليكون و عبوات 

.اإلبدوسول

اد والتصدير منتجات كيماوية متنوعة222 الحديثه لالستتر

والصناعه

كة القابضة للصناعات التعدينية 20225011386+20225011481+2025011426+ كة تابعة للشر شر

 انتاج الكوك المستخدم إلنتاج الصلب
ن

- متخصصة ف

ات امونيوم-اسمدة ازوتية ن خام اسود الكربون-نتر - نفتالير

ن فنيك - صوديوم سلفيت ثائن اكسيد الكربون- نفتالير

ات صوديوم نقية -صوديوم تلوين بيكربونات اإلمونيوم-نتر

ات النشادر .نتر

كه البحر المتوسط للورقالمواد الالصقة223 .انتاج الغراء اإلبيض و اإللكيد224017623+2015354955+224017623+شر 16



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

2+/2038339488+اسكندريه لصناعه الزجاجمنتجات اللدائن224

038339487

كولمان  سعات - تجميع و تصنيع اطقم توابل بالستيك201222112293+2038339489+

.ترامس-مختلفة حلل حفظ اطعام

فوط صحبة الالت عمال - المنتاجات الورقية الصحية238334685+238334685+باك بالس للتنمية الصناعيةمنتجات الكرتون225

.للفنادق والمطاعم  القرى الصحية, الشخىص

20+/20227750713+2015411501+20227750257+الوادي لتجاره الحاصالتمنتجات اللدائن226

15411502

تصنيع - تصنيع المواستر البالستيك ووصالتها ولوازمها 

جميع الخامات الالزمة للمواستر البالستيك ولوازمها

 / 20222699840+2015410537+20222699841+دجله للصناعات الكيماويةالبويات واألحبار227

+2015410536

ـ دهانات  (بحرية ـ صناعية ـ دهانات أخشاب)بويات 

ولية و محطات الكهرباء و الضف  لحماية المنشآت البتر

الصج ـ مواد إلصقة  راتنجات األلكيد

كه اسكوم لتصنيع الكربونات و منتجات اللدائن228 شر

الكيماويات

+2015363750-

10lines

+2015363750-

10lines

- حليات- مقابض)مستلزمات موبيليا من البالستيك 2015363244+

(اكسسوارات

-225756961+2042206078+2025780819+بعلبىك ايجيبت للصناعات الكيميائيهالمنظفات229

422024430

انتاج المنظفات الصناعية والصابون والزيوت والمسل 

.الصناع والزيوت واإلعالف الحيوانية

ن والبالستيك034591515034591818ممدوح محجوب رحيم فرجائنمنتجات اللدائن230 تصنيع أدوات المائدة من المالمير

سفتر سمارت باك للتصدير احمد منتجات كيماوية متنوعة231

ن  .مسلم حسير

ن 2038335672+2038335672+2038335835+ -ملدنات الخرسانه)انتاج وتصنيع سلفات النفتالير

super plasticizers)

جيا لكبالت الطاقه منتجات كيماوية متنوعة232 انتاج العبوات بالستيك خاصة بالتعبئة المختلفة عبوات 2015410386+20123907852+2015410385+السويدى- انتر

.حقن و عبوات نفخ

كه سيدر جالس للمنتجات منتجات اللدائن233 شر

الزجاجيه

تصنيع األغطية البالستيكية بكافة أنواعها202382907701+202382907703+20238290777+

عاكف باك تك حسن دمحم حسن منتجات اللدائن234

عاكف

ن 2038330724+2038330776+2038330776+ تصنيع شكائر بالستيك منسوجة من مادة البوىل بروبلير

ن وشكاير  بكافة انواعها و ايضا شكائر من مادة البوىل ايثيلير

.إلمينيشن

طارق فكرى / الدورا هاوس مض منتجات اللدائن235

محمود

.تصنيع اجولة بالستيك منسوجة بكافة اشكالها و انواعها20238290182+-20238290181+

.(التيشو)انتاج و تصنيع الورق الصج 2034592464+2034593625+20122392091+المضيه الهنديه إلنتاج البوىل استرمنتجات الكرتون236

اد والتصديرمنتجات اللدائن237 2+/2046651231+الضوى لالستتر

037489352

انتاج معدات الدواجن البالستيكية20111182785+2037489352+

اد والتصدير والتخليص البويات واألحبار238 الختر لالستتر

الجمرك

.الخامات الخاصة بصناعة الدهانات2024010819+201068801560+2024050540+

باىص  دمحم دمحم دمحمالمنتجات الورقية239 / الشر

للتصدير ترانس ليدر

01536153102240191310224018045 / 

015361542

ورق الليتن ـ ورق الفلوتنج
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

20+/20244891586+20244891587+2027740248+ويف جالس للتصنيعمنتجات اللدائن240

27740249

.انتاج مواستر ووصالت بالستيك

ي فولر ايجيملتمنتجات اللدائن241 كه اتش ئر .جميع انواع اإلغطية البالستيكية2035392456+2035392454+2035392454+شر

ي الدين منتجات كيماوية متنوعة242
ابل شفيس حاتم دمحم تفر

كاه قنديل وشر

+2032204380/+2

032208429

انتاج كربونات الصوديوم الثقيلة و الخفيفة كربونات 201222668851+2032204389+

و مشتقات , الصوديوم النقية و الطينية و الصودا العادية 

هذة المنتجات

حسام دمحم / الكدش للتجارة منتجات اللدائن243

عبدالحليم الكدش

.قطع غيار السيارات من البالستيك20553982217+201001990940+20553974545+

ن 224145600+201117666033+224147333+طابا للشحن و التجارةمنتجات اللدائن244 , تصنيع مواستر و قطع اتصال بالستيك بوىل بروبلير

ن, بوىل فينيل كلوريد  .بوىل ايثيلير

يسمنتجات اللدائن245  2037615041+20482656077+2037616256+صن اكستر

/+20482601019

تصنيع بوليمرات وكيماويات خاصة بصناعة الدهانات 

.والورق والغراء ومواد مساعدة للنسيج

وق لصناعه الزجاج منتجات اللدائن246 يز الممدد و 225164062+225164061+225164061+البنا جالس- الشر تصنيع المواد العازلة للجراره من البوليستر

يز المشكل بالثبق و عبوات التعبئة و التغليف .البوليستر

كات تجارية 247 .تصدير 224045988+201000776334+224050735+سمتر ابو زيدأخرى- شر

ي فريت)المواد الالصقة248 (ال جر ي الهادي  الهام صتر  

كاه وشر

تصنيع كافة المواد اإلصقة بكافة اشكالها و انواعها و 204592680+204592681+204591139+

اد و التصدير .عموما اإلستتر

+/2015373894+2015373892+فور توب لخدمات الشحن والتصديرمنتجات اللدائن249

20122398850

ب والضف الصج UPVCمواستر من الـ 2015373829+  لمياة الشر

باتش ـ أجولة  والتليفونات ـ خيوط بالستيك ـ ماستر

منسوجة ـ شبك بالستيك

/ الفراعنه للمنتجات الزجاجيه منتجات اللدائن250

الفراعنه جل

ن عاىل 20244891066+-20244891264+ تصنيع المواستر والخراطيم من مادة البوىل ايثلير

PVCالكثافة وحبيبات 

(.P.V.C )COMPOUNDانتاج حبيبات 224027273+204027275+204027273+كابو مد للصناعات الطبيهمنتجات اللدائن251

ناشيونال لصناعه زجاج البويات واألحبار252 سيفبر انتر

السيارات

انتاج البويات والورنيشات و اإلحبار و المواد المساعدة 2038201565+-2038201540+

للنسيج و الراتنجات الصناعية

رعد بن نزار / [جر.ار]الرعد للزجاجالمنتجات الزجاجية253

بن حامد

012/7970369(02) 42153466 

/ 42156577

(02) 42156577

 التنقيب و استخراج و بيع و 25بند جمرك - رمال السليكا 224546123+201065540606+224554515+عماد يحبر احمد مدينالمنتجات الزجاجية254

تصدير المواد المستخرجة من باطن اإلرض و تشغيل و 

تصنيع و اعادة تشكيل او تصنيع رمال السيليكات الجبس 

ى .الحجرالجتر 18



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

اد األسمدة255 بهلول للشحن الدوىل واإلستتر

والتصدير

+2033444031+201220001861

/62

.خلط وتعبئة اإلسمدة المركبة والمخلبية2033471445+

ن وتعبئة جميع انواع الكيماويات 2034596524+2034594589+201226727670+وائل دمحم الصغتر حنفنالمنظفات256 تصنيع وخلط وتجهتر

.والمنظفات والمطهرات

نالمنظفات257 20+/203459623+السالوم إلنتاج الفريت والجلتر

34596524

تصنيع و تعبئة جميع انواع المنظفات و المبيدات 201227478578+2034596524+

ية عل خالف انواعها و اشكالها و جميع انواع  الحشر

الورنيش و المطهالت و الصبون

 U.P.V.Cانتاج و تصنيع المواستر البالستيك من مادة 2046100241+2046100243+2046100777+الفا مض ايهاب مسعد يوسف دمحممنتجات اللدائن258

ب و الضف الصج كابالت الكهرباء و  لمياة الشر

.التليفونات

كات تجارية 259    02/2396084102/2390217802/23960841مصطفن كمال عطيه دمحم عطا هللاأخرى- شر

02/23902178

لوحات - تصناعة اللمبات – كشافات شوارع ووجهات 

كونتاكتورات – أعمدة إنارة   -  التحكم اآلىلي الكهربائية

كيت بريكر لوحات توزيــــع   -  مكثفات– مولدكيس ستر

ول   أسالك – كابالت جهد منخفض ومتوسط – وكونتر

– لمبات موفرة - لمبات صوديوم وميتالهيد   –  معزولة

-عدادات

كه كيماويات البناء الحديثالمنتجات الزجاجية260 حقن )والفيل - صناعة األمبوإلت الزجاجية لألدوية  412648-015  412647-015  412649 15 20+ شر

أنابيب األلمونيوم للمراهم - (البودرة

ائط التخريم 20238114946+20238114277+20238114277+قنديل للزجاجمنتجات اللدائن261 - (الشنتر)انتاج شفاطات العصتر وشر

.المواد المعاد تدويرها- الكولمن

كة المضية للصناعات المتطورةالمنظفات262  2033813199+2032817928+2033814987+الشر
ن

 مض والخارج ف
ن

ها ف تعمل لحسابها ولحساب غتر

صناعة واستخراج الزيوت من كافة المواد النباتية 

والحيوانية وتكريرها وصناعة الصابون والمسل الصناع 

.والمنظفات الصناعية واإلعالف واإلتجار فيها

- المضيه للتكنولوجيا المتطوره المنتجات الزجاجية263

احمد دمحم

تصنيع ابواب - تصنيع زجاج و المونيوم و دهان الومنيوم 201001711739+222907653+222907652+

و شبابيك من اإللمونيوم و الزجاج

تشغيل الزجاج وعمل المريات و شطفها و حفرها و كذلك 225921560+225892527+20106144151+الدولية للصناعات البالستيكيهالمنتجات الزجاجية264

صناعة المرايا و عمل الزجاج اليكوريت و اهم المنتجات 

(زجاج افران البوتجازات- زجاج الواجهات- المرايا)

.تشكيل و تصنيع زجاج السيارات20506162362+205061662362+201221089332+كريم حسن احمد احمد العفبنالمنتجات الزجاجية265
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

عارفبال /اإللمانية لصناعة البطاريات منتجات كيماوية متنوعة266

يكها وشر

مجال مواد الطالء و كيماويات - مجال المواد اإلصقة204858350+201005386813+226833364+

ات التجميل - مجال المنظفات- البناء - مجال مستحضن

- معالجة المياة - مجال المواد المساعدة الصناعة النسيج

.اإلحبار المالية 

دمحم / العالميه للبالستيك والمطاط كيماويات عضوية267

مسعود

وكيماويات و ما يرطبت به 20623420009+201001660218+201001660275+ وعات البتر اقامة مجمع المشر

.من عمليات إلزمة لمزاولة النشاط

ـ زجاج تربلكس  (مسطح ـ بومبيه)زجاج سيكوريت 24403227 /660894902 /010المعامل الكيماويه الفنيه ئر ىس الالمنتجات الزجاجية268

للسيارات ـ زجاج دوبل جالس ـ شطف و حفر الزجاج

اد والتصديرالمنتجات الزجاجية269 يف )الرضوى لالستتر شر
(لطفن

0100530002, 

(+2) 

01116661620

اد إكسسوارات الزجاج السيكوريت وزجاج األبواب 0227871492027871491 إستتر

والنوافذ

كات تجارية 270 مض العالميه للسليكات جاين أخرى- شر

يكه وشر

+203336071/+20

33360720

اد و تصدير20100084368+2033381875+ استتر

. جميع انواع الزجاج المسطح و المرايات و منتجاتها2062920412225285535+225288070/75+المتحده لصناعه الورق والكرتونالمنتجات الزجاجية271

والزجاج المصقول والزجاج المعالج - الزجاج المسطح )

للبند الجمركي  (وزجاج المرايا لتطبيقات البناء والسيارات

7005

-20224606100+20223108302+20224591391+ار ئر جر لوجيستكمنتجات المطاط272

23108304

كوع ردياتتر - بروفيالت كاوتشوك بمقاسات مختلفة

.سيارات وخراطيم كاوتشوك

اد و التصديرمنتجات اللدائن273 انتاج وصالت ومواستر الضف الصج ووصالت ومواستر 2057247936+20572407936+222718143+البسمة لعموم اإلستتر

ب .تغذية مواد الشر

ن اإلنورالمنتجات الزجاجية274 .انتاج الزجاج المنقوش و المسلح2015411855+2015411858+2015411857+دمحم جالل حسنير

انتاج و بيع المنظفات الصناعية بجميع اشكالها و 2035015500+2035020011+2035013003+زين العابدين بدرى فرغل بدرىالمنظفات275

ن والنشا الصناع و  ة الختر مواصفاتها كذللك انتاج خمتر

.الطعام

تحوبل وصناعة جميع انواع الورق و صناعة الورق 2038330447+-2038331720+ابراهيم احمد ابراهيم دمحم القطانالمنتجات الورقية276
.المكربن الذائر

المركز الدوىل للشحن اى ىس ىس المنتجات الورقية277

لوجيستك

33044114-3+2015 412816+2033452491-015 

412817

انتاج وتصنيع الورق الصج

تصنيع الزجاج المسطح225240215+225258005+-المتحده للبطاريات السائلهالمنتجات الزجاجية278

بوستيك ايجيبت إلنتاج المواد منتجات اللدائن279

الالصقه بوست

+204307240/+20

4307244

ن 201224587585+22243428+ ن و البوىل بروبلير .انتاج المواستر و الوصالت البوىل اثلير
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 وزارة التجارة والصناعة 

محمود شحاتة / التقدم للتجارة المنظفات280

يكه وشر

ات تجميل- صابون20122310042+204801062+204855131+ .مستحضن

/20489121155+20489121155+دمحم محمود محمود سلطانالبويات واألحبار281

+201066611945

اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع البويات و الورنيشات و 20489121156+

.الالكيهات

ادوالتصديروالتخليص منتجات المطاط282 العماد لالستتر

الجمرك

وع انتاج صناع204540356+201222104972+224550002+ بروفيل , سلندرات- مشر

.(علب بطارية- اولسيالت- جوانات)مكبوسات

عل حنفن دمحم -- كالينا ايجيبت كيماويات غتر عضوية283

يكه وشر

.انتاج مادة سليكات الصوديوم الصلبة والسائلة201066652662+201066652666+224172749+

معن / مؤسسه نيوسامكو لالسماك منتجات كيماوية متنوعة284
عبدهللا عبد الغبن

.تصنيع خراطيم الرى الحديث و الكهرباء20482605461+201008919191+20482605461+

ي للتصديرالمنتجات الزجاجية285
ات 20623371317+20623371316+20623371314+مكتب دمحم بسيوئن انتاج العبوات الزجاجية الالزمة إلنتاج المستحضن

.الطبية والمنتجات الدوائية والغذائية

اد احمد دمحم األسمدة286 كة الباشا لالستتر شر

يكته عبدالصادق وشر

+224143034/+22

4143027

.بودر, انتاج اسمدة مركبة متخصصة سائلة 20100016634+224178646+

كاهالبويات واألحبار287 ن البوىل استر الغتر مشبعة و السيلر 2034595980+2034595981+2034595982+جورج خلف شاكر وشر انتاج و تصنيع معاجير

.لالخشاب و العبوات المعدنية و ريزن اإللكيد

ي / المضيه لصناعه البالستيك البويات واألحبار288 ايجر

بالست

 جميع صناعة الدهانات الداخلية و 02-22918453+20182148621+2229184800
ن

كة تعمل ف الشر

ن صناعة بياض الحوائط و اإلسقف  الخارجية و المعاجير

.صناعة مواد العزل , بلرش 

2+/2033387663+ابراهيم دمحم عبد هللا ابراهيممنتجات كيماوية متنوعة289

037493936

يتات 201006089106+2037610081+ ة قارون و انتاج امالح كتر استخالص اإلمالح من بحتر

يتات المغناسيوم,كلوريد الصوديوم,الصوديوم ملح . كتر

(فاكيوم)الطعام فائق الجودة

كة اإلهلية للشحوم و الزيوت منتجات اللدائن290 الشر

المعدنية

+223595736/+22

3784270

ن و 201222451406+223784270+ انتاج مواستر و مستلزمات المياة من البوىل بروبلير

ن و منتجات البالستيك .البوىل اثيلير

يكه- الباكتر البويات واألحبار291 2+/224535679+224535678+عادل وشر

01222133229

الدهانات الداخلية و الخارجية و المواد العازلة و 224538986+

.التشتيبات

22+/222634447+جاإلكىس للكيماويات مضاألسمدة292

2616663

اد و تصدير201001030409+222616664+  اإلسمدة استتر
ن

.اإلتجار ف

كية للدهانات منتجات كيماوية متنوعة293 طه حسن -المضية التر

يكتة وشر

انتاج و تسويق اإلسمدة اإلزونية و المركبة و حامض 20502523421+20502523421+20502522279+

يت و المثيانول .النيتر
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كة ارك دبليو ايجيبتمنتجات اللدائن294 ن والـ 2222908069+222915067+201222260221+شر  و PVCتصنيع مواستر ووصالت من البوىل بروبيلير
ن البوىل إيثيلير

ناشيونال للتجارهالبويات واألحبار295 كه نيلكو انتر انتاج جميع اصناف الدهانات الزيتية والمائية وورنيش 2046101457+20106104900+2046101456+شر

.اإلخشاب ومعالجة الدهانات والراتنجات والمذيبات

.انتاج و تصنيع الدهانات الديكورية201063350066N/A+228640971+العالميه للمركبات البالستيكيهالبويات واألحبار296

صابون - مسحوق غسيل غساإلت عادية و اوتومتيك2333815224+233817082+2033812082+بريق لتقنيات الصناعة المتطورةالمنظفات297

سليكات صودا صلبة - الجلشين بانواعها- تواليت

.شمع انارة- حمىصن سلفونيك- احماض دهنية

تصنيع الكيماويات واإلصباغ واإلحبار والمواد المساعدة 20238333026+20238331682+هوبك استيل للصناعات المعدنيهمنتجات اللدائن298

.المتعلقة بها

وستاتيك لدهان المعادن و 2038323831+201117002555+2038330482+مض المنوفيه للزيوت والصابونالبويات واألحبار299 تصنيع بودرة الدهان الكتر

.اإلجهزة الكهربائية

يكهالبويات واألحبار300 ي البدري وشر
ي دمحم مصطفن

22+/228641125+مصطفن

8641115

.انتاج الدهانات و مستلزماتها20103499198+228641135+

المضيه اإللمانيه للنقل والتجاره البويات واألحبار301

والمقاو

+2015413403/+2

015413404

تصنيع الدهانات انتاج دهانات زيتية و مائية وورنيش و 2015413402+2015413405+

.دهانات ديكور و دهانات اسمنتية معجون بالستيك

.انتاج و تصنيع جميع انواع الدهانات20553203590+20106850539+20553203570+ئر اى ئر لمواد التعبئه والتغليفالبويات واألحبار302

باىص عامرالبويات واألحبار303 اد و تصدير2038327952+-2038322966+باسم دمحم الشر .تصنيع مواد بناء و الستتر

اد والتصديرمنتجات اللدائن304 تصنيع مستلزمات التعبئة و التغليفو الصناعات الغذائية 2057329270+20127910690+2057322247+مؤسسه العرب لالستتر

و صناعة الفوم و منتجات و صناعة اإلثاث بكافة انواعة و 

اد ما يلزم لهذة  اإلثاث اإلسفنجر و المواد الالصقة و استتر

.الصناعات من خامات و مواد اولية

اقامة و تشغيل مصنع اإلنتاج مواد المون الجافة و 224719154+20106058800+224716430/1/3+هيات ايجيبت للمنتجات الصحيهمنتجات كيماوية متنوعة305

.مركبات تسوية اإلرضية و مواد حشو الجدران

.انتاج جميع انواع البويات و الورنيشات222844473+22834047+22834047+لينك لوجيستكسالبويات واألحبار306

كه المتحده للصناعه والتجارة منتجات اللدائن307 الشر

اد والالستتر

.انتاج و تصنيع البالستيك و الطباعة38640140/238640140/238640141

المتحده لعبوات ومستلزمات منتجات كيماوية متنوعة308

الدواجن

تصنيع اإلدوات المكتبية من خامات البالستيك و 23891915+20100611483423891842

ائط اإلصقة الشر

 /226994700+حيوي لصناعة اإلخشاب الحيويةالبويات واألحبار309

+226987723

خلط و تصنيع البويات اإلنشائية و الجرانيوليت و المواد 201223110311+226987723+
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كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

كات تجارية 310 22+/223918714+دايموندأخرى- شر

3908714

اد و تصدير و تجارة بذور و نقاوى و كيماويات و 201001620389+223935661+ استتر

اسمدة زراعية و تصنيع و طحن مبيدات و تجارة اإلسمدة 

.و المخصبات الزراعية

20452452101+2+بيوكيم جروب للمنظفات الصناعيةالبويات واألحبار311

-2-3

+20452452101-

2-3

- إلكيه دهان الحوائط - دهانات بالستيك للحوائط 2452100 2045+

مذيبات للبويات

خيوط بالستيك و شبك صوبات زراعية شكائر بالستيك 2015413292+2018/3139402+2015413291+المحمود للتخليص الجمركمنتجات اللدائن312

منسوجة التعبئة و تغليف المنتجات الزراعية و هابات 

سمكية و شبك مظالت وو حماية جميع المنتجات من 
ن .مادة بوىل ايثلير

انتاج كافة انواع الرتينات و المواد اإلصقة و المواد المانعة 2022907013+20482612648+2024146373/4+المضية العربية للمنتجات الورقيةمنتجات كيماوية متنوعة313

ب و البويات و كيماويات البناء و ما يتعلق بها .للشر

جمال / مودرن تكنيك سيسنيمز ام المنتجات الزجاجية314

عزت عل

.تصنيع منتجات زجاجية2038345650+2038345650+2038345649+

ن ومشتقاتهمنتجات كيماوية متنوعة315 .تصنيع كيماويات ومواد البناء2023607212+20238334786+20233363170+المضيه إلنتاج اإليتليير

انتاج البنتونيت فائق النعومة الخاص لصناعات الورق و 2035494570+2034592638+2035508580+خطاب عل عبد الحليم عبد الحميدمنتجات كيماوية متنوعة316

ب و صناعة اإلدوية بنود جمركية .تنقة مياة الشر

250810،380290

هيثم /مالبر لوجيستيك مانجمنت البويات واألحبار317

كاه فوزى احمد الحناوى وشر

ن الكيماوية و المذيبات203012750+20122727479+2033024523+ .انتاج و تصنيع البويات المعاجير

مكتب جمالكو للخدمات الجمركية منتجات اللدائن318

ابو بكر جمال حسن دمحم عل/

لية بالستيك2033832340+2034705665+2033830743+ ن .ادوات متن

جولسان ايجيبت للصناعات غتر كيماويات عضوية319

المنسوجه

.اسمدة زراعية- اضافات اعالف للحيوانات و الدواجن20222628756+-20222628756+

كيماويات و منظفات صناعية و اسمدة2034594025+2034597850+2034597850+ئر اى ىس للصناعات الغذائيهمنتجات كيماوية متنوعة320

كاةمنتجات اللدائن321 ن والمجلفنه بسعه 024040545024040544  20244751786+ السيد مصطفن حافظ وشر تصنيع خزانات المياه من البوىل اثيلير

. متر مكعب10000 متر مكعب اىل 1/2تبدا من 

اللواء لتصنيع / نيو سيبر جالس منتجات اللدائن322

الزجاج

+20 (02) 33 039 

748

+20 (02) 39 124 

336

+20(02) 2 76 97 

890,+20 (02) 33 

474 952

ب U.P.V.Cتصنيع مواستر بالستيك   لشبكات مياه الشر

والضف الصجي والكهرباء والري والتليفونات
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تصنيع عبوات البالستيك ذات بطاقات إلصقة 20238349004+20238328070+عالء دمحم جاد احمد محمودمنتجات اللدائن323

تصنيع عبوات - للصناعات الغذائية والغتر غذائية 

ات التجميل  الخاص بنظم الري. G.Pتصنيع - مستحضن

 / 38331678(02)38202678مؤسسة المضى للتجارة والتصديرمنتجات اللدائن324

38336109

(02)38336109

تصنيع عبوات البالستيك2033039449+20153705083+2033022049+رضا صابر عبد هللامنتجات اللدائن325

 5407099 (010)015368580عزت عل دمحم حسان حسنمنتجات اللدائن326

/ (015) 368580 

/ 368581

تصنيع وتصدير شكائر بالستيك منسوجه من ماده البوىل 368595 (015)

 تعبئه المواد الغذائيه والكيماويات
ن

ن تستخدم ف .بروبلير

- سادة - جميع أنواع الشكائر و األجولة المنسوجة 367407 (015)361766-367406015 (015)احمد حمدى عبد الحميدمنتجات اللدائن327

شكائر - عبوات الجامبو - إلمينتد -  لون 6مطبوعه حبر 

اللينو للبصل والبطاطس

ن منخفض 46650653-4665065902-2620018502-02دمحم عادل الشيخ ابراهيم/ فاست ام منتجات اللدائن328 تصنيع وطباعة جميع أنواع البوىلي إيثيلير

 6أكياس وشنط مطبوعة حبر - الكثافة وعاىلي الكثافة 

لون طباعة

 2600016 (048)2600016(048)دمحم جمال عبدالباسط حميدةمنتجات اللدائن329

/ 2603710/ 

(010)1002311

 و الخراطيم GRتصنيع خراطيم الرى ذات التنقيط الذائر 2601330 (048)

ن و محموعة  السادة المصنعة من مادة الـبوىل إثيلير

.النقاطات و الوصالت

لوجستيك / هويدا أحمد محمود منتجات اللدائن330

AHL

040-3359925/ 

040-3340710

(040) 3340710/  

 3357176

(040) 3359925 / 

040-3359925

 صناعة لعب األطفال بمختلف أنواعها 
ن

تخصصت ف

وأحجامها من عجل وسيارات أطفال وألعاب ذكاء وأدوات 

البحر وأدوات مدرسية، األكياس والشنط البالستيك

صالح احمد - اعاىل البحار للتوريدات منتجات كيماوية متنوعة331
ن ياسير

تصنيع منتجات البالستيك و اقالم الجاف ماركة بيك2042156039+2042156039+2042156846+

ئر جارمنت منتجات اللدائن332 الحريه للماليس )ليتر

(الجاهزه

 ـ حقن بالستيكPETزجاجات و عبوات من 46650942(02)7702685 (012)46650941(02)

2590290/25(048)احمد عبد المجيد حامد خليلمنتجات اللدائن333

90345

(048)2590290/2

590345/(012)21

63418

(048)2590290/259

0345

(نفخ و حقن)تصنيع أسطمبات و قوالب البالستيك 

تصنيع عبوات بالستيكية2034595351+2034595260+2034595841+احمد شعبان عبد المطلب عمارهمنتجات اللدائن334
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 وزارة التجارة والصناعة 

المضيه لتصدير مسبوكات الحديد منتجات اللدائن335

وموادها

.تصنيع الوان بالستيك و اضافات2026385406+2042107181+206420403+

السيد /جامبو للصناعات البالستيكيهكيماويات غتر عضوية336
مصطفن

ماستر باتش- مركبات كربونات كالسيوم 20246650761+20246650762+20246650761+

كة العالمية للتنمية و الصناعةمنتجات اللدائن337 -015 / 26444043-41161002-26444044015-02الشر

411630

صناديق بالستيك - شيالت - جراكن - تصنيع براميل 

حواجز الطريق- بمقاساتها المختلفة

كة فارما سوتيكامنتجات اللدائن338  pvcمواستر وقطع )تصنيع منتجات معدنية وبالستيكية 2024190664+-2022913886+شر

 -ppr) وغرف تفتيش.

اليف العالمية لمنتجات التعبئة و منتجات اللدائن339

التغليف

+2015387620+20553203520+2015387621-

+20553203522

 مم حبر 20  من قطر U.P.V.Cصناعة مواستر بالستيك 

ن عل HDPEصناعة مواستر -  مم 1200   ابوىل ايثلير

 مم800الكثافة حبر قطر 

دمحم نجيب عل )المحيط الشيــــعمنتجات اللدائن340

(دمحم

اعادة تدوير اللدائن و المخلفات الزراعية و الصناعية22706613(02)22706613(02)22706613 (02)

ادمنتجات اللدائن341  / 24198764(02)24182491-02المستقبل للتصدير واإلستتر

(012) 1002119

صناعة الفوم والبالستيك المعاد تدويره22900611(02)

دمحم - اكوا بورالصناعات البالستيك منتجات كيماوية متنوعة342

عبد المنعم عبد الحفيظ

ن و شكاير البوىل 206444046+2015412928+206340206+ انتاج شكاير كرانت مدمج بالبوىل بروبيلير

ن المنسوجة .بروبلير

كه مدار جروب مض للكيماوياتمنتجات اللدائن343  6451526 (050)01222108381شر

/ 6450526

تصنيع وتصدير جميع انواع قواعد التواليت ، البانيوهات 6455526  (050)

.اإلكريليك

 / 4594121 (03)4594121-03وادي الملوك للخدمات السياحيةمنتجات اللدائن344

4291485 / 

(012) 2132327

صناعة فرش األسنان ومنتجات العناية بالف4291485 (03)

بويات إنشائية ـ بويات أخشاب ـ بويات صناعية ـ 33446836-621655602-33467173084-02مكتب اإل نصار للتصديرالبويات واألحبار345

ورنيشات أخشاب ـ مذيبات

اد والتصديرمنتجات اللدائن346 وستاتيك238330368+238331415+المصطفن لالستتر انتاج وتوزيــــع بودرة دهان اليكتر

  - 37617688-409874202-0122شهبا لمنتجات البالستكالمنتجات الزجاجية347

0106-6649853

بيع كريستال وزجاج محفور02-37617688

كاهالمنتجات الزجاجية348 383413153833324438307202عالء حامد احمد هاشم وشر

زجاج ]مصنع ومصدرالمنتجات الزجاجيه عاليه الجوده 015410001015/410013/14015412750حسن فوزى حسن/ الفجر المنتجات الزجاجية349

, زجاج اإلبواب, زجاج عاكس, زجاج مبائن, سيارات

.[منتجات امنيه و زجاج كبائن الحمامات  25
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لية و المواد المنعشة للهواء 2044783004+2044783001+2044783002+ساكوم للصناعات منطقه حرهمنتجات كيماوية متنوعة350 ن ية المتن انتاج المبيدات الحشر

و المواد المطهرة و التنظيف و التلميع و مواد العناية 

الشخصية

ات الغذائيهمنتجات كيماوية متنوعة351 يد للمكيفات الصحراوية2033024322+2033043839+2033043837+مض للمستحضن .تصنيع وتجميع خاليا تتر

كة بريكاب مض لصناعة اإلغطية المنظفات352 شر

البالستيك

تصنيع المنظفات الصناعية2046101512-13+2010603913+204611383+

كه ايسيل بروباك مض للعبوات األسمدة353 شر

المتطوره

 مض35603040393417635603041
ن

وجينية ف إنتاج وتسويق األسمدة النيتر

المنصورة للراتنجات والصناعات المنظفات354

الكيماوية

كيماويات ومنظفات- مسحوق غسيل - صابون حمام02/3570985802/3568368702/35709858

المنصورة للراتنجات والصناعات منتجات كيماوية متنوعة355

الكيماوية

وحدات و فواصل و قواطع من الفوم و مواد البناء 2033858426+201004610950+2033858425+

الخفيفة و المواد الكيماوية العازلةو اغراض البناء و 

.اإلنشاء

ن و مركزات اإللوانمنتجات اللدائن356 ن235734054+235734067+235734067+المضية للمعاجير ن و بوىل بروبلير .مواستر بوىل ايثيلير

زخرفة وانتاج وتجميع اجزاء ومكونات زجاجية238327003+238320852+238320852+غاليكو للصناعات البالستيكالمنتجات الزجاجية357

ش الهندسيه لتصنيع البالستيك المنتجات الزجاجية358

والكاوتش

انتاج العبوات الزجاجية الفارغة لتعبئة المواد الغذائية2024196118+2015412852/3+202905399+

.جميع انواع ورق كتابة و طباعة238342250+20338303271+2038303272+دريمز لكروت المناسباتمنتجات الكرتون359

كة السالم إلنتاج الورق والكرتونالمنتجات الورقية360 2+/204597277+2035832016+شر

04597278

مواد التعبئة والتغليف من ورق و , طباعة و تغليف 2035827407+

كرتون وورق محول و بالستيك و سيلوفان و رقائق 

.الومنيوم و افالم بالستيك متعددة الطباقات 

دمحم شعبان / القدس للبالستيك المنظفات361

حامد عوض

+2034801062+034801062N/Aتصنيع و تعبئة تصنيع الصابون بجميع انواعة.

المواسم - جديع نزال الشيخ المنتجات الزجاجية362

للمناديل الصحية

انتاج تصدير كافة انواع الزجاج المسطح2055410464+2055410464+2055410467+

ن باز عبد / المضية للتصدير منتجات اللدائن363 حسير

الصادق عبد اللطيف

انتاج المواد الخام الكيماوية اإلولية والنهائية الالزمة 2015412068+2015412068+2015412068+

.لصناعة البالستيك واإلحذية

تصنيع المواد الخام النهائية و اإلولية اإلزمة لصناعة 2015380913+2015380913+2015380913+دمحم السيد فهم- الحمد للتصدير منتجات اللدائن364

 .P.V.C , EVAالبالستيك و اإلحذية و الشباشب مركب 

اد و 2034267083+2034274537+2034209288+تارجت لصناعه و تجارة الكيماوياتمنتجات كيماوية متنوعة365 تجارة و توريد المواد الكيماوية و عموم اإلستتر

(الدهانات- المنظفات)التصدير والتوكيالت التجارية 26
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اد والتصديرمنتجات اللدائن366 .صناعة العبوات البالستيكية بجميع اشكالها و احجامها228645595+2228645591+2228645590+ريمودا لالستتر

تصنيع خراطيم و مواستر إلغراض الكهربائية و 2033043348+20482602290+2033043347+بدايهمنتجات اللدائن367

.التليفونات و اكسسواراتها

اد راشد المنتجات الزجاجية368 الرواد للتصدير واإلستتر

عبدالحميد

لية )تصنيع جميع انواع المنتجات الزجاجية2015413599+2015413599+2015412921+ ن - ادوات متن

(نجف- فوانيس سيارات- فندقية

ق اإلوسط للتجارهمنتجات اللدائن369 كه افا ام ئر الشر انتاج الفورمالدهيد ومشتقاته20502244744+-20502233152+شر

نالمنتجات الورقية370 ن حسن بلتر تحويل وطباعة و تجارة جميع انواع الورق و الكرتون و 2038320370+2038320371+2038320371+اإلمان لصاحبها دمحم امير

البالستيك و مستلزمات الطباعة و اإلدوات الكتابية و 

المكتبية وتصدير المنتجات المضية

اد والتصديرمنتجات كيماوية متنوعة371 .خلط و تعبئة مواد كيماوية عل البارد2033372380+2046101906+2033376222+الندى لالستتر

مواد كيماوية لمعالجة المياة الصناعية و مياة الضف 20225277537+20238345856+20225277536+الفجر للصناعات الفنيهمنتجات كيماوية متنوعة372

الصج و الصناعىو إضافات الوقود و إضافات معامل 

ول تكرير البتر

اد والتصدير المنظفات373 العرب مض لالستتر

احمد سعيد

مذيبات الدهون ـ منظفات ومنعمات للمالبس 2034595399+2034595399034595399+

سائلة ومسحوق )والمنسوجات والمفروشات الفندقية 

ـ منظف لماكينات غسيل السيارات وماكينات  (بودرة

ـ منظف محركات  (الرغوة الجافة)الضغط العاىل 

السيارات ـ منظف سجاد ـ منظفات ومطهرات لمعدات 

الصناعات الغذائية ـ مزيل للبقع والصدأ

موستر عازلة من الصوف الصخرى - لفاف صوف صخرى224018255+201001580266+224018200+فيصل عل دمحم منصورمنتجات كيماوية متنوعة374

صوف صخرى - الواح صوف صخرى- اقطار مختلفة

بة الزراعية و زراعة الشتالت ن التر .سائب لتحسير

كات تجارية 375 ادأخرى- شر ف للتجارة الدولية واإلستتر  جميع المجالت و التسويق و 22616664+22688430+22616663+شر
ن

اد و التصدير ف اإلستتر

 
ن

التوزيــــع و الخدمات المنطقة بالغتر و الوكالت التجارية ف

التنمية الزراعية- تجارة اإلسمدة- جميع المجالت

لوفتهانزا للخدمات الجمركية منتجات اللدائن376

هانىمحمد عبد)

+20226359487+20502770035/

36/37

بويات إنشائية ـ مواد إلصقة20226359128+

انتاج مواد كيماوية خاصة بالبناء20222759215+2022740843+السعيد للتصدير والتخليص الجمركمنتجات اللدائن377
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ناشيونال للتخليص المنتجات الورقية378 فيوتشر انتر

الجمرك

وشور- المجالت- انتاج وطباعة كافة انواع الكتب222744056+222744056+222741907+ -التر

المسلزمات المكتبية و - النتائج- اإلجندات-الدليل

.المدرسية ومنتجات التعبئة و التغليف بجميع انواعها

قياتمنتجات اللدائن379 تصنيع المواستر والقطع البالستيكية ولوازمها من مادة 2429129 2057+-2429008 2057+الفريد للشر

pvc-cpvc

عبجر للصناعات البويات واألحبار380

الكيماويةوالبوليمرات ش م م

تصنيع وتعبئة كافة مستلزمات الدهانات و الديكور من 20246100506+20246100507+20246100506+

ن انتاج و تصنيع بدرونة شبك تعينة بودرة  بويات و معاجير

إلصق  ورق الحائط تعبئة السيليكون انتاج إلصق ورق 

حائط

ي األسمدة381
ي ديل ارئر

ن
ي - ىلي ف

ر
صالح  الدسوف

يكه وشر

NPKانتاج وخلط وتعبئة اسمدة مركبة 20482607383+2035681564+20482607786+

وق لالكياس /طلحه عبدالحافظالمنتجات الورقية382 الشر

الورقيه

 صناعة الورق الخفيف 2038330500+-2038331400+
ن

إنتاج الورق الصجي المستخدم ف

وفوط الوجه وفوط السفرة وورق التواليت والمطبخ 

.وإنتاج منتجات نهائية ومناديل الجيب

تصنيع المهمات الكهربائية الالزمة للشبكات الكهربائية و 2038338224+2038338224+2038338224+صابوئن للتخليص الجمرك والشحنمنتجات اللدائن383

مهمات الفصل و التوصيل و الحماية و القياس و التحكم 

 الشبكات و تصنيع مهمات ترشيد الطاقة و تصنيع 
ن

ف

.البالستيك و تشكيل المعادن

- كراب سيارات- اإلسفنج- انتاج سبع انواع المراتب 226828887+-2268222222+انجيلو للتصديرمنتجات اللدائن384

.اللحفة- مخدات

و لالنشاءات و الصناعةمنتجات اللدائن385 ي انفتر تصنيع المواستر البالستيك وملحقاتها2238165010+2238165000+2238165000+جر

العطاء لتشكيل وتشغيل المعادن األسمدة386

وانتاج

35836964 - 

35836965

084621050535836956 ; 

0846210505

تجارة وإنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية ومبيدات 

الزراعة والصحة العامة

ن عبد األسمدة387 فونتانا جروب بهجت حسير

العال

 NPKاقامة و تشغيل مصنع لخلط و تعبئة اسمدة مركب 204021878+-224045830+

. و عنارص صغرى

.تصدير عبوات البيض والدواجن من الكرتون2015400070+2226972675+2015400069+احمد حسن محمودالمنتجات الورقية388

صناعة الكرتون المضلع بجميع أشكاله وأنواعه وطباعته20235391856+20235391855+20235391855+دمحم صالح دمحمالمنتجات الورقية389

 انتاج و تسويق سمادالسوبر 20402542773+20882270020+20402542100+ايجر بوليمرز للكيماوياتاألسمدة390
ن

كات الرائدة ف احدى  الشر

بيك فوسفات اإلحادى و حامض الكتر

صناعة وطباعة وتغليف علب وعبوات من الكرتون 20246100485+20246100406+20246100405+اتريد- الفرعونية للزيوت العطرية المنتجات الورقية391

.والبالستيك بكافة انواعها 28
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كات تجارية 392 اد والتصديرأخرى- شر لالستتر استخراج الملح الخام و غسيلة وطحنة و تكريرة و توزيعة 204837491+20683320878+204837493+سما الختر

.من الداخل و الخارج

كه اإلفريقيه لالكياس الورقيهمنتجات اللدائن393 تصنيع الوان الماستر باتش44468587-4446847102-02الشر

منتجات اللدائن394
ر

 - 26206269-402-26208703-02ياش عاطف دمحم عبد الباف

02-28647215

ليه من البالستيك 02-26206269 ن - أطباق - أكواب  )انتاج أدوات متن

علب ثالجة- أطقم توابل - دورق 

كات تجارية 395 كة مض لصناعة الزجاجأخرى- شر  - 26985464-02شر

02-26994784

02-24709303 - 

02-24709303

امج الخاصة بالماكينات المختلفة تصنيع المعدات والتر

كه الصاوى الكيماويهمنتجات اللدائن396 50223670020106565626 (03)شر

2

كيبات 5022367 (03) ن للتر  صناعة مواستر البوىل إيثيلير
ن

متخصصون ف

الكهربائية المقاومة للحريق و الغتر مقاومة

كات تجارية 397 2033307233+2033307233+2033325613+حماده دمحم دمحم يوسفأخرى- شر

فيسمنتجات كيماوية متنوعة398 انتاج مبيدات الصحة العامة و الزراعية و المخصبات و -206650724+20552360580+سكاي فريت ستر

ات الطبية و اإلعشاب  ولية و المستحضن الكيماويات البتر

الطبية و الزيوت النباتية

 مجال ورق الكتابة 223683049+2023683049+الوفا جروبمنتجات الكرتون399
ن

اد و تصدير و توكيالت تجارية ف استتر

.و الطباعة

حمادة  )مؤسسة الرابج للتصدير منتجات اللدائن400

(حمدى 

انتاج جميع انواع المواستر و الوصالت و عزف التفتيش 2037622905+20452633045+2037624462+

والصناديق البالستيك للبنود 

(391723،39174090،392310)الجمركية

 السعدئنمنتجات كيماوية متنوعة401
ر

إنتاج ملح طعام كلوريد الصوديوم لألغراض الغذائية 204440947+204403203+204440946+هيام دمحم شوف

والصناعية

دهانات حديثة داخلبة و خارجية20402732669+20402613794+20402613294+نوران ابراهيم دمحم الشيخالبويات واألحبار402

احمد محمود لطفن عبد الرحمن منتجات كيماوية متنوعة403

رضوان

+2035391515+2038290508/0

9

مبيدات و اسمدة و منظمات نمو و -كيماويات زراعية 2035391814+

.مبيدات صحة عامة و مبيدات تركية

اد والتصدير البويات واألحبار404 محمود / الزهور لالستتر

ي دمحم حامد قاسم العشر

(دهانات اخشاب و سيارات)جارة دهانات2024190094+2026906073+

يالكيماويات غتر عضوية405 ف شاكر بطرس حنا غتر تكستر وطحن اإلحجار إلنتاج مادة كربونات الكالسيوم و 2033025136+2033025127+اشر

ة - تعبئتها  - سادة ومطبوع  )اكياس وشنط ورقية صغتر

ة اكياس ورق متعددة الطبقات لمواد - اكياس ورقية كبتر

.اوعية و صناديق من الورق و الكربون- البناء 

2+/2034595247+المشكاه لتصنيع اإلجهزه الكهربائيهمصنوعات متنوعة406

034595246

صناعة اإلقالم و اإلوراق الكتابية و المكتبية بانواعها و 2034595248+20345595239+

ن الورق بانواعة .الطباعة وتجهتر
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,20643481031+20226149999+دمحم محمود دمحم دمحمالبويات واألحبار407

0643481032,06

43481033

+20643481030-

+2026149998

تصنيع جميع أنواع الدهانات والبويات الصناعية 

.لالغراض الصناعية والبحرية واإلنشائية

(رزم- بكر)ورق ابيض كتابة وطباعة 2023952941+20974790908+2023952940+محمود سمتر ابو زيدالمنتجات الورقية408

يبنالمنتجات الورقية409 .صناعة صناديق الكرتون المضلع224046917+225010161+224040467+مايسة دمحم احمد الجتر

بت لالستثمار الصناعالمنتجات الورقية410 .صناعة صناديق الكرتون المضلع224046917+225010161+224040467+ماستر

 / خورشيد للبالستيك كيماويات غتر عضوية411
ر

هالل شوف

هالل

انتاج وتصنيع الدهانات والبويات والخامات اإلولية 20224050540+2023108083+2024010819+

(اإللكيد ريزين)للدهانات 

- اقامة و تشغيل مصنع روإلت واكياس وشنط بالستيك 20244564060+20244564059+20244564057+ريــهام عبد الرؤؤف زكريا عيىسمنتجات اللدائن412

اد والتصدير والتوكيالت التجارية  اعادة فك و - اإلستتر

.تقطيع روإلت البالستيك و التجارة والتسويق

كة اإلهلية للزيوت والشحوممنتجات اللدائن413 ن و تدوير مادة ال  2033377469+2039127141+2037623589+الشر .  و تصديرهاP.E.Tاعداد و تجهتر

اد و التصديرمنتجات اللدائن414 ن 2015412991+2015412993+-الحشائش لالستتر شكاير )انتاج اجولة منسوجة من البوىل بروبيلير

(بالستيك

ي توفيقمنتجات اللدائن415
 صناعة الفرىسر و 20482611934+20482611934+01062494416نور الدين احنمد ليبى

ن
ات بالستيك تدخل ف انتاج شعتر

.المكانس

كازابالنكا / ابتسام عبد القادر خميسكيماويات غتر عضوية416

للتصدير

.انتاج وتعبئة كربونات الكالسيوم20225177981+20869204621+20225177980+

اإلسبانيه لتكنولوجيا البالستيك كيماويات عضوية417

واإلجهزه

.(اكسيد هيدروكلوريد)الكيماويات العضوية 2034597995+2034597995+2034595077+

  المبطن بالورق و PVCصناعة افراخ و روإلت ال - صناع227370364+2042270681+227351409+اى كان كبيتال للتجارة و المقاوإلتمنتجات كيماوية متنوعة418

. طرى و ناشفPVCو افراخ و روإلت - القماش

نك - تصنيع و تقطيع المواد اإلصقة 2037620417+2037620097+2037620719+جالس هوممنتجات كيماوية متنوعة419 بكر الطباعة افالم شر
ن بوىل اولقير

يكه/نيو بيبرالمنتجات الورقية420 .اإلظرف الورقية- المنتجات الورقية20338326649+20123900996+2038326651+احمد راغب اغا وشر

المضيه اإليطاليه لتصنيع انظمه منتجات اللدائن421

الرى بالتنقيط دورو درب

تصنيع مواد بالستيك انواع مختلفة و جميع منتجات 2033039748+2039124336+2033474952+

.بالستيك

ا  كتر  للطباعة و المنتجات المنتجات الزجاجية422 التر

الصحية

كة من قطع الكريستال و 2042201032+242201032+2042206082+ انتاج و توزيــــع منتجات الشر

.النجف و الهدايا و اإلكسسوار

كويكل للتوريدات والتوكيالت المنتجات الورقية423

التجاريه

انتاج صناديق الكرتون المضلع وعلب الكرتون بانواعها 2015411067+-2015411066+

.باشكلها ومقاستها المختلفة 30
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اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع المبيدات و 2035777093+2039573557+2035777033+ياش دمحم دمحم علاألسمدة424

(انتاج اسمدة ورقية و مغذيات )الكيماويات

ن باك للطباعه والتغليفكيماويات غتر عضوية425 كة العلمير - مشتقات فحم الكوك : تصدير المواد الكيماوية 2033383223+-2037482385+شر

ن - كربونات الكالسيوم  ن - فورمالير  - PET- البوىل برولير

.الخامات المعدنية

كة مرسال للشحن والتخليص منتجات اللدائن426 شر

الجمرك

+20225285880+20238164020+20225285890/+20

238164023

صناعة انابيب ووصالت من اإليبوكىس والبوليستر من 

جالس وملحقاتها والخزانات والعوامات من المواد  الفايتر

.المذكورة

كه المضيه السعوديه لصناعه المنتجات الزجاجية427 الشر

بويات الس

.اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع الزجاج بكافة انواعها20846216484+-20846216444+

مانع - مساعد انتشار- الكيدات)انتاج رانتحات صناعية 2055362375+2055378452+2055362032+طيبه باك لالستثمارات الصناعيهمنتجات اللدائن428

(عجائن- مركزات الوان- مخففات- رغوة

انتاج اكياس البالستيك ذاتية الغلق اكياس الخضار و 225160216+225162555+225162545+عماد عبد الحميد امباركمنتجات اللدائن429

.اكياس العنب و اكياس الورد و جميع مقاستها و الطباعة

ن ووصالتهات222729119+2015385221+222729120+دمحم مرزوق احمد ابراهيممنتجات اللدائن430 .انتاج مواستر البوىل ايثيلير

.طباعة الكتب وكافة المطبوعات 2038338241+2038338244+2038338242+اوليوكيمالمنتجات الورقية431

اقامة و تشغيل مصنع اإلنتاج و تصنيع اإلسمدة و 2038360546+-2038363094+باشا باشا ايجيبت لصناعات الزجاجاألسمدة432

.المخصبات الزراعية بكافة انواعها

محمود / مكتب المتحده للتصدير منتجات كيماوية متنوعة433

خلف

بودرة تنظيف صلبة  ـ مامع )كيماويات متخصصة 2033038115+2038311157+2033031181+

(تنظيف سائل ـ منظف سائل

صناعة الفواصل الورقية والكشكول والبوكسات 2038343799+2038342730+2038306775+ايجيبت يان جيانغ للمواد الخاممنتجات الكرتون434

ات والفايالت  الملفات الورقية- واإلكالستر

شام لصناعة الفواحات منتجات كيماوية متنوعة435

دمحم عمار عبد الحكيم /والتصدير

يكتة ’الفقيه وشر

حوائط و باب و - تقطع و عمل قطاعات اإللومنيوم224153508+-224170044+

.مشابك و تقطيع الزجاج و جميع اإلعمال المربطة به

ناشيونالمنتجات اللدائن436 كة كريستال عصفور انتر تصنيع عبوات بالستيكية مختلفة المقاسات2015412599+-2015412224+شر

-03 - 4596365-03إلمنتيك مض لصناعه اإلخشابمنتجات اللدائن437

4595515

ي03-459636503-4595515
عبوات واغطية المنتجات الدوائى

-02 - 37610475-3761041302-402-37610353-02اكرو لمنتجات البناءمنتجات اللدائن438

37615748

 PVCصناعة حبيبات البالستيك المصنعة من مركبات الـ 

ي صناعات عديدة واهمها صناعة الكابالت 
ن

والبر تدخل ف

وفيالت الكهربائية والمواستر والوصالت البالستيكية و التر
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صناعة جميع ألوان و إضافات البالستيك وخيوط البوىلي 38330613-3833559002-02ماسه كيو/هدى حسن دمحم سليمان منتجات اللدائن439

باتش ـ ألوان  ،ملونات البالستيك ـ خامات ماستر ن بروبلير

ن سابقة  ن وخيوط بوىل بروبيلير خيوط البوىل بروبيلير

التلوين تامة الصنع ـ اإلضافات المتخصصة ومنها 

اق  المقاومة لألشعة فوق البنفسيجية المانعة لحتر

والمانعة لاللتصاق

-20+44892198-2-20+الضياء لخدمات التصديرمنتجات اللدائن440

1227787060

ن)إنتاج عبوات متعددة الطبقات 20-2-44892197+ زجاجات  - (بوىلي ايثيلير

بالستيك سعات مختلفة متعددة الطبقات ـ زجاجات 

ن ـ أغطية  بالستيك سعات مختلفة من البوىل إثيلير

ن ـ مكيال  مختلفة للزجاجات من خامة البوىل بروبيلير

ن من خامة  ن ـ غطاء قطعتير معايرة من البوىل بروبيلير
ن البوىل بروبيلير

-02/26903673015/332098015/332141العربية للشحن الدوىليمنتجات اللدائن441

02/22903032

تكرير وتعبئة زيوت الطعام وصناعات بالستيكية ومياه 

غازية

.اكياس و شنط بالستيك دروإلت و مريلة مطبخ و جوانبر222792223+-222812602+اوليو للتجارهمنتجات اللدائن442

ن المبطنة وغتر 20222670051+2015332162+20222669707+برنت فور باك للطباعه والتغليفمنتجات اللدائن443 أكياس وأجولة منسوجة من البوىلي بروبلير

ن لتعبئة الدقيق، والحبوب، السكر،  المبطنة بالبوىلي ايثيلير

- الكيماويات , األعالف ، الملح ، األسمدة ، الفحم 

ن المنسوجة الخاصة بتغليف  ائح البوىلي بروبلير تصنيع شر

باإلت األقطان والمنسوجات واألخشاب

لمياه  - UPVCانتاج المواستر ووصالتها من مادة الـ 20246651374+20246651373+20246651372+كاستل للتجارهمنتجات اللدائن444

ب والري والضف الصجي واآلبار وحماية كابالت  الشر

التليفونات ـ تخريز خامات البالستيك

منتجات التجميل صابون - سائل- انتاج المنظفات بودرة20663722825+20663723821+2026969100+الروان للشحن الدوىل والتصديرالمنظفات445

.persil gel- powder-spray.fa rau.on.faتواليت 

-20222677277+2015366377+20222675300+مؤسسه كونكت للتصديرمنتجات اللدائن446

+2015366375

 والعبوات البالستيكية المنسوجة من PVCانتاج المواستر 
ن البوىل بروبلير
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ن إلنتاج مواد 2015363383+2015363380+دمحم عل عبدالغبن خالد غانممنتجات اللدائن447 ين و البوىل بروبيلير روإلت من البوىل إستتر

التعبئة و التغليف و األكواب و علب الزبادى و أكواب 

.العصائر

ن للتصديرمنتجات اللدائن448 نجالء السعيد / المهندسير

الغزاىل

- انتاج و تصنيع الثقل اإلمام و الخلفن للغسالة2015351555+2015350500+

.الفوم- استطمبات بالستيك 

تصنيع وسلفنة الفيلم البالستيك واألدوات الكتابية 20222914160+2015410210+20222902303+الحويىط للتصديرمنتجات اللدائن449

والمكتبية البالستيكية والورقية بأنواعها وتصنيع مواد 

التعبئة والتغليف بأنواعها وطباعتها

تصنيع عبوات بالستيكية باحجام مختلفة20244890529+20244890528+20244890527+زكريا عبد الرؤوف زكريا-ريتش تاتشمنتجات اللدائن450

ات 3833526338337798بلو سكاىمنتجات اللدائن451 إنتاج وتصنيع أنابيب بالستيك لتعبئة مستحضن

ات الطبية - التجميل  إنتاج عبوات بالستيك - المستحضن

(لتعبئة المواد الغذائية

ن ولحام العبوات واإلفالم 238290321+238290320+238290320+دمحم عل دمحم حسب النبرالمنتجات الورقية452 تصنيع وطباعة وتبطير

البالستيك والورق ومواد التعبئة والتغليف  و اإلستيكر 

جيب ومطبخ )والكرتون والمواد الالصقة ومناديل ورقية 

.(وسحب

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات المساعدة 233469221+233460244+233469220+فرنتشر هاوسمنتجات كيماوية متنوعة453

.للصناعات اإلنشائية والمعدنية

يكهمنتجات كيماوية متنوعة454 مض /وجيه سعيدعطيه وشر

للتصدير

- خالت الصوديوم - مزيل شحوم - تتن - مذيب احبار 20224549350+201013200007+20224549377+

تعبئة وتوزيــــع منظفات صناعية ومنتجات كيماوية 

.صناعية

من عجينة الورق  (الورق الخام)صناعة المادة الخام 20482613076+-20482613080+الماسه للتصديرالمنتجات الورقية455

 تصنيع المنتجات الورقية و 
ن

القابل للتحويل ومستخدم ف

كة عملية التصنيع .عل الشر

ن للتجاره والتوريداتكيماويات غتر عضوية456 كه دولفير اد والتوكيالت التجارية وتجارة مواد البناء2022595326+20222560022+20222560059+شر التصدير واإلستتر

- ورنيشات - بويات - انتاج المواد الكيماوية المساعدة 2033053404+203345214833452149+(عل عبد الرحيم)ئر اتش ايةالبويات واألحبار457

إلكيهات

وعات الذكيه المنتجات الزجاجية458 إنتاج أدوات المائدة من مادة األوبال2044799622+2044799620+2044799623+سمارتكوم/ انجاز للمشر

.صناعة حفاضات اإلطفال ومناديل228642203+228642206+228642205+السالم للتصديرمصنوعات متنوعة459

33



كة قطاع# كة فاكس 2تليفون 1تليفون اسم الشر نشاط الشر

Ministry of Trade & Industry  
 وزارة التجارة والصناعة 

ن لصناعه عبوات منتجات كيماوية متنوعة460 الحرمير

ن احمد /البالستيك مصطفن حسير

رجب

انتاج منتجات / انتاج زيوت سيارات و زيوت صناعية2027951800+2027958252+

لية/ العناية بالسيارة  ن انتاج مبيدات / انتاج منظفات متن

لية/ زراعية ن ترويجها و / معطرات جو/ مبيدات متن

.تنسيقها

البيض والفاكهه وحوامل - تصنيع وانتاج أطباق الكرتون 20238300928+20238337494+المهندس  للكيماوياتالمنتجات الورقية461

األكواب والعبوات الصناعية

كات تجارية 462 التصدير2034876235+2034876235+دمحم فؤاد فرحات عمارةأخرى- شر

ن احمد / الهدى للتصدير مصنوعات متنوعة463 حسير

خميس

اقالم - اقالم جاف- اقالم رصاص)انتاج اإلدوات الكتابية25899423+2038312181+2025934682+

.(مساطر و اطقم هندسية- اساتيك- اقالم الوان- جبل

اد منتجات اللدائن464 مكتب وادى القمر لالستتر

حامد دمحم عزب-والتصدير

ن 2015366023+2015366023+ بوىلي - منتجات بالستيك من خامات البوىلي بروبلير

ن  لية  (طاسات)كماليات السيارات من - ايثيلير ن ـ  أدوات متن

من البالستيك (معالق وشوك- أطباق ثالجة  ـ  جرادل )

اد والتصدير كيماويات غتر عضوية465 السيد /المختار لالستتر

مختار السيد المصيلج مطر

إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وطباعة العالمات المرورية 2226717037+2052900047+2226717038+

واللوحات اؤلعالنية ومعطر الجو

طباعة وتغليف علب وصناديق من ورق مقوى2034700126+2034700124+2034700123+نشوي دمحم رشديالمنتجات الورقية466

 - 2034595351+2034595841+2034595260+الزينه لصناعه الورق الصجمنتجات اللدائن467

+2459059

 - PETمصبعات ال - حقن أغطية العبوات البالستيكية 

عبوات بالستيكية صناعية

اد  والتصدير واإلتوكليالت  التجارية  2015362375+2015362023+احمد دمحم عبد الرسول مكاويالبويات واألحبار468 مكتب اإلستتر

والتوريدات  العمومية  وتجارة المواد  الكيماوية

عبد الحكيم دمحم / التعلب بالست البويات واألحبار469

البيوم

نصنيع وانتاج مستلزمات البويات من راتنجات صناعية 2035411824+2034592483+2035411824+

ن  وزيوت البويات وانتاج البويات بكافة انواعها والمعاجير

ومواد التلميع

اد والتصدي منتجات اللدائن470 ف -لطفىلالستتر اشر

احمد لطفىمحمد

التجارة العامة وتوريد وتوزيــــع المواستر البالستيك 20226421332+20559516385+20226338773+

اد والتصدير والتوكيالت  ولوازمها والخزانات واإلستتر

التجارية والمقاوإلت العامة

كات تجارية 471 اد و تصدير223960860+223934448+223934448+السنبله للشحن و التصديرأخرى- شر .استتر

ن- انتاج كربونات الكالسيوم 2034842590+2034594489+2034817877+اوميا ايجيبت للتعدينكيماويات غتر عضوية472 بودرة التلك والكاولير

انتاج صناديق الكرتون مضغدة ومطبوعة2034595045+2034598777+2034590533+ايزى واى للتصديرالمنتجات الورقية473

ن ومستلزماتها باقطار PVCتصنيع مواستر 2044801231+2044801227+2044801226+راجا سبارك للصناعات المغذيهمنتجات اللدائن474  وبوىلي بروبلير

ن PVCوتصنيع وصالت , مختفلة   والبوىلي بروبلير
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ابراهيم عطيه / اوسكار للكراسات منتجات اللدائن475

عطيه وهبه

. ووصالتPVCتصنيع المواستر البالستيكية من مادة  2022587451+2024531968+20222571021+

اد والتصدير المنتجات الورقية476 وحيد / الهدى لالستتر

مصطفن حسن عبد الدايم

إنتاج وتصنيع المنتجات الورقية الصحيه2015382200+2015362718+

االسيدرزق السيدالعجمىالصفا المنتجات الورقية477

والنورللتصدير

انتاج مواد التعبئة والتغليف من الكرتون وغتر ذلك 2034591040+2034591060+2034590035+

للمطبوع وغتر المطبوع

ن محورى الشد 20238283050+-20238283000+رضا عبد الجواد دمحم عبد الجواد رزقمنتجات اللدائن478 - شفاف ) BOPPافالم بوىل بروبيلير

ن  - (ممعدن- مبطن  - مبطن - شفاف  )CPPافالم بروبيلير

ن  - (ممعدن (.ممعدن- شفاف )افالم بوىل اثيلير

تصدير كربونات كالسيوم2034876235+2034876235+الفراشه لصناعه وطباعه مواد التعبئهكيماويات غتر عضوية479

ن فوم 204665280200+2046651079+2046652900+المضية اإلسبانيه لتكنولوجيا المعادنالمنتجات الورقية480 - روإلت - زوايا - اعواد - الواح )تصنيع البوىل اثيلير

مواد إلصقة- صناديق كرتون مضلع  - (شبك- مواستر 

نمنتجات الكرتون481 كة جر اس اى لتكونولوجيا التبطير كافة مجاإلت الطباعة والنشر والتوزيــــع وتجارة وتصنيع 2033462576+2038333150+2033029800+شر

اد  الورق بكافة اشكاله واحجامه وانواعه وحق استتر

الخامات واإلإلت والمعدات وقطع الغيار وكافة 

مستلزمات التصدير من فائض اإلنتاج

دمحم الحسيبن / جراف كيميكالز منتجات اللدائن482

كاه وشر

عبوات بالستيكية )تصنيع المنتجات البالستيكية 20246101250+20246101251+20246101253+

(واغطية ومكاييل وقطارات ومالعق

الهام احمد / البارون للتصدير منتجات اللدائن483

عبدالعاىط

باتش وملونات البالستيك20140666801+ تصنيع الماستر

ناشونالمنتجات الكرتون484 انتاج اإلدوات الكتابية والمكتبية222914160+2015410210+2229902303+هاوس وير انتر

 ولوازمهاUPVCانتاج مواستر بالستيك 226439795+2015357388+226439795+البشتر جروبمنتجات اللدائن485

اد منتجات المطاط486 طريق العل للشحن واإلستتر

والتصدير

جونات موستر : صناعات منتجات المطاط من2015365164+2015365164+2015366265+

(upvc,اسمنتية, فخار) , قطع غيار سيارات و غسالت ,

, فرش ارضيات , (مصدات للموائن و السفن)فنادر 

.سلندرات طباعة

.تصنيع األحبار الطباعة الروتو والفلكسو20846216160+-20846216160+مصطفن حامد الجارج الشامالبويات واألحبار487

انتاج العبوات واإلمبوإلت الزجاجية الفارغة بجميع 20226324709+2015356047+20226324708+منطقه حره- ايجيكوت للدهانات المنتجات الزجاجية488

المقاسات لالغراض الطبية والصيدلية
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تصنيع المواستر البالستيك ولوازمها وخلط خامات 20153663292+20224014200+2015361292+هوت إلين للشحن والنقل الدوىلمنتجات اللدائن489

البالستيك وتركيب المواستر ومستلزمتها للغتر

اكلمنتجات اللدائن490 تصنيع عبوات البالستيك2015370582+20153705083+20233022049+متر

- بالستيك )تصنيع كافة اإلدوات المكتبية والمدرسية من 22613319 22613345022261334602 02شاديباك للعبوات الدوائيه والغذائيهمنتجات اللدائن491

(ورق

ال لخدمات الدعم اللوجيسبرالمنتجات الورقية492 .تصنيع كافة انواع الورق الصج412059 2015+412060 2015+412060 2015+جينتر

مواستر  - (سادة ومطبوعة)شنط واكياس - صوب زراعية 20472511974+20472511975+201112225596+دمحم السيد الغريب الطيبمنتجات اللدائن493

وخراطيم بالستيك

يف حسن دمحم المزاج المنتجات الورقية494 مؤسسه / شر

يف المزاج للمقاوإلت شر

صناعة العبوات الكرتونية وطباعتها20552642504+-20552642501+

- مصنع اإلهرام لحقن البالستيك منتجات اللدائن495

دمحم السيد ع

ب 20221808088+-20221808000+ ن لمياه الشر انتاج مواستر بالستيك من البوىل ايثيلير

.ووصالتها

ادمنتجات اللدائن496  ووصالتها و قطاعها PVCانتاج مواستر بالستيك من ال 20221808088+-20221808000+ايروس للتصدير واإلستتر

. لالبواب و الشبابيكPVCال 

كة كيما للتصنيعمنتجات اللدائن497 .انتاج كافة انواع وصالت ومستلزمات المواستر البالستيك20221808088+-20221808000+شر

ن كربونات 20221808088+-20221808000+النيل للتنقيط/ نايل دريب كيماويات غتر عضوية498 انتاج الفسلبار وبودرة التلك وطحن وتجهتر

.الكالسيوم

اد منتجات اللدائن499 حسن عبداللطيف التوتو لالستتر

والتصدير

منتجات بالستيكية مختصة بالخرسانات و اإلنشاءات224536375+201222542858+224536375+

انتاج و تجارة مادة اسود الكربون بجميع درجاتة2034770110+2034770102+2034770102+سام عل عبدهللا بدرمنتجات كيماوية متنوعة500

كة مض للبنتونيت و مشتقاتهمنتجات كيماوية متنوعة501 اقامة و تشغيل مصنع لتصنيع و خلط و طحن المنظفات 20484039+-204834024+شر

- الصناعية المواد المساعدة المنسيج الطباعة

ات التجميل .مستحضن

كة الصناعات الكيماوية المتطورة منتجات اللدائن502 شر

اية ىس/ 

+227057581/2+2044801610/1

/2/3/4

  و ABSالواح - الواح بالستيك تالجات - تصنيع بالستيك227545171+

ين  - ماستر باتش - اجزاء بالستيك بنظام الحقن-بولستر

petزجاجات 

كة افياب أيجيبت لصناعة منتجات اللدائن503 شر

الصابون و موادالعناية الشخصية 

والمنظفات

ن و 2038290090+2038290091+2038290094+ تصنيع منتجات بالستيك مواستر و قطع بوىل بروبلير

ن طبقة واحدة ومتعدد الطبقات .بوىل اثيلير

كة الدولية للفحممنتجات كيماوية متنوعة504 (صناع)20485607203+-20482602210+الشر انتاج الرتنجات الصناعية   (الكيدرايزن)
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ق لمنتجات العناية منتجات اللدائن505 يونيليفر مشر

الشخصية

+2012223326362+201222571304

9

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و انتاج منتجات البالستيك 2012227333673+

الواح و )و الكاوتشوك و اعادة تدوير خاماتها و مخلفاتها 

(بلوكات كاوتش و ايفا و بالستيك و ارضيات و لوازم بناء

/ احمد رمضان احمد علي المعداوي البويات واألحبار506

الفهد

تصنيع جميع انواع الدهانات والملمعات والمذيبات 3200900 3200100+2055 37305144+2055 202+

وخاصة دهانات السيارات

خلط و التعبئة المذيبات و المنظفات و مزيالت الشحوم 22707134+2046650753+22705528+تارجت للتصديرمنتجات اللدائن507

اد و التصدير و التوكيالت التجارية .و اإلستتر

.انتاج ادوات المائدة الزجاجية2015410895+2015410892+2015410892+سكاى افريقيا للبويات والورنيشاتالمنتجات الزجاجية508

يد الصديقة للبيئة 20227878560+20228645450+20227878550+الذهبيه للتصديركيماويات عضوية509 تعبئة وخلط وتصنيع غازات التتر

بمختلف أنواعها وأحجامها

.انتاج العبوات البالستيكية عالية الجودة20552900193+-20552900192+مها حسن/طيبه للتصدير منتجات اللدائن510

نجالء السيد عبد /بيوتفل فرنتشر منتجات اللدائن511

يكتها النبر وشر

تصنيع مواد التعبئة و التغليف من الورق و البالستيك و 2034593555+2034593006+2034592655+

الكرتون و قص و تبن الورق و الكرتون و الطباعة عل 

ين العبوات و تصنيع الواح من البوىل استر

062;20623391991+20623391900+20623230279+اى ئر باك للتوريدات العموميهالمنظفات512

320329

تصنيع الكيماويات المتخصصة لكافة أنواع منتجات 

لية والشخصية ن إنتاج المواد الخافضة - العناية و المتن

.للتوتر السطجي

ئر دى اى للبويات والصناعات البويات واألحبار513

الكيماويه ش م

ن والبولش 034593555034210316034592655 إنتاج جميع أنواع البويات والمعاجير

www.midoco.com- والورنيشات 

المضيه لكيماويات اإلنشاءات المنتجات الورقية514

 ىس
ن

والمسابك ىس ف

تصنيع الورق والكرتون والبالستيك وتحويل المواد الخام 20482630345+20482630348+

ي
الناتجة إىل مواد وسيطة والمواد الوسيطة إىل منتج نهائى

ناشيونال اكسبورتالمنتجات الزجاجية515 باسم عبد -انتر

الرؤوف

تصنيع أدوات المائدة الزجاجية02498714220249870149

كات تجارية 516 المضيه بوىل ايجبت للصناعات أخرى- شر

البالستيكيه

 المنتجات 035544851033625535
ن

اد والتصدير ف  مجال اإلستتر
ن

 )تعمل ف

األدوات - العدد واآلإلت للورش والمصانع - الغذائية 

(منتجات الكرتون- المكتبية 

طباعة اإلوفست للكتب والمجالت وجميع المواد 2591527101537689425918160معادن التحويليه الصناعيهالمنتجات الورقية517

 التعبئة 
ن

الدعائية باؤلضافة إىل الكرتون المستعمل ف

والتغليف

C.B.Eإنتاج وتصنيع الكرتون المضلع بكافة أنواعها والـ 2015499024+-2015499022+دمحم نجيب عل دمحم محمودالمنتجات الورقية518 37
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عبوات بالستيك- مصبات بالستيك 20237499685+20238334261+20237608704+احمد عبد المجيد حامد خليلمنتجات اللدائن519
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