
 الشرآة الدولية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية  :االسم
 تعبئة السلع الغذائية  :النشاط 

  A1 :العنوان بالكامل
  410147 :رقم التليفون 
 

 الشرق األوسط لألغذية والمشروبات  :االسم
 فة خضروات وفواآه مجمدة وطازجة ومجف :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

 4178105-2913431 :مصر الجديدة ت -شارع الثورة  111 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  4178105-2905237:فاآس

  410387-410388 :رقم التليفون 
  هانى رزق جرجس /د :اسم المسئول 
 
 

(آوآى)شرآة القاهرة للدواجن  :االسم
 مجزر دجاج  :نشاطال 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410723-410723-410722-410721-410720 :رقم التليفون 
 
 

 (العدوى)مصنع العدوى للمكرونة  :االسم
 المكرونة  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2488586:ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  363351 :ليفونرقم الت 
 
 
 

 المتحدة لتصنيع الزيوت والمنظفات  :االسم
 تكرير وتعبئة زيوت الطعات وصناعة الصابون بأنواعه  :النشاط 

  شارع طابا A1 22/3المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410307-410533-410299 :رقم التليفون 
  410307-410533-410299 :رقم الفاآس 
  زآريا الشافعى وشرآاه /م :ئولاسم المس 
 
 
 
 
 

 الشرآة المتحدة لتصنيع الزيوت  :االسم
 تصنيع الزيوت  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410307-410298 :رقم التليفون 
  410299 :رقم الفاآس 



 
 
 

  (نهرين للمكرونة  )شرآة الوادى األخضر لألمن الغذائي  :االسم
 المكرونة  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  4010040 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  362075-362085 :رقم التليفون 
 
 
 

 المتحدة للمنتجات العالمية مهندس زآريا الشافعى وشرآاه  :االسم
 مكسبات الطعم والرائحة  :النشاط 

  شارع طابا 23/3لصناعية المنطقة ا A1 :العنوان بالكامل
  410298 - 410299 :رقم التليفون 
  410298 - 410299 :رقم الفاآس 
 
 

  (فريش)شرآة نيو فالمنكو لصناعة األغذية  :االسم
 إنتاج العصائر الطبيعية والمربات  :النشاط 

  شارع العبور A1المنطقة الصناعية الثالثة :العنوان بالكامل

 2913431-4178105 :شارع الثورة مصر الجديدة ت 111 ::بالقاهرةالفرع الرئيسيي  
  2905237 :فاآس

  410388-413087 :رقم التليفون 
  410388 :رقم الفاآس 
  هانى رزق جرجس /د :اسم المسئول 
 
 
 
 
 
 
 

  (رويال سويت)شرآة سالم لصناعة الحلويات والشيكوالتة  :االسم
 صناعة الحلويات  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :نوان بالكاملالع
  2959598 :شارع المدينة المنورة النزهة الجديدة ت 13 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410531 :رقم التليفون 
  410531 :رقم الفاآس 
 
 

 م .م.شرآة فامليى فوذز ش :االسم
 صناعة البسكويت والكيك  :النشاط 



  80صندوق بريد  A1نطقة الصناعية الم :العنوان بالكامل
  410064 - 410062 :رقم التليفون 
 
 
 

  (سمارة )مصانع لبان طبيعى سمارة  :االسم
 إنتاج اللبان  :النشاط 

  37/3قطعة رقم -شارع نوبيع  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  2597546-2586129 :ة تاألميري -مرآز التوزيع  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410269-410267 :رقم التليفون 
  4102068 :رقم الفاآس 
  أحمد منصور خطيب /أ :اسم المسئول 
 
 

  (بيكابيال)مرتجى للصناعات الغذائية  :االسم
 تعبئة زيت نخيل  :النشاط 

  شارع عبد المنعم رياض A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  4544089 :شارع نهرو خلف الميرالند مصر الجديدة ت 10 ::سيي بالقاهرةالفرع الرئي 
  410497 :رقم التليفون 
  41098 :رقم الفاآس 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (مصر آافيه)شرآة مصر آافيه  :االسم
 تصنيع مشتقات البن وجميع المنتجات سريعة الذوبان  :النشاط 

  A1المنطقة الثالثة  :العنوان بالكامل

 672273-2908347 :مصر الجديدة ت -شارع المرغنى  61 ::رع الرئيسيي بالقاهرةالف 
  2905399 :فاآس

  410044-410046 :رقم التليفون 
  410043 :رقم الفاآس 
 
 

  (فيبكو)مجمع العاشر من رمضان للصناعات الغذائية والتعبئة  :االسم
 اهزة تحضير وتعبئة السلع الغذائية والوجبات الج :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410648-4101499 :رقم التليفون 
  410150 :رقم الفاآس 
 
 



  (السويدى)الشرآة العربية للكابالت  :االسم
 صناعة وإنتاج الكابالت واألسالك  :النشاط 

 شارع السويس  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

-2909430:مصرالجديدة ت-الكوربة  -شارع بغداد  14 ::لقاهرةالفرع الرئيسيي با 
  2917078:فاآس 4187372

  410081 :رقم التليفون 
  410080 :رقم الفاآس 
 
 

 الشرآة المصرية األلمانية لمستلزمات اإلنارة  :االسم
 آشافات إنارة خارج وداخل المبانى  :النشاط 

  شارع شدوان A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2571808 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  43/42/410241 :رقم التليفون 
 
 

  (م.م.ش)العاشر من رمضان للصناعات الكهربائية  :االسم
 صناعة األدوات الكهربائية  :النشاط 

  30/3شارع طابا قطعة  a1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  3920760:فاآس 3919360:شارع رشدى عابدين ت 36 ::اهرةالفرع الرئيسيي بالق 
  410202-410201 :رقم التليفون 
  410203 :رقم الفاآس 
 

 شرآة القاهرة للكابالت والصناعات الكهربائية  :االسم
 الكابالت الكهربائية واألدوات الكهربائية  :النشاط 

  14قطعة  A1المنطقة  :العنوان بالكامل

 :فاآس 4/3/2/3923101:عابدين ت -شارع محمد فريد  92 ::رئيسيي بالقاهرةالفرع ال 
3900055  

  410251-410250 :رقم التليفون 
 
 

 إيجبيتك لكابالت وشبكات اإلتصال  :االسم
 إنتاج الكابالت التليفونية ومد الشبكات  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
 الكربة مصر الجديدة  -شارع بغداد  14 ::لقاهرةالفرع الرئيسيي با 
  410074-410073 :رقم التليفون 
  410400 :رقم الفاآس 
 
 
 

  (بيكو)شرآة بدوى لصناعة األدوات الكهربائية والهندسية  :االسم
 روافع هيدروليكية  -أوناش -مجارى آابالت  -علب آهرباء  :النشاط 



 بجوار السويدى للكابالت  A1اعية الثالثةالمنطقة الصن :العنوان بالكامل
  4548371:فاآس 4548371 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410235-410234 :رقم التليفون 
 
 
 
 
 

 (رد  )شرآة جاد للصناعات الكهربائية   :االسم
 اإلسطمبات  -لوحات التوزيع وقواطع آهربائية  :النشاط 

 شارع طابا  A1اعية المنطقة الصن :العنوان بالكامل
  3920760:فاآس 3919360-3909801:ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  -410202-410201 :رقم التليفون 
  410203 :رقم الفاآس 
 
 
 

 شرآة ثرى برازرز لتصنيع وحدات اإلضاءة  :االسم
 تصنيع وحدات إضاءة آشافات شوارع وحدائق  :النشاط 

  شارع طابا A1 الصناعية المنطقة :العنوان بالكامل
  2586286-2599722-2598446:ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410242-410241 :رقم التليفون 
  410443 :رقم الفاآس 
 
 
 
 
 

 الشرآة الدولية لتكييف الهواء  :االسم
 شفاطات صناعية  -أجهزة ترطيب  -أجهزة تكييف هواء  :النشاط 

  A1قة الصناعية المنط :العنوان بالكامل
  3610730-3610731-3610406 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410078 :رقم التليفون 
 
 
 

  (ترين) (م.م.ش)شرآة ترين  :االسم
 صناعة تكييفات  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

-2467344: المحكمة مصر الجديدة تميدان -أ شارع الحجاز 34 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
2467358  

  410125-410127-410128 :رقم التليفون 
  410126 :رقم الفاآس 



 
 
 

  (أوليمبييك إلكتريك)شرآة القاهرة للصناعات المتطورة  :االسم
 تصنيع دفايات الزيت الكهربائية  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية األولى  :العنوان بالكامل
  5060000:المقطم ت -ميدان النافورة  3 ::ع الرئيسيي بالقاهرةالفر 
  410335-410334 :رقم التليفون 
  410337 :رقم الفاآس 
 
 

  (إيرايفابكو)شرآة صناعات ترطيب الهواء  :االسم
 غرف ومخازن صوامع تبريد  -صناعة معدات التبريد  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  :665936-2917903-670022 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410270 :رقم التليفون 
 
 
 
 
 

 شرآة اسيكو إيجبت األجهزة الكهربائية واألدوات المنزلية  :االسم
 بوآس دفاية  -خالطات ستاند دفاية  -مرواح آهربائية  :النشاط 

 محرم شارع عثمان  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

مصر الجديدة  -شارع الثورة  38شارع الشيخ نور الدين بجوار  3 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  4150481-2915425:ت

  410491-92 :رقم التليفون 
 
 

  (فريش)الشرآة األهلية للصناعات الهندسية  :االسم
 مروحة سقف  -راديو -مضرب بيض -مكانس -شفاطات  -مراوح  :النشاط 

 شارع العريس  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :وان بالكاملالعن
  918000- 905631:ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410221-2-3-4 :رقم التليفون 
 
 

  (تكنوجاز)الشرآة الشرقية للصناعات المعدنية  :االسم
 أجهزة منزلية  -سخان آهربائى  -بوتوجاز  :النشاط 

  A1قة الصناعية المنط :العنوان بالكامل
  3554489:فاآس 3543232-3541893-3564879:ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410452-6 :رقم التليفون 
 



 شرآة القاهرة للصناعات الدقيقية  :االسم
 صناعة أجهزة آهربائية  :النشاط 

  A1 :العنوان بالكامل
  410348-410347-410346 :رقم التليفون 
  410345 :رقم الفاآس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شرآة ريف للغسالت  :االسم
  (غساالت)تصنيع األجهزة الكهربائية المنزلية  :النشاط 

  العاشر 499:ب.ص A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  3930523:فاآس 2568282:ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  41097-6 :رقم التليفون 
 
 

  (فريش)هزة المنزلية شرآة فريش لألج :االسم
 األجهزة المنزلية  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 2745529 :شارع محمود الحورنى الحى الثامن مدينة نصر ت19 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2745425:فاآس

 410869-410868-410547-410546 :رقم التليفون 
 
 

 ت شرآة العطار للمعدا :االسم
 إصالح وصيانة وتصنيع إجزاء السيارات ومعدات نظافة المدن  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2907073-2914888 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410096-410089 :رقم التليفون 
 
 

 بروفيل ماك مصر  :االسم
البالستيك واشغال بالستيكية جميع الصناعات النغذية للسيارات من  :النشاط 

  5/1قطعة  A1المنطقة الثالثة  :العنوان بالكامل



  2508278 :شارع المطرية ت 146 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410321 :رقم التليفون 
 410321 :رقم الفاآس 
 
 
 
 

  (تكنوبول إيجبت سابقا)شرآة تريدآو للصناعة والتجارة  :االسم
 صناعة اإلسطمبات  -ت البولى يورثان منتجا :النشاط 

  A1المنطقة الصناعة الصناعية :العنوان بالكامل

 4147125-2904772 :ألماظة ت-شارع عمر بن الخطاب 109 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  4147125:فاآس

  4150502-410521-410520-410233 :رقم التليفون 
  410500 :رقم الفاآس 
 
 

 وريكا مصر جروب للصناعة شرآة ج :االسم
 إنتاج وتصنيع المقطورات واألتوبيس  :النشاط 

  1قطعة  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

 :شارع جمال عبد الناصر مدخل مدينة الحرفيين ت 191 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2979533:فاآس 2978966-2979862

  410033-410032-410031 :رقم التليفون 
  410034 :رقم الفاآس 
 
 

 شرآة عربو الهندسية  :االسم
  (معدات  -سيارات  )تصنيع جميع الفالتر  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  5754216 :شارع عماد الدين أمام سينما بيجال ت 28 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410272 :رقم التليفون 
 
 

 شرآة منريكو  :االسم
 صناعة جوانات المحرآات  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعة الثالثة :العنوان بالكامل

شارع البوابة مدينة التوفيق مرآز نوردبع  18 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  57544922:تليفاآس

  367691 :رقم التليفون 
 
 
 

 ومستلزماتها وغزل البولي بروبلين اإلسالمية لصناعة الجلود  :االسم
 صناعة الجلود ومستلزماتها وغزل البولى بروبلين  :النشاط 



  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  5914225:ت 01221322961 :محمول ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  أبو الفتوح عبد المقصود سيد /الحاج :اسم المسئول 
 
 
 

  (ينلكو)لشرآة الدولية للتكيف ا :االسم
 إنتاج أجهزة التكييف  :النشاط 

  خلف شرآة مصر الحجاز A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  780-310086 :رقم التليفون 
  410077 :رقم الفاآس 
  وليد دناشة /أ -خالد محمد سمير  /م :اسم المسئول 
 

 دن مصانع األهرام للمعا :االسم
 صناعة الكوالين  :النشاط 

  A1المنطقة الثالثة  :العنوان بالكامل
  4263485:فاآس 4263486 :شارع بور سعيد األمرية ت 43 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410410 :رقم التليفون 
  410308 :رقم الفاآس 
 سمير عزت عارف :اسم المسئول 
 
 

  (سكومأ)محسن عبد الفتاح وشريكه  :االسم

تصنيع جميع أنواع الآلآوات ووصالت الخراطيم لجميع الضغوط  :النشاط 
 ومواسير الهيدروليك 

 شارع الشهيد على جاد  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410790 :رقم التليفون 
  410932 :رقم الفاآس 
  محسن عبد الفتاح أحمد :اسم المسئول 
 
 

 من رمضان للمنتجات الزجاجية شرآة العاشر  :االسم

 -زجاج دوبل جالس -مرايات عالية الجودة -زجاج سيارات وحرارى :النشاط 
 عازل للحرارة والصوت 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة :العنوان بالكامل
  5919898 :شارع زآى غرب الظاهر تليفون ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410208-410207 :رقم التليفون 
  410002-410001 :رقم الفاآس 
  مجدى آدمون.د :اسم المسئول 
 
 
 
 



  (جاآوب ديالفون  )الشرآة المصرية الفرنسية للصناعة  :االسم
 إنتاج وتصنيع جميع أصناف الحنفيات وخالطات األدوات الصحية  :النشاط 

  a1المنطقة الصناعيى  :العنوان بالكامل
  410109 :رقم التليفون 
  410118 :قم الفاآسر 
  رؤف شعراوى /م :اسم المسئول 
 
 
 

  (جاماجروب)جاما جروب  :االسم
 تصنيع الحساسات الحرارية  -إعادة لف وتأهيل المواتير  :النشاط 

  مجمع جرين الند خلف دوار العاشر A1المنطقة الصناعية الثالثة :العنوان بالكامل
  4546970-4520429-411412-411413-410952 :رقم التليفون 
  إبراهيم خيال /م :اسم المسئول 
 
 
 

 شرآة اللوتس لطالء وتشكيل المعادن وصناعة الكيماويات  :االسم
 طالء المعادن وتشكيلها وصناعة الكيماويات  :النشاط 

ة المنطقة الصناعية مجمع مصر ايطاليا للصناعات الصغيرة وحد :العنوان بالكامل
308  

  410733 :رقم التليفون 
  مراد مسلم وفائيل /أ :اسم المسئول 
 

  NMIناشيونال للصناعات الطبية  :االسم

أجهزة أعطاء  -إنتاج الوصالت الوريدية والشريانية وأبر فستوال  :النشاط 
 تحاليل و دم 

  172:ب.ص A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  410290-410291-410289 :ونرقم التليف 
  410292 :رقم الفاآس 
  ناجى عزيز غطاس إبراهيم /د :اسم المسئول 
 
 

 شرآة اية أم  :االسم
 انتاج أقراص آيلنج الطاردة للناموس  :النشاط 

  3/29قطعة رقم  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 :مصر الجديدة ت -أبو السعود هليوبوليس شارع عبد اهللا  58 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
2436799  

 
 
 
 



 
 

 شرآة وادى النيل لصناعة وتجارة المعادن  :االسم
 صناعة معادن  -ألمونيوم  -بالطات نحاس  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410287 :رقم التليفون 
  361864 :رقم الفاآس 
 
 

  ( SUN SHINE)مارية للصناعات النسيجية الشرآة اإلستث :االسم
 إنتاج األنسجة الوبرية  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

 - 3441802 :المهندسين ت  -ش الدآتور المحروقي  12 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  3449327 :فاآس  3464117

  410315 :رقم التليفون 
 
 
 
 
 
 
 

  (ليناتكستيلز  )الشرآة األفروامريكية للمالبس والمنسوجات  :االسم
 صناعة المالبس  :النشاط 

 ش الشهيد أحمد حمدي  A1المنطقة  :العنوان بالكامل
  410192-410191 - 410190 :رقم التليفون 
  410193 :رقم الفاآس 
 
 

  (االسكا  )العالمية للصناعات المغذية للثالجات  :االسم
 آندنسرات  -صناعات مغذية للثالجات  :شاطالن 

  35/3قطعى  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 :ت (محطة برتى بدار )االسماعيلية الصحراوى  /أول طريق مصر  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2978394-2978315:فاآس 2878840

  410252 :رقم التليفون 
  410434 :رقم الفاآس 
 
 
 
 البرهمتوشي تكس للغزل والنسج والصباغة  :سماال

 الغزل والنسج والصباغة  :النشاط 
  A1المنطقة الصناعية األولي  :العنوان بالكامل



  510220 - 5119252ش الظاهر بن يس  10 -الحمزاوي  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410184 - 410183 - 410182 :رقم التليفون 
  410181 :رقم الفاآس 
 
 

 العربية للصناعات الهندسية  :االسم
 إنتاج المكثفات السلكية للثالجات  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

 4029725 :شارع مهدى عبد المنعم خلف الباس مدينة نصر ت 7 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  402862:فاآس

  410108 :رقم التليفون 
  410108 :رقم الفاآس 
 
 

  (بوهلر مصر  )القادسية للصناعات الهندسية  :االسم
 إنتاج أسياخ لحام  :النشاط 

  جريش /شارع طابا بجوار د A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

 - 2445849:مصر الجديدة ت -الميريالند  -شارع السباق  99 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
5902845  

  410213 - 410212 :رقم التليفون 
 
 

  (مونتكس  )م .م.الشرآة الحديثة للصناعات النسيجية ش :االسم
 إنتاج خيوط البوليستر تكستورية وبرم الخيوط  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  4/3قطعة  :العنوان بالكامل
  410390 - 410380 :رقم التليفون 
  410381 :فاآسرقم ال 
 
 

  (هيدروليك مصر  )الشرآة المصرية الوطنية للهيدروليك  :االسم
 إنتاج وتجميع جميع أنواع المعدات الهيدروليكية  :النشاط 

  جنوب شارع عيون موسى - A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  3615246:فاآس 3488769-3614922:ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410253-410622-410525 :قم التليفونر 
  410622 :رقم الفاآس 
 
 

 شرآة أنوار الوليد لألثاثات المعدنية ومواقد الكيروسين  :االسم

ذات الفتيل وشوايات ومالعق  (الترس  )مواقد الكيروسين مارآة  :النشاط 
 وشوك 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410119-410116 :رقم التليفون 



 
 شرآة جيلت تو لصناعة ماآينات شفرات الحالقة المزدوجة  :االسم

 صناعة شفرات وماآينات الحالقة المزدوجة  :النشاط 
  من شارع الشهيد أحمد حمدى1×9قطعة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

  3541009:فاآس 3545200 :عابدين ت -شارع البساتين  35 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410389 :رقم التليفون 
 

 الشرآة السويسرية للنسج والمالبس الجاهزة والصناعة  :االسم
 أطفال  -حريمي  -المالبس الجاهزة رجالي  :النشاط 

 شارع ابراهيم ذآي قناوي  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410664 - 410663 - 410622 :رقم التليفون 
 
 

 م .م.رع الصناعية ش :االسم
 األوان المنزلية المطلية واألدوات الكهربائية المنزلية  :النشاط 

  A1منطقة  16/5قطعة  :العنوان بالكامل

 :أرض الجولف مصر الجديدة ت -شارع شمس الدين الذهبى  4 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
4177986  

  410152 :يفونرقم التل 
 
 
 

 شرآة مصانع األهرام للمعادن  :االسم
 صناعة الكوالين واألقفال  :النشاط 

  1562 :ب.ص A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

-87-88 :ت 11281 :ب.األميرية ص -شارع بور سعيد  43 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  4263485:فاآس 4263486

  410410 :رقم التليفون 
  410308 :رقم الفاآس 
 

 الشرق األوسط للمنسوجات والدانتيل  :االسم
 بروستة  -بيرتون  -تل  -صناعة الداتيال وتيل األفراح  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  3483745 - 3485729 :ت  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  363233 :رقم التليفون 
 

  (آيفاك  )مصانع القناوي الهندسية  :االسم
 ماآينات بالستيك  -مكابس هيدروليك  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  410558 :رقم التليفون 
  410338 :رقم الفاآس 



 
 

 شرآة مصر إيطاليا للماآينات  :االسم
 تصنيع ماآينات بخارية  :النشاط 

  3/3قطعة  A1المنطقة  :املالعنوان بالك

 5752810- 5911395 :وسط البلد ت -شارع عماد الدين  32 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  772587:فاآس

  410236 :رقم التليفون 
  شريف محمد مصطفى /أ :اسم المسئول 
 

 شرآة الشوربجي لطباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات  :االسم
 تجهيز المنسوجات صباغة وطباعة و :النشاط 

 ش عيون موسى  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410303 - 410302 - 410301 - 410300 :رقم التليفون 
  410304 :رقم الفاآس 
 طاهر الشوربجي  :اسم المسئول 
 
 
 

 (إدجا للمعادن  )جاربيد بروانت تومايانس وشرآاه  -ادجا للمعادن  :االسم

 -وحدات إضاءة زخارف إسالمية  -شغوالت نحاسية ومعدنية م :النشاط 
 يفط  -هالالت  -مقابض  -أباجورات -ساللم  -درابيزات 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  2911257-4552618 :شارع رمسيس مصر الجديدة ت 66 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410290-410289 :رقم التليفون 
 

  (أرسكو)شرآة آراب ستاند للمسبوآات والمعالجة الحرارية  :االسم
 طحن األسمنت  :النشاط 

  536 :ب.ص A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410382-410311 :رقم التليفون 
  410383 :رقم الفاآس 
 

  (غزل العاشر  )شرآة العاشر من رمضان لصناعات الغزل  :االسم
 غزل وصباغة وتجهيز الخيوط  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية األولى  :العنوان بالكامل
 2699191 :خلف شيراتون المطار ت  -مبنى النساجون الشرقيون  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410419 - 410418 - 410417 :رقم التليفون 
  410421 :رقم الفاآس 
 أحمد فؤاد النجماوي  :اسم المسئول 
 
 

 العاشر من رمضان للترآو والمالبس الجاهزة  :االسم



 ترآو ومالبس جاهزة  :النشاط 
  9/4قطعة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

  410135 - 410134 :رقم التليفون 
  410133 :رقم الفاآس 
 عادل عابدين  /أ :اسم المسئول 
 
 

 شرآة الفا للمعادن  :االسم
 يع صاج ألواح وشرائح تقط :النشاط 

  A1المنطقة الثالثة  :العنوان بالكامل
  2447454-241406 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410371-410370 :رقم التليفون 
  410372 :رقم الفاآس 
 
 
 
 

 الشرآة العربية لألوانى المنزلية المينا  :االسم
 لبانات  -آنك  -حلل  -أوانى منزلية  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410152 :رقم التليفون 
 

 شرآة األتحاد لصناعة أنابيب البوتاجاز  :االسم
 صناعة انابيب البوتوجاز  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  410712-410713 :رقم التليفون 
  410713 :رقم الفاآس 
 

 رآة العربية للصناعات الهندسية الش :االسم
 المكثفات السلكية للثالجات المنزلية  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  609725 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  363678 :رقم التليفون 
  606862 :رقم الفاآس 
 
 

 الشرآة العربية للصناعات الحديثة  :االسم
  (بارون  )اعة الجوارب صن :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 :ت  .شارع صالح سالم  -المرحلة الثانية  -عمارات العبور  31 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
2609661  

  410130 :رقم التليفون 



  410158 :رقم الفاآس 
 محمد منيب الحسامي  :اسم المسئول 
 
 

 ح للصباغة شرآة الفت :االسم
 الصباغة  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  827697 :ت  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410279 - 410278 :رقم التليفون 
 
 

  (فريمس  )المصرية األمريكية لصناعات هياآل الصلب  :االسم
 تصنيع وتوريد هياآل الصلب  :النشاط 

  A1لمنطقة الصناعية ا :العنوان بالكامل

-2411324 :مصر الجديدة ت -شارع عمر بن الخطاب  2 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2408532:فاآس 2417603-2419726

  410706-410702 :رقم التليفون 
  محمد سعيد محمد /لواء مهندس :اسم المسئول 
 
 

 الشرآة المصرية للمعادن  :االسم
 ت صناعة المسبوآا :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410283 :رقم التليفون 
 
 

 الشرآة األهلية للتصنيع  :االسم
 تصنيع رقائق األلمنيوم وأدراج األمبوالت لألدوية  :النشاط 

  شارع النصر A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

- 4186687 :مصر الجديدة ت -أبو علم شارع جدى  34 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
4186340  

  410285 :رقم التليفون 
  410286 :رقم الفاآس 
 

  (شرآة القاهرة لألقطان  )شرآة القاهرة لتفتيح األلياف واألقطان  :االسم
 تنظيف أقطان  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410264 :رقم التليفون 
 
 

  (دانا  )شرآة المجموعة العربية للتنمية وصناعة المالبس  :االسم
 سنة  16 : 2مالبس جاهزة لألطفال من  :النشاط 



  A1المنطفة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2588012 :ت  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  264148 :رقم التليفون 
 

 الشرآة المصرية لصهر وتكرير وتصنيع الرصاص  :االسم
 صهر وتكرير وتصنيع الرصاص  :النشاط 

  شارع نوبيع A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
 شارع بور سعيد  696 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2200460-4241091-410274 :رقم التليفون 
  3317661 :رقم الفاآس 
 
 

 المصرية األلمانية للصباغة  :االسم
  وتجهيز صباغة :النشاط 

  A1المنطقة الثالثة  :العنوان بالكامل
  2477247 :مصر الجديدة ت  -شارع بن المعتز  14 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410906 - 410908 - 410908 :رقم التليفون 
 
 

 الشرآة المصرية لصناعة سالح النشار  :االسم
 إنتاج جميع أنواع شريط المنشار الخشابى  :النشاط 

  XJ-A1المنطقة الصناعية األولى  :العنوان بالكامل

مصر الجديدة  -النزهة  -شارع الحجاز  -شارع ابن هشام  5 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2481061:فاآس 2466523-2452523:ت

 
 

 الشرآة المصرية االيطالية للمالبس  :االسم
 بدل رجالي  -مالبس جاهزة  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :لالعنوان بالكام

 :أرض الجولف مدينة نصر ت  -شارع أبو جعفر النحاس  12 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2918673 :فاآس  4180144 - 4180133

  410705- 410320 - 410319 :رقم التليفون 
 
 

  (أفكو  )الشرآة المصرية لأللياف  :االسم
ويلين موآيت غير منسوج ماستر باتش انتاج خيوط وألياف بولي بر :النشاط 

 ش عثمان محرم  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 4017824 - 2624937 :عمارات العبور شارع صالح سالم ت  1 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  188 :ب .ص 4101783 :فاآس 

  410164 - 410161 - 410160 :رقم التليفون 
  410165 :رقم الفاآس 
 على محمود الراعي  :اسم المسئول 



 
 

 الشرآة الهندسية للصناعات الحديثة  :االسم
 تشكيل المعادن وأعمال النجارة  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  2466976:مصر الجديدة ت -شارع الحجاز  151 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410373 :رقم التليفون 
 
 

 الشرآة المصرية للمالبس  :االسم
 توريد وتصنيع المالبس الجاهزة  :النشاط 

 شارع ابراهيم عثمان  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 - 2623913 :ت  7شقة  -صالح سالم  -عمارات العبور  4 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
2637159  

  410457 - 410458 :رقم التليفون 
 
 
 

  (وولتكس  )الشرآة المصرية لغزل ونسج الصوف والبطاطين  :االسم
 غزل ونسج الصوف والبطاطين  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية األولى  :العنوان بالكامل

 :خلف آريستال عصفور ت  -محطة المصانع  -شبرا الخيمة  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2201089 :فاآس  2200069 - 2204765

  410490 :رقم التليفون 
 
 
 

 شيرمان للتكنولوجيا والتصدير واألستيراد  :االسم
 تطوير وتجديد معدات اإلنتاج وإنتاج قطع غيارها  :النشاط 

  A1القطعة  B3المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2467810 :م الجديدة ت -شارع هارون الرشيد  5 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  360459 :قم التليفونر 
 
 

 جاآارتكس لصناعة الخيوط البوليستر والستائر والمفروشات  :االسم
 صناعة الخيوط البوليستر والستائر والمفروشات  :النشاط 

 المنطقة الصناعية الثالثة  A1 - 26رقم  :العنوان بالكامل

 :فاآس  5107592 :األزهر ت  /شارع بيبرس  10 / 12 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
5101805  

  410055 :رقم التليفون 
  410555 :رقم الفاآس 
 



 
 شرآة صفاءميتلز لصناعة المعادن  :االسم

 أدوات منزلية  -تشغيل معادن  :النشاط 
  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

  928769 :رقم التليفون 
 
 

 شرآة انتر تريد  :االسم
 ت وشرائط ممغنطة للثالجات بروفيال :النشاط 

  شارع النصر a1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  3932574فاآس  3936988 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410071- 410070 :رقم التليفون 
  364279 :رقم الفاآس 
 
 

 مصنع الياف النساجون الشرقيون  :االسم

ين المستمرة والملونة لصناعة السجاد إنتاج خيوط البولي بويل :النشاط 
 والموآيت ، وإنتاج مواسير الكرتون الالزمة للف الخيوط 

  ( 42 ) :ب .شارع عثمان محرم ص A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2672241 :فاآس  2672121 :خلف شيراتون مصر الجديدة ت  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410170 / 410169 / 410168/ 410167 :رقم التليفون 
  410166 :رقم الفاآس 
 آمال الراعي  :اسم المسئول 
 

 شرآة مصانع العز للصلب  :االسم
 لفائف واطوال حديد التسليح وقطاعات الصلب  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
 3441860:فاآس 3042036-39 :ن تالمهندسي -شارع عمرو  8 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410463-410460 :رقم التليفون 
 
 

  (ميناآولور )شرآة مصر لصناعة وطالء المعادن  :االسم
  (نحاس  -آروم  -نيكل -الزنك  )صناعة سباآة المعادن المختلفة  :النشاط 

 شارع الشهيد أحمد حمدى  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  344048- 675115:ت ::رئيسيي بالقاهرةالفرع ال 
  410189 :رقم التليفون 
 
 
 

  (سالمكو  )شرآة النصر لغزل األآريليك  :االسم
 غزل األآريليك  :النشاط 



 شارع العبور  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 :ت  .يدة مصر الجد /ميدان اإلسماعلية  -شارع األمين  2 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2411370 :فاآس  2406737

  410864 :رقم التليفون 
  410865 :رقم الفاآس 
 

 شرآة آمال مصر لصناعة لوازم المالبس  :االسم
 شرائط  -فرنشات  -آلف  -استيك مبطط  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2610552 :ت  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410245 :التليفونرقم  
 
 
 

 شرآة مؤسسة الفتح للهندسة والمقاوالت العامة  :االسم
 حوائط ثالجات  -بانوهات معزولة  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2754412:فاآس 2754272-2754445 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410153 :رقم التليفون 
 
 
 

 تال تيوب لتصنيع المقاطع المعدنية شرآة مي :االسم
 تصنيع المواسير بمختلف القطاعات  :النشاط 

  A1المنطقة الثالثة الصناعية  :العنوان بالكامل

 2919273 :شارع اسماء فهمى بمدينة نصر ت2 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2910702:فاآس

  410054 :رقم التليفون 
 

 نسوجات دينكوت للتريكو والم :االسم
 نسج تريكو  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  3921593 :قصر النيل ت  -شارع بهلر  2 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410314 / 410313 :رقم التليفون 
 
 

 شرآة روز تكس للمنسوجات  :االسم
 تجهيز  -طباعة  -صباغة  -نسج  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
  410106 / 410102 / 410103 / 410104 :رقم التليفون 
 
 



 سانتامورا إيجيبت للبطاطين  :االسم
 إنتاج وتصنيع وتجارة البطاطين والمفارش  :النشاط 

  4 / 16 / 15القطع  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 / 4547497 :مصر الجديدة ت  -ارع المعهد اإلشتراآي ش 15 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2587571 :فاآس  4557890

  410557 / 410556 / 410156 / 410155 :رقم التليفون 
  410154 :رقم الفاآس 
 عطية رمسيس  /م  :اسم المسئول 
 
 

 م .م  .شرآة ستارتكس للمنسوجات ش  :االسم
 ومخلوط  % 100قمشة قمصان قطن إنتاج األقمشة النوفوتية وأ :النشاط 

  (الثالثة  ) A1 37/1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  1014 :ب  .ص  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410178 / 410179 :رقم التليفون 
  410180 :رقم الفاآس 
 وفائي محمد فريد  /أ  :اسم المسئول 
 
 

 وارب شرآة فايف ستارز للتريكو والج :االسم
 إنتاج تريكو وجوارب  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410199 :رقم التليفون 
  410199 :رقم الفاآس 
 

  (ايثيكوجاس  )شرآة الشرقية للغازات  :االسم
 غازات  :النشاط 

  VAقطعة  A1المنطقة  :العنوان بالكامل

- 346981:الدقى ت -ميدان المساحة - حسين واصف شارع 14 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
3368413  

 
 شرآة حبشي رمسيس يوسف فينوس للغزل  :االسم

 خيوط غزل بطاطين  :النشاط 
  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 
 

  (لومكس  )لومكس للمالبس الجاهزة  :االسم
 صناعة المالبس  :النشاط 

 شارع الشهيد أحمد بدوي  A1الثالثة المنطقة  :العنوان بالكامل

 / 5100549 :خلف مديرية أمن القاهرة تليفاآس  -شارع الجداوي  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
5117269  



  411074 / 410187 :رقم التليفون 
  411074 / 410187 :رقم الفاآس 
 سعيد عفيفي  /م  :اسم المسئول 
 
 

  (فيوتك  )ستقبل شرآة الطيب لصناعات الم :االسم
 إنتاج آرانيش أسقف  :النشاط 

  شارع جول جمال A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2632776فاآس  2635745 :عمارات العبور صالح سالم ت 3 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410214 :رقم التليفون 
  410220 :رقم الفاآس 
 
 

 يوط لينا ايجيبت إلنتاج الخ :االسم
 إنتاج الخيوط البولي بروبلين والحبال  :النشاط 

  7 / 5قطعة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2583090 :فاآس  4554115 :روآسي ت  /أ شارع غرناطة  5 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410392 / 410391 :رقم التليفون 
 
 

  (سايبس )الشرآة العالمية للبويات 
 صناعة البويات البالستيكية  :نشاطال 

  3126القطعة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 2419144 - 2418244 :ت -شارع الحجاز مصر الجديدة  222 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2421705:فاآس 

  410306 :رقم التليفون 
  410451 :رقم الفاآس 
 
 

  (آيميكا  )ويات والمنظفات الصناعية الشرآة العالمية للكيما :االسم

إنتاج المنظفات الصناعية السائلة والمطهرات وبعض الكيماويات  :النشاط 
 المتخصصة 

  شارع عثمان محرم A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410659- 410657 :رقم التليفون 
  410658 :رقم الفاآس 
  لقمةحسن عبد الهادى  /م :اسم المسئول 
 
 

 الشرآة المتحدة لتصنيع الزيوت والمنظقات  :االسم
 تكرير وتعبئة زيوت الطعام ومنظفات صناعية وصابون  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410307 :رقم التليفون 



 
 
 

 شرآة محمد عبد العزيز نونو  :االسم
 نسيج وآلف  :النشاط 

  12قطعة  A1منطقة الصناعية ال :العنوان بالكامل

 :المنطقة الصناعية بالعباسية ت  /شارع المستشفى اليوناني  10 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2821614:فاآس  4824388 / 2845265

  410739 / 410735 / 410517 :رقم التليفون 
 سعيد عبد العزيز نونو  :اسم المسئول 
 
 
 

  (البليدي  )ارة والتوآيالت التجارة الشرآة المتحدة للتج :االسم
 مستحضرات تجميل  :النشاط 

  21قطعة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  765218:فاآس 765055-765243 :شارع شامبليون ت 45 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410477 :رقم التليفون 
  410474 :رقم الفاآس 
 
 

 لدين ومحمد محمد ممصطفي الحلو وشرآاه شرآة محمد عالء ا :االسم
 نسيج وتريكو وصباغة وتجهيز  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410123 :رقم التليفون 
  410124 :رقم الفاآس 
 
 
 

  (يونكس  )الشرآة المتحدة للصناعات الكيماوية  :االسم
 صناعة أآاسيد الحديد الترآيبية  :النشاط 

 شارع طيبة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2457797:فاآس 2445020:شارع الحجاز مصر الجديدة ت 81 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410318 :رقم التليفون 
  410625 :رقم الفاآس 
 
 

  (ايجيكم  )الشرآة المصرية االردنية  :االسم
  (ليسوم إنتاج مربونات آا )التعدين  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 2910935 :الماظة ت -شارع الشهيد جمال الفسخانى 21 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2911074:فاآس



  4010845 :رقم التليفون 
  410030 :رقم الفاآس 
 
 

 مجموعة شرآات جولدن تكس  :االسم
 صواف غزل ونسيج وصناعة وتجهيز األ :النشاط 

 شارع المشير أحمد إسماعيل  A1المنطقة  :العنوان بالكامل

 2754534 - 2735461 :مدينة نصر ت  -شارع عباس العقاد  38 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
/ 5754455 / 2752505  

  410697 / 410696 / 410694 :رقم التليفون 
 
 

  (دايمفير  )مجموعة شرآات دايمتكس  :االسم

غزل ونسيج وتجهيز وإنتاج خيوط البوليستر واألآريلك  :اطالنش 
 والمفروشات 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 :فاآس  2827391 :الوايلي الكبير ت  /شارع بور سعيد  853 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
4820550  

  411110 / 411333 / 411222 :رقم التليفون 
  مروان محمد :اسم المسئول 
 
 

 شرآة مصانع نونو إخوان  :االسم
 مالبس جاهزة  -نسيج  -غزل  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 / 5904428 :ت  2191 :ب .شارع جوهر القائد ص 76 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
5905071  

  410065 :رقم التليفون 
  410066 :رقم الفاآس 
 محمد رأفت عبد المنعم نونو  /د  :لاسم المسئو 
 
 

 مصبغة الفتح  :االسم
 صباغة الخيوط والتريكو  :النشاط 

  VA1القطعة  A1المنطقة الصناعية األولي  :العنوان بالكامل
 شارع سليم عبده المنطقة بالعباسية خلف تاآي  7 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410279 / 410278 :رقم التليفون 
  410279 / 410278 :قم الفاآسر 
 
 

 مصنع أبو العنين للغزل  :االسم
 جميع أنواع الغزل  :النشاط 



 شارع المهندس إبراهيم عثمان  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2917271 :فاآس  2916806 :ت  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  41029 :رقم التليفون 
 
 

 تونتي ايت  :االسم
 صناعة االحذية  :النشاط 

  A1المنطقة الثالثة  :العنوان بالكامل
  شارع الخصوصي 5 -بوالق أبو العال  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410353 :رقم التليفون 
  410325 :رقم الفاآس 
 
 

 القاهرة العالمية لصناعات الجلود  :االسم
  (جاآيت -فوندى  )منتجات جلدية  :النشاط 
  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :لعنوان بالكاملا
  410354-410356 :رقم التليفون 
  410355 :رقم الفاآس 
 

 شرآة آايرو رشوان  :االسم
 تصنيع نعال األحذية  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  924950ت االدارة  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  362825 :رقم التليفون 
 
 

 شرآة الطرابيش لألثاث  :االسم
 مكاتب وآراسي  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410159 :رقم التليفون 
 
 
 

  (آرومكس )الشرآة المتحدة لألثاثات آرومكس  :االسم
 إنتاج االثاث وآافة أنواعه واالسفنج الصناعى  :النشاط 

  شارع طلعت حرب A1طقة الصناعية المن :العنوان بالكامل
 4175124:فاآس 4174832 :شارع المرغنى مصر الجديدة ت 71 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410329-410330-410332 :رقم التليفون 
  410331 :رقم الفاآس 
 
 



  (بد تاآي  )الشرآة المصرية لتصنيع الفيبر ومنتجاته  :االسم
 وتصدير جميع أنواع الموبيليات والمفروشات تصنيع وتجارة  :النشاط 

  143:ب.ص A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2854422-2854424 :ت 11511بريد  202 :ب.ص ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410640-410888 :رقم التليفون 
 
 

 المصرية لألثاث  :االسم
 أثاث فندقي  :النشاط 

  شارع الشهيد أحمد بدوى A1نطقة الصناعية األولى الم :العنوان بالكامل
  3410291 :شارع أبو الفدا الزمالك ت 3 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410312 :رقم التليفون 
 
 

  (الروش  )الشرآة المصرية الخشبية واالثاث  :االسم
 أثاثات منزلية ومكتبية وفندقية  :النشاط 

  Fالقطعة رقم  A1لصناعية المنطقة ا :العنوان بالكامل
  4150256-4173046 :مصر الجديدة ت -شارع الميرغنى  114 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410005-410257 :رقم التليفون 
 
 

 شرآة مصانع تاآي  :االسم
 تصنيع وتجارة وتصدير جميع أنواع الموبيليات  :النشاط 

  11/5قطعة ال A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2828887:فاآس 2822222-2822022 :ت 98 :ب.ص ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410092-410093 :رقم التليفون 
  410090 :رقم الفاآس 
 
 

  (بانلفولد  )شرآة نجيب للقواطع الجاهزة  :االسم
 قواطع ثابتة ومتحرآة وأبواب أآورديون  :النشاط 

  A1الصناعية الثالثة المنطقة  :العنوان بالكامل

-2471087:مصر الجديدة ت -شارع أحمد تيسير المروة  22 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
2471085  

  410238 :رقم التليفون 
 
 

بهجت عبداهللا نصر  )شرآة فوآس للمنتجات الخشبية فوآس  :االسم
  (وشرآاه

  تقطيع جزوع األشجار وتصنيع قشرة الخشب الطبيعى :النشاط 
  40/3قطعة رقم  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل



  3919013:العتبت -شارع عبد العزيز  43 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410219-410718 :رقم التليفون 
  410218 :رقم الفاآس 
 
 

  (فاين آولشن للصناعة  )شرآة شريف نبيه دوس وشرآاه  :االسم
 ت الجلدية وأحذية األطفال تصنيع المنتجا :النشاط 

  1/2القطعة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 4153222 :شارع عثمان بن عفان ميدان صالح الدين ت 27 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2916366:فاآس

  410324 :رقم التليفون 
 
 

  (در ايديال استان )المصرية األمريكية إلنتاج األدوات الصحية  :االسم
 إنتاج األدوات الصحية والخالطات  :النشاط 

  شارع المهندس عبد القوى A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
 مصر الجديدة  -شارع الثورة  117 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410040 :رقم التليفون 
  410038 :رقم الفاآس 
  محمد سليم زآى/أ :اسم المسئول 
 
 

 الشرآة المصرية الفرنسية الصناعية جاآوب ديالفون  :االسم
 خالطات وحنفيات لزوم األدوات الصحية  :النشاط 

  175 :ب.شارع النصر ص A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2497453:فاآس 2461972-2489976 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  361274-361255 :رقم التليفون 
 
 

 الوزان للصناعات الكيميائية والبتروآيماوية  :االسم
 صناعات آيميائية وبتروآيماوية  :النشاط 

  28/1القطعة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  410275-410650 :رقم التليفون 
  3400739 :رقم الفاآس 
  إميل نظيم الوزان /م :اسم المسئول 
 
 

 لصناعية والمطهرات توباز في سي للمنظفات ا :االسم
 منظفات صناعية ومطهرات  :النشاط 

  مجمع جرين الند A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

فاآس  2709550 :عمارات العبور طريق صالح سالم ت 18 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
2709550  



  عونى أنور فهمى /أ :اسم المسئول 
 
 

  (سبريا مصر  )ر للكيماويات والبالستيك شرآة سبريا مص :االسم
 إنتاج بودرة وتسويق المواد الكيماوية والبالستيك بودرة  :النشاط 

  شرق 5/10القطعة رقم  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

االسماعيلية الصحرواى خلف شرآة تاآي  /طريق مصر 62ك  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  لألخشاب

  410100 :لتليفونرقم ا 
  410098 :رقم الفاآس 
 
 

  (سابقا)الشرآة الوطنية لتطوير صناعة األثاث تكنوبول إيجيبت  :االسم
 منتجات بولى بروتيان  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2478927:ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  362266 :رقم التليفون 
 
 

 سياج للكيماويات شرآة  :االسم

الكيماويات والمنظفات المنزلية والبويات الزخرفية ومستحضرات  :النشاط 
 التجميل 

  شارع النصر /21/22القطعة رقم  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل
 3920831:فاآس 3938878-3912017 :يوليو ت 26شارع  10 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410247-410246 :تليفونرقم ال 
  410249 :رقم الفاآس 
 
 

 شرآة طيبة لمستحضرات التجميل  :االسم
 مصنع أدوية  :النشاط 

  XEالقطعة  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2506280 :مساآن حلمية الزيتون ت 32شارع  18 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410271 :رقم التليفون 
  410271 :الفاآسرقم  
 
 

 شرآة فاملى موزمتكس  :االسم
 مستحضرات التجميل  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  364055-361929 :رقم التليفون 
  363980 :رقم الفاآس 
 



 
 ماجيك للصناعات الكيماوية  :االسم

 بويات ومواد الصقة وراتنجات  :النشاط 
  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :العنوان بالكامل

  4178509 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410317 :رقم التليفون 
 

  (مرجان  )شرآة مرجان للصناعات الكيماوية  :االسم
 إنتاج آيماويات متنوعة  :النشاط 

  شارع طابا A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل

 4822178-2834517 :العباسية ت -شارع صالح سالم  5 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  2827213:فاآس

  410255-410980 :رقم التليفون 
  410115 :رقم الفاآس 
  لطفى ناشد مرجان /د :اسم المسئول 
 
 

 هاينكس ايجيبت  :االسم
 انتاج وتصنيع وتسويق المالبس الجاهزة واإلستيراد والتصدير  :النشاط 

  8/1رقم  A1المنطقة الصناعية الثالثة  :لالعنوان بالكام
  410524 - 410266 :رقم التليفون 
  410566 :رقم الفاآس 
 
 

 مارسو للكيماويات  :االسم

خراطيم  -دوسات السيارات  )جميع منتجات الكاوتشكوك  :النشاط 
  (مطاط مجدد وافرخ آاوتش وقطع غيار السيارات -الرى

  شارع نوبيع A1 الصناعية األولى المنطقة :العنوان بالكامل

 4261801 :شارع بورسعيد محطة الوايلى الكبير ت 63 ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  4261554:فاآس

  410503-410534-410276 :رقم التليفون 
  410574 :رقم الفاآس 
  سعد بليغ /أ :اسم المسئول 
 
 
 

 شرآة هيكل للصناعات والتجارة  :االسم
 صناعة المطهرات ومزيالت الرائحة  :طالنشا 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2904132:فاآس 2907293 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  363090 :رقم التليفون 
 



 
 شرآة هوفر للمواد الالصقة  :االسم

 أنابيب مواد الصقة  :النشاط 
  A1المنكقة الصناعية  :العنوان بالكامل

  5917557 :رمسيس ت -ميدان الدقى  -الفجالة  ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  410415 :رقم التليفون 
 

 شرآة هيكل للكبريت  :االسم
  (ثقاب أمان  )إنتاج علب الكبريت  :النشاط 

  A1المنطقة الصناعية  :العنوان بالكامل
  2914815-2907296 :ت ::الفرع الرئيسيي بالقاهرة 
  363090 : التليفونرقم 
 
 


