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كة كابىس للدهانات11205134394 قاوىشر اد صناىعسمر الشر تصدير/ إستير

 إخوان22100496296
ى

كة حلوان اد صناىعهبة هللا يحيرشر تصدير/ إستير

ونكس مرص35413467910 اد صناىعحمدى الخوىلسامسونج الكير تصدير إستير

قيون للسجاد46100258190 كة النساجون الشر اد صناىعشيماء عطيةشر تصدير/ إستير

والويز57706009460 كة الدولية للفحم و الفير ىشر اد صناىعإيمان الدمير تصدير/ إستير

يفالمستقبل لصناعة االنابيب68204977754 اد صناىعرانيا الشر تصدير/ إستير

يفالمرصية لصناعة البالستيك79327905743 اد صناىعرانيا الشر تصدير/ إستير

اد صناىعهبة هللا يحير"دومير" الصناعات الغذائية العربية 815100078389 تصدير/ إستير

ى الدولية917200017454 اد صناىعنانىس إلياسالحسير تصدير/ إستير

اد صناىعشيماء عطية"فورتكس " الرباعية للنسجيات 1018204974283 تصدير/ إستير

ال موتورز مرص1127100081525 وق مختارجيى اد صناىعشر تصدير/ إستير

يد1229205159745 اد صناىعحمدى الخوىلالعرنى لصناعة التكييف والتيى تصدير/ إستير

اد صناىعحمدى الخوىلالعرنى للتجارة والصناعة1331200035223 تصدير/ إستير

قاوىالمجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو1432202499154 اد صناىعسمر الشر تصدير/ إستير

ى " الفردوس للصناعات الغذائية 1536202474305 اد صناىعهبة هللا يحير"فيمكوبير تصدير/ إستير

قاوىسكيب للكيماويات1639100399568 اد صناىعسمر الشر تصدير/ إستير

كه االوربيه المرصيه للصناعات الدوائيه 1743706004132 اد صناىعمنال شفيقالشر تصدير/ إستير
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وق مختارجاسكو/المرصيه للغازات الطبيعيه 1849204962420 اد صناىعشر تصدير/ إستير

اد صناىعهبة هللا يحير(فرجلو)المرصية للغذاء 1952204829364 تصدير/ إستير

اد صناىعهبة هللا يحيرالمرصية للتنمية الغذائية2053706013697 تصدير/ إستير

ناشيونال إيجيبت2155592300676 يفأنظمة الغلق إنير اد صناىعرانيا الشر تصدير/ إستير

يففليكس نى فيلمز2256315666064 اد صناىعرانيا الشر تصدير/ إستير

كه بالسير كيم2357205161537 قاوىشر اد صناىعسمر الشر تصدير/ إستير

يا مرص النتاج الكيماويات والبالستيك2458100259405 كه سيى قاوىشر اد صناىعسمر الشر تصدير/ إستير

اد صناىعهالة عطيةإيه نى نى للمحوالت2562205023789 تصدير/ إستير

كة المرصية لأللياف2664100259898 اد صناىعشيماء عطيةافكو-الشر تصدير/ إستير

اد صناىعهالة عطيةيونيفرسال للصناعات الهندسية2765200802267 تصدير/ إستير

لية والكهربائية2866308415957 ى اد صناىعهالة عطيةيونيفرسال لألجهزة الميى تصدير/ إستير

اد صناىعهالة عطيةيونيفرسال للصناعات المعدنية والمغذية2967306282933 تصدير/ إستير

ى الحاصالت الزراعية 3068706018524 اد صناىعهبة هللا يحيراالمير لتصنيع وتجهير تصدير/ إستير

يف3169207431612 يفاألمل للمواسير البالستيك ولوازمها الشر اد صناىعرانيا الشر تصدير/ إستير

اد صناىعأحمد عادلجريش . العاشر من رمضان للمنتجات الزجاجية د3270204982510 تصدير/ إستير

كه العالمية لسحب االسالك وتصنيعها3373205043429 اد صناىعأحمد عادلالشر تصدير/ إستير

اد صناىعهبة هللا يحيرمارس إيجيبت للصناعة3476203047338 تصدير/ إستير
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قاوىفينافيل مرص للكيماويات3580205091644 اد صناىعسمر الشر تصدير/ إستير

وق مختار"ناسيتا" االهلية التجارية العمال الزراعة363100272606 ادتجارىشر إستير

ادتجارىنانىس إلياسام للصناعة والتجارة.او .اتش .دى.أى . أس 374303376309 إستير

كة الفارج لالسمنت مرص3810204945100 ادصناىعأحمد عادلشر إستير

ادصناىعتريزا صبىحالعربية للعبوات الدوائية3913100028136 إستير

ي إي لألنظمة الطبيه4016200226606 ادتجارىتريزا صبىحجى إستير

وس لتحويل الورق 4119207346593 ادصناىعنانىس إلياسبابير إستير

ادصناىعنانىس إلياسالمتطورة للصناعات الورقية 4220210378255 إستير

ادتجارىتريزا صبىحالجمهورية لألدوية4321100039057 إستير

لية 4423200346385 ى ادصناىعهالة عطية"أالسكا" العالمية لصناعة األجهزة الميى إستير

كاه4524100330371 ادتجارىنانىس إلياسيوسف عالم وشر إستير

يفالسويس لألكياس4625100295398 ادصناىعرانيا الشر إستير

وق مختارطنطا موتورز4726200115464 ادصناىعشر إستير

ادصناىعحمدى الخوىلالعرنى للصناعات الهندسية4830205055745 إستير

ى للطباعة وصناعة التغليف4933202447987 ادصناىعنانىس إلياسالعلمير إستير

ى لصناعة الكرتون المضلع5034202448878 ادصناىعنانىس إلياسالعلمير إستير

اد5135100072348 اد األخشاب وعموم اإلستير ىالقاهرة إلستير ادتجارىإيمان الدمير إستير
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وق مختارنيسان موتور ايجيبت5238210181052 ادصناىعشر إستير

ادصناىعتريزا صبىحجلوبال نانى لألدوية 5340204899419 إستير

ادصناىعمنال شفيقالعامريه للصناعات الدوائيه  5442100133738 إستير

ادصناىعتريزا صبىحفايزر مرص 5544100283802 إستير

ات الدوائيه 5645100425291 ادصناىعمنال شفيقسيف للمستحرصى إستير

كه فاركو نى العالميه5746202472086 ادصناىعمنال شفيقشر إستير

ادصناىعتريزا صبىح"سيدكو"الوجه القبىل للصناعات الدوائية 5847204897637 إستير

ادصناىعهالة عطية(يونيون اير )العالمية لصناعات التكييف واألجهزة الكهربائية 5948230270980 إستير

ادصناىعحمدى الخوىلالعرنى لتكنولوجيا اإلضاءة6050205160182 إستير

لية6151205161049 ى ادصناىعحمدى الخوىلالعرنى للصناعات الميى إستير

ادصناىعهبة هللا يحيرالمرصية لتجميد وتصنيع اللحوم6254100338887 إستير

ادصناىعحمدى الخوىلتوشيبا العرنى لألجهزة المرئية6360371553237 إستير

ادصناىعهبة هللا يحيرالدولية إلستخالص الزيوت6461323917542 إستير

ادصناىعهبة هللا يحيرريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية6563100243754 إستير

يكة6674322463300  نصار وشر
ر

ادتجارىأحمد عادلمجاهد صدق إستير

ادصناىعأحمد عادلادخنه النخله6778200243322 إستير

تصديرصناىعشيماء عطيةبريق لتقنيات الصناعات المتطورة6875335181244
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تصديرصناىعهبة هللا يحير(JFS)اليابان لحلول الغذاء 6977347870376

تصديرصناىعهبة هللا يحيرسبايس كينجدم7071200016954

تصديرصناىعأحمد عادلسويلم للمواسير الفخار الحجرى والطوب النارى7172100004695

كه توشيبا العرنى لتسويق االجهزه7259200308564 تصديرتجارىحمدى الخوىلشر

ز للصناعة7328269530746 قاوىكيميكال بارتيى تصديرصناىعسمر الشر

تصديرصناىعأحمد عادل(مودرن)الحديثة للمواد العازلة 7422205057276

قية لالقطان7514100323863 تصديرتجارىشيماء عطيةالشر

ى7679100291252 تصديرصناىعأحمد عادلسيناء للمنجنير

تصديرصناىعأحمد عادلرواج للصناعة والتجارة7781208525637
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