
قطاع النشاطموقع الواباسم الشركةالرقم
قائمة مفصلة للمنتجات املصنعة 

/NGP

/ قائمة املدخالت الصناعية 

املواد األولية املستوردة

/ الهدف من املشاركة 

اإلختصاصات املراد مقابلتها

االستثمار في مجال السجاد*57024290سجاد صناعي زرابي/سجادwww.akkadcarpet.comشركة عقاد لصناعة السجاد1

2
املؤسسة العاملية لصناعة قطع 

الغيار
www.siyamradiators.com97089100رديترات سيارات القطاع الصناعي

 (74101200)اشرطة نحاس 

خزانات - (74112990)زيت - 

 - (39269080)بالسيتيك

(72081000)حديد 

*

3
املؤسسة العاملية لصناعة قطع 

الغيار
www.siyamradiators.com97089100رديترات سيارات القطاع الصناعي

 (74101200)اشرطة نحاس 

خزانات - (74112990)زيت - 

 - (39269080)بالسيتيك

(72081000)حديد 

*

منتدى الشراكة و اللقاءات الثنائية لدول إتفاقية أغادير
دار املصدر ، تونس - 2016 افريل 27اإلربعاء، 

قائمة املؤسسات املشاركة

األردن



غرفة صناعة االردن4
 11181 عمان 811986ب .ص

االردن
**النسيج واملالبس

تشخيص امكانيات التكامل 

الصناعي بين االردن وبقية 

دول اغادير في مجال قطاع 

االلبسة والنسيج والجلود 

واالحذية

غرفة تجارة االردن5
بناية رقم -شارع االميرة بسمة 

عمان- عبدون - 218
**تجارة

بناء عالقات دائمة 

وايجاد فرص - واستراتيجية 

جديدة لتقوية العالقات بين 

ببلدان اتفاقية أغادير

6
الجمعية األردنية ملصنعي و مصدري 

األحذية و الصناعات الجلدية
***الصناعات الجلديةماركا

غرفة تجارة االردن7
بناية رقم -شارع االميرة بسمة 

عمان- عبدون - 218
**تجارة

بناء عالقات دائمة 

وايجاد فرص - واستراتيجية 

جديدة لتقوية العالقات بين 

ببلدان اتفاقية أغادير

535548غرفة تجارة السلط8

9
اإلقليمية للصناعات املساندة 

لأللبسة

-مجمع الضليل الصناعي 

محافظة الزرقاء- الضليل 
***األلبسة



10synedakh 
zone industrielle essalam 

dakhla 

الصيد البحري و معالجة 

غالل البحر
*منتجات الصيد البحري

لقاء مع الشركات الناشطة في 

مجال الصيد البحري و 

منجات البحر

شركة الودادش11
البناء الصباغة و األشغال 

املختلفة

صناعة -البناء الصباغة اإلصالحات

مواد البناء
مواد البناء واملواد الحديدة

فرص التعاون من أجل 

تطوير كل ما يتعلق بالبناء و 

تحسين البنية التحتية

النسيجwww.nassertex.comشركة ناصر تكس للنسيج والصباغة12

أقمشة املالبس الجاهزة من خامات 

 (رجالي ) قطن مصري 100%

أقمشة  ) (أطفال) (حريمي)

Woven fabrics (منسوجات

صبفات )مواد الصباغة 

(ومواد مساعدة 

تعزيز العالقات التجارية بين 

الدول املشاركة وفتح اسواق 

ومقابلة .  جديدة للتصدير 

.أصحاب مصانع املالبس

13
حسن عفيفي " هندسة الفرامل 

"محمد

خلف عماد- ش خليج الخور 37  

الدين

تصنيع برشام تثبيت بجميع 

الخامات واملقاسات
***

عماد عزت14
امتداد املنطقة الصناعية 

اكتوبر الجيزة6-الثالثة 

صناعة السيور  الناقلة 

واعمال الستانلس ستيل

Bande transporteuse en 

caoutchouc
**

مراوح تهوية صناعيةwww.univent.com.egيوني فينت للصناعات الهندسية15
fantilation fan system- air filter 

system

motors-belts  pulleys , 

sheet steels 

air filters @ hoods 84,14 - 

 demostic fans 8414.60- 

exbaust fans 8421- 

supply fans 84.15

املغرب

مصر

http://www.nassertex.com/
http://www.univent.com.eg/


16
شركة الكرنك لصناعة األواني 

املنزلية

http://www.alkarnakcookw

are.com/

صناعة وتجارة واستيراد 

وتصدير االواني املنزلية 

االملنيوم واواني املطاعم 

والفنادق واواني تيفلون ال 

يلتصق بها الطعام

األواني املنزلية االملنيوم واواني 

املطاعم والفنادق 

90/00/10/15/76

اقراص +اقراص املنيوم 

- املنيوم مطلبة تيفلون  

الواح مطلية + الواح املنيوم 

ايادي ومقابض من - تيفلون 

- لدائن لزوم االواني املنزلية 

ايادي ومقابض من ستانلس 

ستيل صلب مقاوم للصدا 

لزوم األواني املنزلية

تجار ومستوردين ادوات 

منزلية ومستلزمات مطاعم 

وفنادق
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سامو لصناعة املالبس واملفروشات 

والبطاطين والشنط
النسيج واملالبساملنطقة الحرة العامة بورسعيد

املفروشات - املالبس بجميع انواعها 

البطاطين - املنزلية بجميع انواعها 

شنط السفر - بجميع انواعها 

.الترولي بجميع انواعها

نسب املدخالت املصرية تزيد 

من اجمالي املنتج % 50عن 

والباقي يتم استيراده من عدد 

من الدول املنتجة له

ايجاد سوق للمنتجات 

املصرية ومقابلة املستورد 

لجميع منتجاتنا السابقة 

.واملهتمون باإلتجار فيها

الصناعات الغذائيةاملقطع الصناعيكهرمانة لألعجنة الغذائية18
-جميع منتجات األعجنة الغذائية 

املكرونة
املحسنات- الدقيق 

الدفع باالنتاج املصري الى 

االسواق العربية

امان وسيفتي لزجاج السيارات19
http://www.aman-

safetygroup.com
صناعة زجاج السيارات

شركة امان وسيفتي هي مجموعة 

مصنعة لزجاج السيارات ، 

متخصصو في صناعة السيكوريت 

والتربلكس

املدخالت الصناعية تحتوى 

على زجاج وبالستيك وطباعة

فتح اسواق جديد في تونس 

وغيرها واالختصاصات املراد 

مقابلتها هي اختصاصات 

اجزاء السيارات ومكوناتها

20
شكرة االمل للحاصالت الزارعية 

م.م.ش
كل الحاصالت الزراعيةالبحيرة- ندبية 

-فول )كل املحاصيل الزراعية 

(الخ ...ارز - حمص -عدس 

يتم استيراد مواد اولية 

وتدويرها وتعبئتها

هو التصدير والشراكة بين 

الدوليتي وكذا االستيراد



اوركيديا للصناعات الدوائية21

املنطقة - مدينة العبور 

 -15منطقة رقم - الصناعية 

القاهرة- 12011بلوك 

قطرات معقمة للعيون- ادوية 

anti-infective eye drop - anti -

inflammatory eye drop- 

glucoma treatment - anti-

allergic 

anti-infective eye drop - 

anti -inflammatory eye 

drop- glucoma treatment 

- anti-allergic 

to find a partner for 

medical device -to find an 

agent/distributor for 

export in targeted 

countries -to find supplier 

for raw materials / other 

packaging material 

النا ملستحضرات التجميل22
األدوية و مستحضرات 

التجميل
الترويج للتكامل و الشراكة

www.elbostan-group.comالبستان للتعمير والتنمية الزراعية23
زراعة و إستصالح أراض ي 

صحراوية

محاصيل زراعية فول سوداني، 

بطاطا، بصل جاف، فاصوليا

بذور، أسمدة و /تقاوي

مبيدات

التعرف على السوق 

التونسية و فتح أسواق 

لتصدير املحاصيل الزراعية

إستيراد و تصديراملجموعة  املصرية لإلستثمار24
مادة الصوديوم اتلريبولي 

مادة الصودا/STPPفوسفاط 

شركة / التبادل التجاري

الكيميا التونسية

غذائيwww.alahram-starch.comاألهرام للصناعات الغذائية25
نشاء الذرة /نشا الذرة الغذائي

املحور
ذرة صفراء

تصدير منتجات الشركة 

لشركات الورق والكرتون 

واللحوم، والحلويات 

واألغذية و املعجنات و 

البسكويت

http://www.elbostan-group.com/
http://www.alahram-starch.com/

