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نــود أن يكــون لنــا دوًرا فــي دعــم الســوق والمســاعدة فــي 
زيــادة االســتدامة لديــه عــن طريــق الوصــل بيــن األفــراد 
المعنييــن والجماعــات المتخصصــة وإمدادهــم بالخبــرة 
التــي  الكبــرى  التحديــات  تخطــي  مــن  يتمكنــوا  حتــى 
تواجههــم فــي قطــاع الزراعــة. وتأتــي االســتدامة علــى 
ــاري  ــاطنا التج ــم نش ــا تحك ــث أنه ــا حي ــة أولوياتن رأس قائم

اليومــي وقراراتنــا. 

عزيزي الزائر،

مرحًبا بك في صحارى 2021 

يســرنا أن تشــارك معنــا فــي اإلصــدار الثالــث والثالثيــن مــن معــرض صحــارى وهــو المعــرض 
الزراعــي الدولــي إلفريقيــا والشــرق األوســط، ونحــن نلتــزم بتعهدنــا بدعــم تعافــي القطــاع 
الزراعــي. وخــالل األربعــة أيــام التــي تنعقــد فيهــا الفاعليــة ســتكون أمامــك الفرصــة لتشــارك 
ــر وتتواصــل مــع 200 عــارض مــن جميــع أنحــاء العالــم ممــا يتيــح الفرصــة أمــام  مــع 20000 زائ
ــل  ــات عم ــوا عالق ــم ويكون ــرة معارفه ــن دائ ــعوا م ــة أن يوس ــال الزراع ــي مج ــن ف العاملي

مجديــة. 

وفــي ظــل القيــود المفروضــة علــى الســفر، قــدم فريــق العمــل فــي صحــارى فكــرة الجنــاح 
الذكــي حيــث يمكــن للعارضيــن عــرض منتجاتهــم والحصــول علــى عمــالء جــدد وتكويــن 
عالقــات ذات قيمــة دون أن يلزمهــم الحضــور إلــى مقــر انعقــاد المعــرض. كمــا أننــا أنشــأنا 
شــراكًة مــع أهــدو )AHDO( ويــورو مونيتــور )Euro Monitor( ليكونــا الشــريك الرســمي 
بأحــدث  لتزويدكــم  انعقــاده  يتــم  الــذي  صحــارى  لمؤتمــر  المعرفــة  وشــريك  للمؤتمــر 
ــر  ــدة المؤتم ــى أجن ــالع عل ــى االط ــاع. يرج ــذا القط ــا ه ــي يواجهه ــات الت ــورات والتحدي التط

ــن. ــج والمتحدثي ــن البرنام ــد ع ــرف المزي لتع

ــأت  ــالمة. وأنش ــة والس ــا للصح ــر إنفورم ــا لمعايي ــارى وفًق ــرض صح ــم مع ــم تنظي ــا يت كم
شــركة إنفورمــا مجموعــة إجــراءات تفصيليــة لضمــان أعلــى مســتويات مــن النظافــة 
والســالمة فــي فاعلياتهــا لطمأنــة الجميــع بأنهــم ســوف يشــاركون فــي بيئــة آمنــة 
وخاضعــة للســيطرة والرقابــة وال ســيما إنهــا مــن أكبــر جهــات تنظيــم الفاعليــات فــي 

العالــم. 

ــل  ــا لجع ــوا معن ــن تعاون ــا الذي ــركائنا ورعاتن ــع ش ــق لجمي ــاص والعمي ــكر الخ ــه بالش ونتوج
ــى.  ــدًث ال ينس ــارى 2021 ح صح

نتمنى لكم قضاء وقتا ناجًحا ومثمًرا وممتًعا معنا. 
نتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى العام القادم. 

أتمنى لكم التوفيق

هناء يوسف 
مدير عام المعرض

يتــم تنظيــم صحــارى وفًقــا لمعيــار الصحــة والســالمة إنفورمــا )AllSecure(. وعندمــا تنضم 
إلــى أي مــن فاعلياتنــا فعليــك أن تتوقــع دائًمــا أن تجدنــا نضــع صحتــك وســالمتك علــى رأس 
أولوياتنــا، كمــا ســتالحظ اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لنضمــن أن يتمتــع الجميــع بتجربــة حضــوٍر 

آمنــة ونظيفــة ومثمــرة وَقيِّمــة. ويجــب علــى جميــع الــزوار والعارضيــن ارتــداء الكمامــات. 

تقــوم شــركة إنفورمــا ماركتــس بخلــق منصــات إللتقــاء الصناعــات واألســواق المتخصصــة 
باألســواق  المشــاركون   لــكل  نتيــح  فنحــن  واإلبــداع.  والنمــو  التجــارة  تحفيــز  أجــل  مــن 
حــول العالــم الفرصــة للتفاعــل وتنميــة الخبــرات وتوســعة األعمــال مــن خــالل تنظيــم 
معــارض تجاريــة إلــى جانــب توفيــر حلــول وخدمــات إلكترونيــة مطــورة خصيصــً لألســواق 
المســتهدفة. نحــن نعمــل علــى خلــق التواصــل وبنــاء العالقــات بيــن المشــترين والبائعيــن 
عبــر أكثــر مــن اثنــي عشــر قطاعــً عالميــً، وذلــك يتضمــن قطاعــات األدويــة واألغذيــة 
والتكنولوجيــا الطبيــة والبنيــة التحتيــة. بصفتنــا الشــركة الرائــدة عالميــً بخلــق األســواق، 
نحــن نعمــل علــى إحيــاء العديــد مــن األســواق المتخصصــة مــن خــالل إتاحــة فــرص جديــدة 

ــام. ــدار الع ــى م ــً عل ــار ٣٦٥ يوم ــو واإلزده ــى النم ــاعدتها عل ومس

.www.informamarkets.com لمزيٍد من المعلومات يرجى زيارة 

يمكنك معرفة المزيد بخصوص االلتزامات العشرة 
إلنفورما )AllSecure( من هنا. 

التزام صحارى باالستدامة

نضع سالمتك أوًلا

نبذة عن الجهة الُمنظمة
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نعمل مع شركائنا لنضمن تطبيق جميع اإلجراءات الالزمة للصحة والسالمة خالل 
 .)AllSecure( المعرض وفًقا لاللتزامات العشرة إلنفورما

التنظيف المعّزز 	
النظافة الشخصية 	
التسجيل بدون تالمس 	
عدم المخالطة 	
التباعد الجسدي 	
أماكن الطعام والشراب 	
معدات الوقاية الشخصية 	
اإلسعافات األولية 	
الفحص 	
التتبع والتواصل 	

الدخول
يقتصر دخول معرض صحارى على العاملين في هذا المجال من الزوار فقط. وال يجوز لمن 

هم دون سن 1٦ دخول المعرض. يحق للزوار العاملين في المجال الذين سجلوا عبر اإلنترنت 
أو الذين يحملون بطاقة عمل سارية عند التسجيل في مكان المعرض الدخول مجاًنا. 

أوقات العمل
األحد، 12 سبتمبر 2021: 10 صباحا - 7 مساء

االثنين 1٣ سبتمبر 2021: 10 صباحا - 7 مساء
الثالثاء، 14 سبتمبر 2021: 10 صباحا - 7 مساء

األربعاء، 1٥ سبتمبر 2021: 10 صباحا - 7 مساء

صف السيارات
توجد مساحة شاسعة لصف السيارات بجوار مكان انعقاد المعرض. 

خدمات الطعام
توجد العديد من األماكن التي تقدم خدمات الطعام وتعرض وجبات مختلفة ساخنة 

وباردة والمشروبات والوجبات الخفيفة، وتنتشر هذه النقاط في مكان المعرض. 

دخول ذوي االحتياجات الخاصة
يوجد عند جميع مداخل صاالت المعرض وغرف اجتماعاته والمناطق المفتوحة أماكن مخصصة 

لصعود الكراسي المتحركة. كما يوجد في المعرض مراحيض لذوي االحتياجات الخاصة. 

اإلسعافات األوليةمعلومات عامة
يرجى العودة إلى مكتب الجهة المنظمة الموجود في الطابق األرضي بشأن األمور 

الطبية. 

مكتب الجهة المنظمة
يوجد مكتب الجهة المنظمة في الطابق األرضي. 

غرف للصالة
يوجد في الطابق األرضي غرف للصالة للرجال والسيدات مزودة بأماكن للوضوء. 

المكتب اإلعالمي
يقع المكتب اإلعالمي في الطابق األرضي. 

المحظورات
تحتفظ الجهة المنظمة بحقها في منع دخول أي شخص أو إخراج أي شخص سلوكه 

يستلزم اتخاذ ذلك اإلجراء معه. 

ُتحظر الدعايات ألي شيء من شخص غير مصرح له بذلك وإال ُطِرَد ذلك الشخص.  	
ُيحظر لصق أي منشور أو الفتة إعالنية على أي من أجزاء المبنى أو األماكن  	

المفتوحة. 
ال يجوز توزيع أي مواد مطبوعة أو غير ذلك في مكان المعرض إال بعد موافقة  	

صريحة من الجهة المنظمة. 

إجراء احترازي
يجب على جميع الزوار والعارضين ارتداء الكمامات. 

التدخين
وفًقا للقانون، ُيحظر التدخين في أي مكان داخل مقر انعقاد المعرض. 

المراحيض
توجد مراحيض للرجال والنساء ويمكن الوصول إليها من الطابق األرضي وكذلك من بهو 

الصالة رقم 2. 
 

إخالء مسؤولية
تم أخذ المعلومات المنشورة في هذا الكتالوج من المعلومات التي قدمها العارضون، وال 

تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية أية معلومات ُمضللة أو غير دقيقة وردت فيه، ومع ذلك 
فقد بذلت الجهة المنظمة كافة الجهود التي تضمن صحة المعلومات في وقت نشر هذا 

الكتيب. وترجع ملكية الكتالوج وجميع المعلومات الواردة فيه إلى إنفورما ماركتس وال 
يجوز نسخها أو استخدامها ألي غرض آخر إال بعد الحصول على تصريح من إنفورما ماركتس. 
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شكرًا لجميع الرعاة والشركاء 

تحت رعاية

الراعي البالتيني

الراعي الذهبي

الشريك االستراتيجي

البنک الزراعی المصري
Agricultural Bank of Egypt

الراعي الرقمي

الشركاء اإلعالميين

الراعي اإلعالمي

الشريك الرسمي 
للمؤتمر

شريك المعرفة

A Subsidiary of efinance
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اليوم األول ٩/١2/20١0

 افتتاح المعرض و المؤتمر

كلمات افتتاحية٣0:12:0012

التحول الرقمي في مجال الزراعة 

 المتحدث الرسمىد. محمد القرشضرورة مواكبة التحول الرقمى فى مجال الزراعة٣01.00:12
 باسم وزارة الزراعة وإستصالح األراضي

  مستشار وزير التربية والتعليمد. ماجد غنيمةالبرامج التعليمية الحديثة لمهندسى الزراعة٣0.1.001

البنك الزراعي التحول الرقمي في مجال الزراعة٣02.00.1
المصري

البنك الزراعي المصري

2.002.٣0E Aswaaq أ محمد غريببرامج و خدماتE Aswaaq

إستراحة00.٣0٣.2

المسار الثاني للمؤتمر: انشاء المصانع و المصانع حديثة االنشاء

التحديات الحالية اللتي تواجهها المصانع و 00٣.٣0.٣
كيفية التعامل معها

م. عمرو أبو 
فريخة

الرئيس التنفيذي شركة طنطا موتورز

خدمات البنك االهلى التمويلية و الغير تمويلية ٣.٣04.00
البنك األهلي المصريأ.ممدو ح عافيةللمستثمرين بالمصانع

الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمصرم. إنصاف بشيردور الهيئة فى انشاء وتنمية المصانع٣0.4.004

Euromonitorسميا باشا تقرير ممارسات االستدامة العالمية00.٣0٥.4

اليوم الثاني 202١/٩/١٣

الزراعة المستدامة في ظل التغيرات المناخية

االجزء األول: التغيرات المناخية وآثارها على تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بجمهورية مصر العربية

 تأثير التغيرات المناخية المحتملة٣01.4٥.1
م/صابر عثمانعلى جمهورية مصر العربية

نقطة االتصال الوطنية األسبق التفاقية األمم 
 المتحدة لتغير المناخ -  مدير قطاع البيئة وتغير

 المناخ واالستدامة – أهدو
 الشركة العربية للصحة

والتنمية

 استراتيجية 20٣0 للزراعة والتنمية1.4٥2.1٥
المستدامة

األستاذ الدكتور/
أيمن أبو حديد

وزير الزراعة األسبق - أستاذ دكتور بكلية الزراعة – 
جامعة عين شمس

2.1٥2.4٥
 استخدام التكنولوجيات الحديثة في

 الزراعة للحد من تأثيرات التغيرات
المناخية وتحقيق االستدامة

األستاذ الدكتور/
 عبد العزيز

بالل

رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار 
بالهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء

األستاذ الدكتور/الزراعة الذكية مناخيً لتحقيق االستدامة1٥.2.4٥٣
سمير مسعود

 أستاذ األنظمة البيئية – قسم
 البيئة والزراعة الحيوية –

 كلية الزراعة – جامعة
األزهر

أسئلة1٥٣.٣0.٣

إستراحة4٥.٣.٣0٣

الجزء الثاني : دور الجهات المانحة واالستشارية في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الزراعة

٣.4٥4.0٥

 تجربة تأهيل المزارع والشركات
 الزراعية للحصول على الشهادات

 العالمية للتصدير في ظل التغيرات
المناخية والمنافسة لتحقيق االستدامة

د/ممدوح عيسى

 خبير سالمة الغذاء والتنمية المستدامة
 - المدير التنفيذي - شركة أهدو – العربية للصحة 

والتنمية

4.0٥4.2٥
  دور صندوق التنمية الريفية في

 تمويل المشروعات الزراعية
لمواجهة تغير المناخ

م/طارق عبد 
المنعم

خبير البيئة والتغيرات المناخية - االيفاد

 مشروع الزراعة الذكية مناخيا من4.2٥4.4٥
مؤسسة كير مصر للتنميةأ.هويدا ناجيأجل الحياة

وكالة التعاون األلمانيد/عثمان الشيخمشروع االبتكار الزراعي0٥.4.4٥٥

دور قسم الزراعة في سفارة هولندا في دعم 2٥.0٥٥.٥
السفارة الهولنديةم/عمر لطيفالزراعة المستدامة في مصر

أسئلة4٥.2٥٥.٥

اليوم الثالث 202١/٩/١٤

الدعم و التمويل في مجال الزراعة

خدمات البنك األهلى المصري التمويلية للشركات الصغيرة و ٣02.00.1
المتوسطة بمجال الزراعة

البنك األهلي المصري

مشروع برايمبرامج مشروع برايم لدعم صغار المزارعين 2021 - ٣02022.2.002

البنك الزراعي المصريبرامج البنك الزراعى لدعم و تمويل المشاريع الزراعية 00.٣0٣.2

إستراحة00٣.٣0.٣

سالمة المبيدات

دور معمل متبقيات المبيدات فى تنمية ٣.٣04.00
د. هند عبداهللالصادرات الزراعية

مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر 
 الثقيله فى االغذيه

QCAP 

 و عضو لجنة مبيدات اآلفات الزراعية

4.00٥.00
اهمية وقاية النباتات و العوامل اللتى تساعدك 

على زيادة كفائتها و فترة حماية ممتدة مع 
االستخدام  االمن و المسؤول

د. شريف أيوب
رئيس ادارة التسويق و الدعم الفني لمصر و الشرق 

 األوسط
 بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

قصص نجاح السيدات في مجال الزراعة00.00٦.٥

أجندة المؤتمر
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رقم الجناحالبلداسم الشركةالرقم

H2.E20مصر إي أسواق مصر1

H1.G01مصراالعتماد للبالستيك )فيال بالست(2

H1.E20مصراألمير لشبك التظليل والحماية 3

H2.E30مصرالبنك االهلي المصري4

H2.E40مصرالبنك الزراعي المصري 5

H1.G10مصرالجمل للتجارة الدولية6

H2.F10مصرالزراعة الحديثة بيكو 7

H2.D40مصرالشركة األهلية للتنمية الزراعية 8

H1.A30مصرالشركة العربيه لخدمات الزراعه الحديثه 9

H1.A40مصرالشركة المتحدة لألسالك  السويدى 10

H1.E60مصرالشركة المصرية االوروبية لتكنولوجيا الطاقة 11

H1.C51مصرالشركة المصرية لشبك الصويات الزراعية12

H1.C30مصرالشركة الهندسية لخدمات المياه و حفر اآلبار13

H1.E30مصرالشركة الوطنية للتجارة والتوكيالت14

H1.E51مصرالشركه المتحده للبالستيك ولوازم الرى15

H1.C07مصرالشركه المصريه لالداره المتكامله للمخلفات - ايكوم16

H1.G20aمصرالشروق جروب17

H1.B01مصرالصفا نيو للمقاوالت والتوريدات العامة  18

H2.D30مصرالصفوة لالسمدة و المخصبات الزراعية19

H1.C03مصرالصفوة لماكينات التعبئة والتغليف20

H1.A34مصرالعقيدة لشتالت المانجو21

H1.G40مصرالكنانة مفازا22

H2.B31مصرالكومي جروب لالستثمار والتنمية المستدامة23

H2.A10األردنالمركز االستشاري التقني 24

المصرية االيطالية لتصنيع انظمة الري بالتنقيط ) دورو 25
H1.A14مصردريب( 

H1.B14مصرالمصرية لتدوير المخلفات الصلبة )إيكارو( 26

H1.C50مصرالمصرية للتوريدات و اإلستيراد و التصدير 27

H2.A14األردنالنبتة الخضراء لصناعة األسمدة والكيماويات28

H2.C01مصرالهدي للمبيدات والكيماويات 29

H1.B39مصرالوتين لتجارة االطارات و البطاريات30

H1.G31مصراوراسكوم التجارية31

H1.K41مصرايادي العالمية للتجارة32

H1.G60مصرايجي رول لخطوط اإلنتاج33

H2.A30مصرإ سوالر لحلول الطاقة المتجدده 34

H1.C05مصرإكسبريس بالست 35

H1.C20مصرإيماج للتوكيالت التجارية36

H1.K12مصرإينابالست37

H1.C33مصرأجرو إيجيبت للتجارة واألسمدة العضوية38

H1.E50مصرأجرى تى لتكنولوجيا الزراعة39

H1.C40مصرأجرى الند ايجيبت40

H1.C21مصرأجري سوالر41

H2.B52مصرأورجانيك للتكنولوجيا الحيوية 42

H2.D02مصرتارجت لصناعة و تجاره الكيماويات )أباظة جروب(43

H2.F29مصرتايجر بروفايلز مصر44

H2.B01مصرترانس فريدج انترناشيونال45

H1.K10مصرتقنيات لهندسة المياه واالستيراد46
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H1.B12مصرتوكل لالستثمار و التنميه47

H1.B50مصرجولدن فالي لإلستثمارات الزراعية48

H2.B30مصردالتكس روك49

دلتا لإلعالم والنشر )شمس ميديا( إحدى شركات 50
H1.A42مصرمجموعة دلتا

H2.D20مصرسنتك51

H1.E21مصرشان سونج لصناعة المعدات الثقيله52

H1.A13مصرشركة اإلتحاد المصرى لألسالك )مافو(53

H2.A11األردنشركة البتراء للصناعات الزراعية54

شركة الحديثة لصناعة األدوية البيطرية والمبيدات 55
H2.A12األردنالزراعية 

H1.K31مصرشركة الرضا للتجارة 56

H1.B51مصرشركة الرياده للتجارة و التوكيالت التجاريه57

H2.A13األردنشركة الزيواليت االخضر الزراعية58

شركة السعد لتصنيع األسمدة العضوية كمبوست 59
H1.C04مصرالسعد

H2.B50Aمصرشركة السعيد للتجارة والتوزيع 60

H1.G41مصرشركة المحاريث والهندسه61

H1.C06مصرشركة النيل لصناعة البالستيك62

H1.E40مصرشركة الوسائل الصناعية63

H2.D50مصرشركة تبارك لالسمدة64

H1.A15مصرشركة دلتا ووتر لمعالجة المياه مغناطيسيًا 65

H1.B30مصرشركة شومان ش.م.م66

H1.B61مصرشركة غريانى الدولية للتنمية الزراعية67

شركة ميتاليك بالست لصناعة البالستيك وانظمة الري 68
H1.A41مصرالحديث

H1.K43مصرشركة نفرتارى بيوماجنيتك69

H2.B10مصرشركه السالم لتجاره االسمده الكيماويه70

H1.K30مصرشيتوزان ايجيبت 71

H1.C31مصرشيرا جروب72

H2.F11مصرفيرت الند للتجارة و الزراعة73

H1.A12مصرقاعدة البيانات الزراعية74

H2.B51مصركفر الزيات للمبيدات والكيماويات )ش.م.م.( 75

H1.G50مصركيم روك تريد76

H2.F51مصرٌمزارع77

H2.C10مصرماك لألسمدة والمخصبات الزراعية78

H1.C01مصرمجلة حصاد 79

H1.G62مصرمجلة رؤية زراعية80

H1.G61مصرمجلة ريحانة81

H2.B20مصرمجموعة ايڤرجرو لألسمدة المتخصصة82

H1.B20مصرمجموعة شركات احمد داود83

مجموعه شركات فتحي حسن وكالء لطلمبات سي 84
H1.G02مصرالند االيطالية بمصر 

H1.A31مصرمشاتل اإلسراء للنخيل85

H1.B60مصرمشتل الخليج86

H1.K45مصرمصنع جي بي للبالستيك 87

H1.C32مصرمؤسسة الخليج المصرى الطلياوى للتجارة والصناعة 88

H2.A50مصرمؤسسه نيو ستار فور سيدز89

H1.G51مصرميديكا ساينتيفك 90

H1.E31مصرنايسكو النتاج نظم المياة الحديثة 91
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H1.G30Aمصرنايل دريب92

H2.D53مصرنيو فيوتشر جرين93

H1.B40مصرهيما بالستيك - هيما فوم 94

H2.E14مصروزارة الزراعة اإلدارة المركزية إلنتاج التقاوي 95

وزارة الزراعة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار 96
H1.B10مصرالزراع بالريف المصرى برايم

H2.E15مصروزارة الزراعة معهد بحوث البساتين 97

H1.G30مصريورو دريب إيجيبت98

بيانات
العارضين
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1 إي أسواق مصر 
« إي أسواق مصر» شركة رقمية تقدم خدماتها للقطاعات االستراتيجية التي تعمل كركائز أساسية لالقتصاد 
المصري وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «إي فاينانس» لالستثمارات المالية والرقمية. تعمل شركة 

إي أسواق مصر على إنشاء وإدارة وتشغيل األسواق المتخصصة، وتقديم خدمات شاملة على جميع األصعدة 
التكنولوجية والتسويقية والتجارية واإلدارية، لبناء منصات إلكترونية توفر خدمات متميزة لتعزيز سالسل القيمة 

المضافة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.  
 تمتلك إي أسواق مصر مجموعة من المنصات اإللكترونية التي أنشأتها وتديرها بنفسها منصة «أيادي مصر» 

لدعم الحرف اليدوية بالتعاون مع وزارة التخطيط وبرنامج األغذية العالمي، كما قامت بإنشاء أول نظام حجز 
إلكتروني لتذاكر متحف الحضارة، باإلضافة إلى إنشاء منصة «كنوز» لتسويق المستنسخات األثرية. 

فضال عن تدشين منصة «أجرى مصر» أول منصة زراعية متخصصة في مصر لبناء شبكة زراعية متكاملة وخدمة 
جميع فئات المجال الزراعي بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى مجاالت الزراعة، وتوفر المنصة كافة مستلزمات 

اإلنتاج الزراعي لتلبية رغبات المزارعين والمربين من األسمدة والمبيدات والمعدات ومستلزمات الرى والعلف 
والسالالت، كما أنها تقوم بدور محوري كحلقة وصل بين المؤسسات المالية الداعمة والمزارعين من خالل إمدادهم 

بدعم مالي من خالل خاصية التمويل اإللكتروني

A Subsidiary of efinance

 B٨٢-Aالعنوان القرية الذكية , الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوي , مبني رقم ٣

الموبايل 01116667493 

 https://agrimisr.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل هالة مصطفى 

الوظيفة مشرف عملية التجارة االلكترونية 

 hala.moustafa@easwaaqmisr.com البريد اإللكتروني

2 االعتماد للبالستيك (فيال بالست) 
إنتاج الخيوط والصوب البالستيكية

العنوان المنطقة األولى منطقة األمل الصناعية، العبور 

الموبايل 01000879633-01006873990 

الشخص المسؤل محمد كمال 

 Filaplast001@gmail.com البريد اإللكتروني

4 البنك االهلي المصري 
يعتبر البنك االهلى المصرى أول واكبر بنك في مصر،  

 تأسس في يونيو ١٨٩٨،  ويبلغ رأسماله المدفوع ٥٠ مليار جم والمصدر ١٠٠ مليار جم،
كما يعد االكثر انتشارا علي مستوي الجمهورية لتصل عدد فروعة  الي ٥٦١ فرع  ، كما 

يمتلك اكبر شبكة ATM  تعمل على مدار اليوم  ،
و يعتبر البنك األهلي المصري  رائد القطاع المصرفى فى دعم و تمويل المشروعات 

الصغيرة و المتوسطة   بكافة القطاعات الحيوية شامال كافة االنشطة  بالسوق المصري  
و ذلك من خالل توفير حزمة من   الحلول التمويلية المميزة سواء ضمن مبادرات البنك 

المركزى او برامج التمويل االخرى المتنوعة تماشيًا مع رؤية الدولة ، باالضافة الى  تقديم 
حزمة من الخدمات غير المالية لتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وجميع مشروعات االبتكار وريادة األعمال على اختالف أنشطتها االقتصادية، والتي من 
شأنها نشر الوعي المصرفي وتأهيل المشروعات والشركات الناشئة والقائمة للتواجد 

بالقطاع الرسمي واالستفادة من الخدمات المصرفية من خالل مراكز خدمات تطوير 
االعمال التابعه له:

مركز تطوير االعمال بفرع الياسمين بمدينة العاشر من رمضان.• 
مركز تطوير االعمال بفرع جامعة النيل بالسادس من أكتوبر.• 
مركز تطوير االعمال بفرع  أسيوط.• 
مركز تطوير االعمال بفرع الفاتح - بمحافظة الغربية - طنطا• 

    
    
    
    

٣ األمير لشبك التظليل والحماية 
 االميرلشبك التظليل والحماية  هي اكبر الشركات الرائدة العاملة في مجال انتاج وتصنيع شبك التظليل 

والحماية بجميع انواعة والوانة ومقاساتة ونسب ظلة المختلفة والتي تختلف طبقا لنوع الزراعة والمناخ 
السائد  بجودة عالية طبقا للمواصفات القياسية العالمية .

وتمتلك الشركة احدث خطوط االنتاج وماكينات النسيج ومعمل علي اعلي مستوي وذلك الجراء االختبارات 
والفحوصات االزمة لجميع انواع شبك التظليل والحماية .

وتستخدم الشركة افضل انواع الخامات العالمية والمحلية في انتاج شبك التظليل المصنوع من مادة 
البولي ايثيلين عالي الكثافة وتبلغ  الطاقة االنتاجية للشركة شهريا ٣مليون م٢  مما يمكنها من توفير 

مطلبات االسواق العالمية والمحلية من شبك التظليل باعلي جودة ومواصفات عالمية .
تقوم الشركة بتقديم مالديها من خبرات واستشارات لعمالئها الكرام وتتمتع الشركة بسمعة طيبة 

وتاريخ طويل بنتها من ثقة عمالئها الكرام بجودة وامانة رجالها والخبرة والتحديث الدائم لمنتجاتها طبقا 
للمواصفات العالمية .

الشركة حاصلة علي شهادة االيذو ٩٠٠١لسنة ٢٠١٥ في مجال الجودة 

العنوان زفتي اول طريق زفتي طنطا - محافظة الغربية  

الموبايل  01002165192 - 01007521970 - 01005836466 

 www.alamirshade.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد صقر  

الوظيفة المدير التجاري (التسويق والمبيعات ) 

 alamirshadenet@gmail.com البريد اإللكتروني
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٥ البنك الزراعي المصري 
تأسس البنك الزراعى المصرى عام ١٩٣١ بهدف تقديم التمويل الالزم 

للمزارعين و تنمية القطاع الزراعي ويعد أحد أعرق المؤسسات المصرفية 
التنموية في الشرق األوسط المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي 

واألنشطة والقطاعات المرتبطة به 
يقدم البنك الزراعي المصري خدمات ماليه ومصرفيه متكاملة من خالل 
شبكه فروع منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تزيد عن ١٢٠٠ فرع وبنك 

قريه لخدمة أكثر من ٣٫٥ مليون مزارع وغيرهم من سكان الريف المصري    
والبنك الزراعى المصرى أحد بنوك القطاع العام يتخذ شكل شركة 

مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للحكومة المصرية ويخضع 
ألحكام قانون البنك المركزى المصري .    

  

    

٦ الجمل للتجارة الدولية 
تأسست شركة الجمل للتجارة الدولية عام ١٩٩٤ لتصبح  الشركة الرائدة فى زراعة نخيل 

األنسجة فى جمهورية مصر العربية منذ أكثر من ٢٠ سنة.
حصلت على الوكالة التجارية لمعامل ساباد  لتكاثر النخيل باألنسجة التى تركز فى اإلنتاج 

التجارى من النخيل على إنتاج أفخر وأجود أصناف التمور الخالية من اآلفات واألمراض, 
تمكنت في خالل سنوات قليلة من االستحواذ على جزء كبير من زراعة النخيل يصل إلى 

٩٠٪ من النخيل المزروع داخل مصر، لقد قام فريق الشركة مع مجموعة من خبراء المعمل 
والمهندسين بتطوير طريقة اإلنتاج الخاصة بنا، كما تقوم شركة الجمل بتوفير خطوط إنتاج 

لفرز وتعبئة التمور بجودة عالمية
زراعة أنسجة – تعبئة وتغليف

العنوان ١٥ شارع أحمد خالف – المهندسين - الجيزة 

التليفون 33385012 

 elgamal@elgamal-int.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل عمر على الجمل 

الوظيفة المدير العام 

 omelgamal@gmail.com البريد اإللكتروني

٨ الشركة األهلية للتنمية الزراعية 
تأسست الشركة األهلية للتمية الزراعية سنة ٢٠٠٥ ولكنها إمتداد لخبرات ألكثر من 
ربع قرن من العمل فى السوق المحلى واالسواق العالمية فى مجاالت األسمدة 

والمخصبات الزراعية واألعالف الحيوانية.

العنوان قويسنا - المنوفية 

التليفون 482584186 

الموبايل 01003444338 

 www.el-ahlia.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد رمضان 

الوظيفة المدير التجارى 

 ead.elahlia@yahoo.com البريد اإللكتروني

7 الزراعة الحديثة بيكو 
فى عام ١٩٧٩ تم تأسيس شركة الزارعة الحديثة ـ بيكو شركة مساهمة مصرية بغرض إقامة مزارع 
نموذجية إلنتاج الخضر والفاكهة والنباتات الطبية وتوريد منتجات الشركة من الحاصالت الزراعية إلى 

السوق المحلى وكذلك التصدير إلى السوق األوروبى والسوق العربي بما يدعم االقتصاد المصرى داخليا 
وعالميا وكذلك توفير مستلزمات الزراعة من اآلالت والمهمات واألدوات الزراعية وذلك من أجل المساهمة 

فى تطوير القطاع الزراعى بمصر ونعمل على تقديم المشورات ودراسات الجدوى وإدارة المزارع للغير 
وذلك من أجل تدعيم القطاع الزراعى وتشجيع االستثمار العربي الزراعى فى مصر وتنمية قطاع الزراعة 

بمصر خاصة المزارع الصغيرة والمناطق الصحراوية بمصر.
أهم المحاصيل المنتجة:  الموز ـ الفراولة ـ العنب ـ الخوخ ـ النكتارين ـ البشملة ـ المشمش ـ البرقوق ـ 

المانجو ـ الليتشى ـ الموالح (اليوسفى ـ البرتقال – البالك برى).
الخضروات الطازجة (الطماطم ـ الجرجير ـ الفلفل األلوان ـ الخس ـ األفوكادو ـ الكرنب ـ االسبرجس ـ 

الراديكيو) األعشاب الطبية

العنوان ٣ شارع شجرة الدر – الزمالك – القاهرة 

التليفون 27371000 

 www.picoagriculture.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل حازم العزاوى 

الوظيفة العضو المنتدب 

 b.salah@picoagriculture.com البريد اإللكتروني
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٩ الشركة العربيه لخدمات الزراعه الحديثه 
الشركه العربيه متخصصه في انتاج شتالت المانجو علي اصول سكري وزبديه الخ..... 

انواع اجنبي مثل «الكيت، كنت، نعومي، تومي، هايدي، اوسبتوم، الخ..... 
انواع محلي مثل «عويس، صديق، فجرا كالن، زبديه الخ.... 

انواع الموالح مثل برتقال صيفي. برتقال بسره، برتقال يوسفي، الخ... 
شتالت عنب علي إصول مختلف مثل فريدم، بلسم، والخطير اليك... 

 ،Hانواع العنب الذي تنتجها الشركه مثل  «فليم، اسبريو، كرميسون عادي، برايم، ٤
كرميسون لبناني ،اليخ.... 

وتضمن الشركه جميع الشتالت المنتجه لدينا مدي الحياه  اصل وصنف

العنوان طريق مصر اسكندريه الصحراوي مدخل الكيلو ٢٦ بعد تقاطع المحور -مدخل آل شتا 

الموبايل 01068827840 

 www.mango-arabia.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل احمد محمود بركات 

الوظيفة احمد بركات 

 info@mango-arabia.com البريد اإللكتروني

10 الشركة المتحدة لألسالك  السويدى 
تأسست الشركة المتحدة لألسالك عام ٢٠٠٦ ومقرها مدينة العاشر من رمضان وبطاقة إنتاجية تصل إلى ٧٥ ألف طن سنويا 

مستخدمة أكثر التقنيات المتطورة والماكينات الحديثة .
تهدف الشركة لصناعة أسالك الصلب المجلفنة  والتصدير لكافة أنحاء العالم العربى وأوروبا وأفريقيا .

. BASEC حصلت الشركة على شهادة األيزو ٢٠٠٨- ٩٠٠١  من جهة االعتماد البريطانية
منتجات الشركة:

أسالك عالية الجلفنة لزوم زراعة العنب وحامل المحصول والصوب الزراعية.• 
أسالك صلب مجلفنة منخفضة الكربون لتسليح الكابالت ، األسوار، السلك الشائك وغيرها بأقطار تتراوح من ٠٫٨ الى ٥ مم.• 
أسالك صلب متوسطة وعالية الكربون مجلفنة (مفردة أو مجدولة) لعمل قلب الصلب للكابالت الهوائية، الكابل األرضى، • 

موانع االهتزاز وغيرها بأقطار تتراوح من ١٫٤٥ إلى ٤٫٧٥ مم للسلكة المفردة بحد أقصى ١٩ سلكة مجدولة.
كابالت األلومنيوم الهوائية لنقل الكهرباء بأنواعها المختلفة مثل AAC, AAAC, ACSR, AACSR  وغيرها.• 
 • ( P.C.Strand) .ضفائر سلك صلب لخرسانة سابقة األجهاد
سلك صلب عالى الكربون لصناعة سوست المراتب.• 

العنوان A ٣  – المنطقة الصناعية الثالثة – العاشر من رمضان 

التليفون 4411943 - 20554411944 

الموبايل 01883567(2010+) - 54552225(2011+) 

 www.elsewedy.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل ياسر محمود المغربى 

الوظيفة المدير التجارى 

 y.maghraby@elsewedy.com البريد اإللكتروني

11 الشركة المصرية االوروبية لتكنولوجيا الطاقة 
اتوس هي احدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة باالخص وحدات توليد الكهرباء 

، كما تقوم بتصنيع الكبائن العازلة للصوت او العوامل الجوية طبقا للمواصفات 
القياسية و خزانات الوقود بأحجامها المختلفة حتى ٣٫٥٠م و مقطورات الجر الداخلي 
تسهيال لنقل وحدة توليد الكهرباء بالموقع , كما تعتبر اتوس وكيًال حصريًا لمحركات 

بدوين الفرنساوي أيضًا . 

العنوان المنطقة الصناعية الثانية اسماعلية 

الموبايل 01098919268 

الشخص المسؤل اسالم فتحى محمد حفنى 

الوظيفة مسؤول التسويق 

 ihefny83@gmail.com البريد اإللكتروني

12 الشركة المصرية لشبك الصوبات الزراعية 
الشركة المصرية لشبك الصوبات الزراعية.. شركة رائدة في مجال تصنيع شبك 

الحماية و التظلبل.. تم انشأها عام ٢٠٠٦ و تميزت في السوق المصري بقدرتها على 
تلبية متطلبات العمالء.. شركتنا تعرف سر التميز و تحرص دائما على نجاح التعاون 

بينها و بين العمالء من خالل توفير طاقه انتاجية تسمح بالتعامل مع اكثر من عميل 
في نفس الوقت.. شركتنا تحرص على توفير كافة الماكينات التى تسمح لها بتلبية 

كل متطلبات العمالء بغض النظر عن اختالف تلك المتطابات في الوصف و التوقيت.. 
ان كنت ترغب في التميز ابحث عن الشركة المصرية لشبك الصوبات الزراعية.

٩ -العاشر من رمضان - محافظة الشرقية  l٥l٤ العنوان المنطقة الصناعية A٢-قطعة 

التليفون 554410746 

الموبايل 01097771521-01097771520 

 egyptfiber@gmail.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل هشام احمد مرسي 

الوظيفة رئيس مجلس االدارة 

البريد اإللكتروني    
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1٣ الشركة الهندسية لخدمات المياه و حفر اآلبار 
من نحن : رئيس مجلس اإلدارة : مهندس / رائد رمضان العايدى - مدير عام الشركة : مهندس / أحمد عبد الجيد أحمد

* تأسست الشركة عام ٢٠٠٨
* الشركة متخصصة فى مجال استخراج المياه الجوفية  - الطاقة الشمسية

 FB - KPS - IPMT - POWER TECH - ) وكالء لكبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الطلمبات الغاطسة *
( CARKIT KABLO - ROVATTI POMPE

* مصنعين لوحات معتمدين لدى ( شنايدر ) فى إنتاج اللوحات
* متخصصين فى تركيب محطات طاقة شمسية حتى قدرة ٣٠٠ ك . وات

مهمتنا :
* توفير جميع احتياجات السوق المصرى فى معدات استخراج المياه

* توفير الدعم الفنى الكامل لكل منتجاتنا
* نعمل على زيادة الرقعة الزراعية بوطننا الغالى ( مصر ) 

العنوان مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية - امتداد الثالثة - قطعة ٥٨ 

التليفون 02-36918623 - 02-36918625 - 02-36918626 - 02-36918627 

الموبايل 0183103 0100 - 01012220015 - 010666638935 

 http://hndcya-pumps.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل إسالم كمال أحمد شريف 

الوظيفة مدير العالقات العامة بالشركة 

 info@hndcya-pupmps.com البريد اإللكتروني

14 الشركة الوطنية للتجارة والتوكيالت 
نشاط الشركة: التوريدات العمومية واالتجار والتسويق لشبكات الري والمياه والحريق 

ومحطات الفالتر ومعالجة المياه والصرف الصحي وجميع أنواع المحابس والفالتر 
وقطع االتصال البالستيك والطلمبات والتوكيالت التجارية وجميع أنواع المواسير 
البالستيك والحديد والسملس وكل ما يخص جميع ما سبق واالستيراد والتصدير.

العنوان ٥ شارع السكة التجارية خلف مول اركيديا - كورنيش النيل -بوالق ابو العال 

التليفون 227738767 

الموبايل 01110002263 

 www.alwataniaeg.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل احمد أسامة مصطفى الشامي 

الوظيفة مدير المكتب الفنى 

 a.elshamy@alwataniaeg.com البريد اإللكتروني

1٦ الشركه المصريه لالداره المتكامله للمخلفات - ايكوم 
إيكوم شـركة رائـدة في إنشـاء وتشـغيل وإدارة مشـروعات  المعالجه والدفن الصحي 

للمخلفات وتقـوم الشـركة بأعمـال المعالجة والتحويـل إلنتـاج السـماد العضـوي والوقـود 
البديـل.المشروعات الرئيســية للشــركة تشــمل أعمــال المعالجة والدفــن الصحــي 

للمخلفــات المتولدة مــن محافظــة القاهــرة بمعدل إســتقبال يتعــدي ٨٠٠٠ طن/يــوم 
وهــو مــن أكبــر المشروعات في الشــرق األوسط ويعمــل بالمشروع ما يقــرب مــن 

ألــف عامــل بين عمالــة مباشــرة وغيــر مباشــرة، وذلــك مــن خالل مصنــع المعالجة 
بالسالم الــذي يخــدم المنطقتين  الشــمالية والشــرقية ومشــروع ١٥مايــو الــذي يخــدم 

المنطقتين الجنوبيه والغربيــة 

العنوان ١٩ شارع نوال , العجوزه 

التليفون 20233373342+ 

الموبايل 01050678861 

 https://e-cwm.com/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل عمرو دياب 

الوظيفة مدير التسويق و المبيعات 

 adiab@e-cwm.com البريد اإللكتروني

1٥ الشركه المتحده للبالستيك ولوازم الرى 
انتاج خراطيم واجزاء شبكات الرى بالتنقيط لديها خبره عاليه فى مجال التصنيع 

وتتميز الشركه بانتاجها الجيد   من الخراطيم المصنعه من مادة البولى ايثيلين طبقا 
للمواصفات العالميه من قطر ١٦مم الى قطر ١١٠مم بجميع الضغوط المطلوبه من 

ضغط ٢٫٥جوى الى ضغط ١٠جوى وكذلك انتناجها لجميع اجزاء التوصيل ومستلزمات 
شبكات الرى (سوادال / محابس/رؤوس خطوط/ وصالت/ وصالت حرف T/نهايات 

/ كيعان/بدايات/غرف محابس / مثبت خرطوم) باالضافه الى انتاج الفيلم الزراعي 
لالنفاق االرضيه.

العنوان ٣٣شارع عبدالوهاب القاضي -كليه البنات-مصر الجديده 

التليفون 20224170451+ 

الموبايل 201009999906+ 

 www.unitedplastics.com.eg الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل خلدون الشوا 

الوظيفة المدير التجارى 

 info@unitedplastics.com.eg البريد اإللكتروني
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17 الشروق جروب 
شركة مصرية متخصصة فى مجال الزراعة (األسمدة الزراعية - الميكنة الزراعية) 

فهي وكيل لكبرى الشركات العالمية:
١ شركه بريت الهنديه في مجال الجرارات الزراعيه   ٢ - شركة فوتون لوفل (الصينية) فى مجال الجرارات الزراعية. 

٣- شركة إيروبس (الصينية) فى مجال عزاقات يدوية – محركات - طلمبات مياه - مولدات.
٤- شركة المسين (الصينية) فى مجال رشاشات ظهرية - مواتير ظهرية - خراطيم رش.

٥- شركة ووركرافت (الصينية) فى مجال العدد الكهربائية واليدوية.
٦- شركة ديكو (اإليطالية) فى مجال األسمدة الزراعية والمخصبات.

رؤيتنا: التميز فى مجال األسمدة  والميكنة الزراعية األعلى جودة للسوق المصرى.
رسالتنا: توفير المنتج األفضل للعمالء الذى يساعد على نمو استثماراتهم .

أهدافنا: تقديم كل ماهو جديد فى مجال األسمدة والميكنة الزراعية. 
شعارنا: هو إرضاء العمالء لتلبية حاجتهم والتطوير الدائم للمنتجات وحل أى مشكلة فنية من خالل فريق عمل مدرب.    

معا نحو مستقبل مشرق

العنوان مركز بدر – أبوبكر الصديق – البحيرة 

التليفون 453669888 

 www.elshrook-group.com.eg الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل إيهاب رءوف مطر 

الوظيفة نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 elshrook1994@yahoo.com البريد اإللكتروني

1٨ الصفا نيو للمقاوالت والتوريدات العامة 
شركة مرعى للتنمية الزراعية إحدى مجموعة الصفا نيو للمقاوالت والتوريدات 

العامة ومتخصصون فى زراعة النخيل البرحى والمجدول وتجارة التمور. 
وتأسست الشركة سنة ١٩٦٢ أسسها م/ محمد محمد مرعى وشهرته فوزى مرعى 

شعارنا نكمل ما بدأه األباء بالصدق والعمل الجاد.

العنوان ١٣ شارع أحمد فؤاد – النزهة - القاهرة 

الموبايل 01454046(2010+) – 22565439(2012+) 

الشخص المسؤل أحمد فوزى مرعى 

الوظيفة مدير الشركة ومالكها 

 elsafa_new@hotmail.com البريد اإللكتروني

20 الصفوة لماكينات التعبئة والتغليف 
تعمل الشركة في مجال التعبئة والتغليف في كل انشطة المجال الزراعي والدوائي 

والغذائي و الصناعي والصناعات الصغيرة 

العنوان ٢٣شارع جعفر الصادق الحى السابع مدينة نصر 

التليفون 02-23812750 

الموبايل 01097455666 

 www.safwapack.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد عبد الرسول محمود 

الوظيفة رائيس مجلس االدارة 

 safwapack22@yahoo.com البريد اإللكتروني

1٩ الصفوة لالسمدة و المخصبات الزراعية 
شركة الصفوة لالسمدة و المخصبات الزراعية تأسست في جمهورية مصر العربية كشركة رائدة 

في مجال الزراعة نظرا الهتمامها بجودة المنتجات التي تقدمها للسوق الزراعي 
تعمل شركة الصفوة لالسمدة و المخصبات الزراعية في السوق المصري مع الشركات والمزارع 

الزراعية الرائدة والمتميزة والتي اكتسبتنا الخبرة في المشاركة والتطوير والتقدم والنمو.
وعلى الرغم من األوقات الصعبة التي واجهناها، فإننا واثقون من أننا وصلنا بنجاح إلى مرحلة من 

الثقة بالنفس و ثقة االخرين في منتجاتنا 
وقبل كل شيء روح الفريق الواحد التي تدفعنا لتحقيق نفس األهداف واألحالم لمستقبلنا. ، فإننا 

جميعا عائلة واحدة حتى تكون خطواتنا في السوق مستقرة وسريعة

 كفر الشيخ - منطقة بلطيم الصناعية - قطعة رقم ١٥ صناعات كيميائية - خلف 
مصنع سبأ لالدوية 

العنوان

التليفون 0472515395- 0472515394 

الموبايل 01098205805 

 www.safwachemicals.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل حمادة سكوت 

الوظيفة رئيس مجلس االدارة 

 info@safwachemicals.com البريد اإللكتروني
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21 العقيدة لشتالت المانجو 
متخصصون فى إنتاج شتالت المانجو األصناف الجديدة عالية اإلنتاجية  ( كيت – كنت 

– ناعومى – ياسمينا –تومى – جلين – أمربالى – جوا – سنساشن – أوستن – روزا 
– برزى (بريزدنت ) – نام دوك ماى ٨ – نام دوك ماى ٤ - إكستريما – هادن – البرنس 
يوسف  - شيلى – كنسنجتون برايد – – R٢E٢   ماليكا – داشيرى – فالنسيا برايد – 

جيسكا (لى لى) 
- جميع األصناف مطعومة على أصل السكرى

- إنشاء مزارع المانجو طبقا ألحدث األساليب

العنوان المنصورية (خلف القرية الذكية ) بجوار كوبرى نجيب محفوظ – إمبابة – الجيزة 

الموبايل 01129993940 – 01124666655 

 kirakhaled@yahoo.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل حاتم مصطفى كيرة 

الوظيفة المدير المسئول 

 hatemkira@gmail.com البريد اإللكتروني

22 الكنانة مفازا 
مفازا للزراعة هي احدى شركات مجموعة حجازى جروب بموقع الوادى الفارغ بوادى النطرون محافظة البحيرة 

المساحة ٦١٠٠ فدان – للشركة نشاطات زراعية مختلفة داخل الموقع – المحاصيل الزراعية الموجودة ( موالح بمختلف أنواعها 
صيفى – بصرة – يوسفى – جريب فروت –ليمون أضاليا- ليمون بيرسى – ليمون بنزهير ) 

- الزيتون المساحة ١٠٠٠ فدان – أصنافالزيت ( كروتينا – كروناكى - أرب كوين ) طريقة زراعة كثيفة – مسافات زراعة ٣* ٦- زراعة 
عالية الكثافة ١٫٥٠*٤ و ٢٫٥٠*٥٫٥٠

أصناف التخليل ( عجيزى – منزنيلو-بيكوال-دولسى-تفاحى) مسافات الزراعة٣*٦ زراعة كثيفة
يوجد مصنع لزيت الزيتون خط براليزى خط ايطالى طاقته ٣٫٥٠ طن في الساعة محصول- يوجد أيضا مصنع لتخليل الزيتون بطاقة 

٥ طن في الساعة وسعة تخزينية١٠٠٠ طن
يوجد مشتل النتاج شتالت الزيتون بأنواعه للزيت والتخليل

يوجد زراعات أخرى بمساحات مختلفة ( العنب – الخوخ – المانجو – القشطة –الرمان – الباباظ – بلو بيرى )
يوجد زراعات رى محورى ( بطاطس –برسيم حجازى – ذرة – قمح -بنجر- فول سودانى )

يوجد زراعات خضار مكشوف ( باذنجان –اسبرجس ) – صوب زراعية مساحة الصوبة٥١٢٠ متر مربع ( فلفل ألوان – طماطم شيرى – خيار )
يوجد مشتل خضار ألنتاج شتالت الخضار-يوجد زراعات نخيل عربى ( مجدول – برحى– نبتة سيف- بريم) وأصناف مصرية

العنوان التحرير - برج مغربى - الدقى - الجيزة 

الموبايل 01223218091 

 a.moner@hg-egypt.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل أحمد زيدان 

الوظيفة المدير 

 azedan68@gmail.com البريد اإللكتروني

24 المركز االستشاري التقني 
ينظم المركز االستشاري المعارض الدولية من سنة ٢٠٠٣ حيث ينظم العديد من 

المعارض ذات العالقة في قطاع الزراعة ، الغذاء ، البيطرة ، االقتصاد ، التعليم وغيرها 
، كما لديه لخبرة سنوات طويلة «»١٩٨٥»» في مجال تقديم الخدمات االستشارية 
المتخصصة والدراسات الفنية واالقتصادية في مجال االستثمار وإقامة المشاريع 

االستثمارية، ويضم المركز مجموعة متخصصة ودائمة في هذه المجاالت ويتعاون 
مع فريق خبراء عند الحاجة ومن مواقع أكاديمية وعلمية متقدمة لتحقيق أفضل 

النتائج.»

العنوان عمان - شارع الشريف ناصر بن جميل 

التليفون 553-3386 (96206) 

الموبايل 962796522163+ 

 www.tc-center.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل براء عزالدين البقيرات 

الوظيفة منسق معارض ومؤتمرات 

 sales@tc-center.com البريد اإللكتروني

2٣ الكومي جروب لالستثمار والتنمية المستدامة 
«في مجموعة الكومي لالستثمار والتنمية المستدامة

نعمل على تعزيز قطاع االستثمار بشكل فعال من خالل إنشاء مشاريع مختلفة ، بما 
في ذلك االستثمار في الطحالب وتربية األسماك.

تطمح مجموعة الكومي لتقديم أفضل خدمة لعمالئها من خالل خبراء االستثمار 
والتنمية المستدامة داخل مصر وخارجها ، وتوظيف الكوادر المؤهلة وبناء شراكات 

محلية / دولية ، من أجل خلق بيئة صحية لالستثمار األخضر التي تخدم العمالء 
واالقتصاد بافضل صوره.»

العنوان برج ١ ابراج دلتا ستار مدينة نصر - القاهرة - مصر 

الموبايل 01098438538 

 https://elkomygrp.com/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل دنيا سلطان 

الوظيفة مديرة المبيعات 

 Donyasultan1@gmail.com البريد اإللكتروني
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2٥ المصرية االيطالية لتصنيع انظمة الري بالتنقيط ( دورو دريب) 
تأسست شركة دورو دٌريب عام ٢٠١٠ ًكي تخدم المجال الزراًعي بكافة مجاالتة وتعتبر 

من الشركات الرائدة ًفي أنتاج مهمات نظم الري الحٌدث عًلي المستوي المحًلي 
والدوًلي (السوادل وقطع االتصال ١٦ &١٨مم الخراٌطيم ذات المنقط الشٌريحة 

والخراٌطيم السادة وحربة البابلر والفراولة ومثبت الخراٌطيم) وتهدف الشركة اًلي 
توٌفير المنتجات الًتي تلًبي توقعات العمالء بشكل مستمر والحفاظ عًلي الجودة وقد 

حازت منتجات دورو دٌريب عًلي ثقة العمالء والمكاتب االستشاٌرية ًفي فترة قٌصيرة 
وامدات مجال الري بمنتجات ذات جودة عاٌلية وأسعار تنافٌسية .

وٌكيل شركة آستوري اأٌاليطاٌلية لتصٌنع مهمات وأنظمة الري.

 ادارة المبيعات : الشيخ زايد - مدخل زايد ٤     المصنع : ٩شارع مسجد الفردوس – 
امتداد جمال عبد الناصر - السالم 

العنوان

الموبايل 01117679667 -01002185559 

 https://dorodrip.net/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل يحيي حزين 

الوظيفة رئيس مجلس االدارة 

 technoalex2020@gmail.com البريد اإللكتروني

2٦ المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (إيكارو) 
الشركة المصرية لتدوير المخلفات البلدية الصلبة «إيكارو» تم إنشاءها عام ١٩٩٨ وهى من الشركات الرائدة فى 

إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة فى الشرق األوسط وذلك من خالل عمليات (التشغيل، الصيانة، إعادة 
التأهيل، الدعم الفنى) ومن أجل تقديم خدمة متكاملة ألى مشروع تتعاون إيكارو مع إحدى الشركات الشقيقة 

وهى مجموعة األنشطة الهندسية (إنتاج) وهى شركة متخصصة فى تصميم اآلالت والمعدات الخاصة بمشروعات 
معالجة وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية وإعداد المستندات الهندسية والرسومات التصميمية والحزم 

التكنولوجية لمصانع معالجة وتدوير المخلفات.
تقوم إيكارو بجمع ومعالجة أكثر من ٧٠٠٫٠٠٠ طن من المخلفات الزراعية كل عام فى المشروع الزراعى فى ٦ محافظات 

مصرية مختلفة (الدقهلية – الغربية – الشرقية – القليوبية – المنيا – بنى  سويف) ومن خالل هذا المشروع تقوم 
إيكارو بإنتاج وتسويق كميات كبيرة من الكتلة الحيوية المضغوطة كبديل للوقود فى صناعة األسمنت (مصبعات – 
قوالب) وهذا المنتج هو األول من نوعه حيث أنه يتيح العديد من الفرص الستخدام المخلفات الزراعية إلنتاج الطاقة 

فى مصر والخارج باإلضافة إلى ذلك تنتج إيكارو السماد العضوى، واألعالف الحيوانية الغير تقليدية.

العنوان بلوك رقم ١٢٠١٣- قطعة رقم (٥) - شارع ١١٦- متفرع من  شارع ١١٠- المنطقة الصناعية األولى - مدينة العبور 

(+202) 44891061/2 – (+2010) 01779237 – 00029240 التليفون

 www.ecaru.net الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل وائل أبو زيد 

الوظيفة مدير المبيعات 

 entag@link.net البريد اإللكتروني

2٨ النبتة الخضراء لصناعة األسمدة والكيماويات 
«تتمتع شركة النبتة الخضراء بخبرة واسعة وسجل حافل في مجال انتاج األسمدة 

المتخصصة واألسمدة الثالثية.
يعمل لدى الشركة مجموعة من الكيميائيين والمهندسين الكيميائيين 

والمهندسين الزراعيين الذين يشاركون في تطوير المنتجات وتحسينها باالضافة 
لتوفير الدعم المهني والتقني لجميع العمالء.»

العنوان عمان - األردن 

التليفون 3678 535 6 00962 

الموبايل 00962799404832 

 www.greenplantjo.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل سلسبيل حسن حماد 

الوظيفة مدير تطوير األعمال 

 Mark@greenplantjo.com البريد اإللكتروني

27 المصرية للتوريدات و اإلستيراد و التصدير 
المصرية شركة تعمل في مجال شبكات الري الحديثة منذ ١٥ عاًما ، كموزع رئيسي 

لمصنعي شبكات الري في إسبانيا وإيطاليا والسعودية وأمريكا والشرق األوسط. ندعم 
عمالئنا من خالل توفر المنتجات والتصميمات واإلشراف على التركيب وخدمة ما بعد البيع و 

الضمان. 
 ECS is an Egyptian company working in the field of modern irrigation networks since 
15 years, as a master distributor for manufacturers from; Spain, Italy, Saudi Arabia, 
America and the Middle East. We support our customers with product availability, 
designs, installation supervision, and after-sales service and warranty.

 الدور الثالث - مول هيكل - شارع السبتية - القاهرة
 Third floor - Heikal Mall - Sabtieh Street - Cairo  

العنوان

الموبايل 00201092033203 

 www.ecs-irr.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل أحمد األباصيري هاشم 

الوظيفة نائب المدير العام 

 alabasiry@ecs-irr.com البريد اإللكتروني
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2٩ الهدي للمبيدات والكيماويات 
الهدى للمبيدات و الكيماويات و المخصبات الزراعية هي شركة رائدة فى صناعة 

المبيدات 
و األسمدة و الكيماويات الزراعية علي المستوي المحلي والعالمي .

تقوم الشركة علي دعم العملية الزراعية في مصر علي أساس علمي و فني 
معتمدة علي

كوادر علمية متخصصة فى هذا المجال .
تقدم الشركة الدعم الفني و العملي للمزارع للوصول بعملية اإلنتاج الزراعي في 

مصرإلي أعلي مستوي .

العنوان البحيرة ، دمنهور ، بجوار مساكن القوات المسلحة 

التليفون 0453245015 

الموبايل 01003931240 

 www.elhoudaco.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد عبدالسالم 

الوظيفة المدير التنفيذي 

 info@elhoudaco.com البريد اإللكتروني

٣0 الوتين لتجارة االطارات و البطاريات 
الوتين هي شركة متخصصة في عالم اطارات المعدات (زراعية و صناعية) و تمتلك 

تشكيلة لتبلي جميع احتياجات عمالئها مع خبرة اكثر من ٣٥ عام في عالم االطارات 
المطاطية .

مركز الشركة في مدينة العبور و لديها فروع و شبكة عمالء تغطي جميع انحاء 
جمهورية مصر العربية

شعار الشركة الدائم هو «الكاوتش المتين عند الوتين» 

العنوان مكتب ٥ - كايرو مول - شارع ١١٠ - المنطقة الصناعية األولى بالعبور 

التليفون 44891582 (02) 

الموبايل 0111442455 

الشخص المسؤل لؤي محمد يحيى 

الوظيفة مدير المبيعات 

 sales@alwateentrading.com البريد اإللكتروني

٣2 ايادي العالمية للتجارة 
نحن شركة تقوم بتوريد مستلزمات شبكات مياه الري والصرف ولدينا مصنع لتصنيع 

وصالت البولي ايثيلين. نحن أيًضا وكالء لمصانع حول العالم في أكثر من عالمة تجارية

العنوان ٢٠٣٢- عمارات النصر - المعادى - الدور األول 

الموبايل 01050830121 

الشخص المسؤل محمد مجدي الدين محمد 

الوظيفة مدير عام 

 Mohamed.magdy@ayadievk.com البريد اإللكتروني

٣1 اوراسكوم التجارية 
منذ ما يقرب من ٥٠ عاًما ، قدمت شركة اوراسكوم أفضل المنتجات عالية الجودة 

وخدمات ما بعد البيع للشركات الخاصة والمنظمات الحكومية في جميع أنحاء مصر. 
هذا المزيج من الخبرات المحلية والدولية هو عنصر أساسي لنجاحنا 

و ذلك بسبب  التزامنا بتقديم منتجات عالية الجودة من الدرجة األولى لعمالئنا  
ندعوك الكتشاف المزيد عن اوراسكوم التجارية  والتزاماتها بالجودة والتميز

العنوان ١٦٢ ب شارع ٢٦ يوليو - العجوزة - الجيزة 

التليفون 33452510-16-19-22 202+ 

الموبايل 01222407205 

 https://orascom-trading.com/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل كرستين ميخائيل القس 

الوظيفة مدير التنسيق 

 Christine.micheal@orascom-trading.com البريد اإللكتروني
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٣٣ ايجي رول لخطوط اإلنتاج 
استطاعت «ايجى رول لخطوط االنتاج» كأحد أهم الشركات المتخصصة فى تصنيع 

السيور الناقلة ان تحتل مكانة متميزة فى السوق المصرى و الشرق االوسط . 
كواحدة من الشركات األكثر نجاحا و ابتكارا و األسرع نموا 

العنوان الكيلو ١٩ طريق مصر اسكندية الصحراوي ميرغم اسكندرية 

التليفون 113-0010 (20127) 

الموبايل 71130010 012 

الشخص المسؤل اسماعيل خميس 

الوظيفة المدير التنفيذي 

 info@egyroll.com البريد اإللكتروني

٣4 إ سوالر لحلول الطاقة المتجدده 
شركة  إ  سوالر   هي شركة رائده في مجال الطاقة الشمسيه اسهاماتها في 
السوق المصري منذ عام ٢٠١٤ في كافة تطبيقات الطاقة الشمسية  على كافة 

االصعدة سواء في قطاع البيع بالتجزئه  و  الجملة  أو في تنفيذ المشروعات .

العنوان ١٢ شارع سيد عزام - الكيلو ٢٨ الطريق الصحراوي - خلف عز العرب - ٦ اكتوبر 

الموبايل 01119222876 

 www.esolar.solar الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل أسامة اللبان 

الوظيفة مدير المبيعات 

 osama.ellabban@esolar.solar البريد اإللكتروني

٣٦ إيماج للتوكيالت التجارية 
إيماج – شركة رائدة فى مجال المضخات منذ أكثر من خمسة وثالثون عامًا.

وكالء وحيدون في مصر لكل من:
- إمبو IMPO  (تركيا)   طلمبات وموتورات أعماق غاطسة

- إيبارا EBARA  (اليابان و إيطاليا) طلمبات طاردة مركزية ووحدات رفع الضغط للمياه والنزح والمجاري 
- CSF  (إيطاليا)   طلمبات للصناعات الغذائية طاردة مركزية وحلزونية وبستمية

- OMAC (إيطاليا)   طلمبات  لوب
- GRACO (امريكا)   طلمبات ديافرام

- DP  (إيطاليا)   طلمبات حقن 
- GVR (إيطاليا)   طلمبات ترسية

- POMVAK(تركيا)   طلمبات فاكيوم
متوفر لدينا ولدي موزعينا بضاعة حاضرة وبالطلب للمواصفات الخاصة بالمشروعات. 

العنوان ٢٥ نجيب الريحاني، دور ٣، وسط البلد، القاهرة 

التليفون 0225926435 

الموبايل 01009952220 

 www.imagcompany.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل وسام وشارل الفي صادق 

الوظيفة شركاء اداريين 

 sales@imagcompany.com البريد اإللكتروني

٣٥ إكسبريس بالست 
صناعة وطباعة اكياس - تعبئة وتغليف

العنوان : ٨ شارع الفاروق عمر من شارع التروللي – زهراء مدينة نصر 

الموبايل 01229415444 

 ashraf.hassan@expressplast.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل اشرف حسان 

الوظيفة المدير المسئول 
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٣7 إينابالست 
اينابالست هى إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المواسير والوصالت لشبكات مياه 

الشرب وشبكات التغذية والصرف
الداخلى للمنازل وشبكات الري بالرش والتنقيط وكذا شبكات الخطوط التليفونية 

ومستلزماتها ، كما نفخر بأن شركتنا هى إحدى الشركات التي لها خبرة طويلة في هذا 
المجال منذ بدأت االنتاج في مصانعها بمدينة السادات في مصر منذ عام ١٩٨٨ حيث

يتم إنتاج المواسير والوصالت بأحدث آالت اإلنتاج وأجهزة مراقبة الجودة ومعامل اإلختبارات.

 اإلدارة: ٤٥ شارع شمس الدين الذهبي - أرض الجولف - مصر الجديدة - القاهرة، 
المصانع: مدينة السادات - المنوفية 

العنوان

التليفون 0226903456-8 

الموبايل 01221751784 - 01551051784 - 01223943433 

 www.enaplast.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل مهندس وليم موسى 

الوظيفة مدير عام الشركة 

 enaplast@link.net البريد اإللكتروني

٣٨ أجرو إيجيبت للتجارة واألسمدة العضوية 
شيرا جروب هي وكيل ل Hunter Elysee,,Rivulis , DVD ,Zinco ,Metalco ,Stiga و 
العديد من الشركات االوروبية . تعمل شيرا جروب و وكاالتها في السوق المصري 

من خالل ٣ شركات . - شيرا للتجارة و التوكيالت المتخصصة في مجال شبكات الري 
للمناظر الطبيعية و شبكات مياه الشرب . - اجرو ايجيبت هي الشركة المتخصصة 

في أعمال شبكات ري المزارع و الكمبوست النباتي و الحيواني. - سمارت جاردن و 
التي تختص بزراعة األسطح و أداوت اإلضاءة و تنسيق الحدائق .

العنوان العنوان: ٥ شارع خالد بن الوليد – مساكن شيراتون –  مصر الجديدة – القاهرة 

التليفون 22661844 20+ 

الموبايل 01289222206 20+ 

 shiragroup.com الموقع اإللكتروني

 info@shiragroup.com البريد اإللكتروني

40 أجرى الند ايجيبت 
أجري الند إيجيبت: شركة رائدة في مجاالت الزراعة وأنظمة الري الحديثة واألستشارات الزراعية.

 خدمات الشركة  : • أنظمة الري المحوري 
أجري الند إيجيبت هي الوكيل الوحيد لشركة LSZ COMMINS MACHINER  لقطع غيار أجهزة الري 

المحوري وتقدم شركتنا خدمات توريد وتركيب وصيانة أجهزة الري المحوري وكافة قطع الغيار 
بجميع أنحاء مصر.

• مشروعات الري المختلفة ( التنقيط -  ري بالرش -  الندسكيب ) 
خدمات تصميم وتوريد وتنفيذ مشروعات الري المختفلة.ورفع كفاءة تشغيلها.

• إستشارات زراعية متنوعة 
توفير النصائح واإلستشارات المتعلقة بمجاالت الزراعة وأنظمة الري الحديثة.

العنوان ٦٢٥٠ ش القدس متفرع من ش ٩ المقطم - القاهرة - مصر 

التليفون 0228412515 

الموبايل 01223989225 - 01001500940 

 www.agrilandegypt.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل عمرو محمد شوقى 

الوظيفة مدير الشركة 

 agrilandeg@gmail.com البريد اإللكتروني

٣٩ أجرى تى لتكنولوجيا الزراعة 
أجري تي هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الزراعة [البستنة و اإلنتاج الحيواني 

و الداجني] حيث تعمل أجري تي علي تحسين وتسهيل  إدارة الصوب الزراعية ومزارع 
اإلنتاج الحيواني عن طريق اإلمداد بالحلول التكنولوجية المتطورة.

العنوان ۸٤ محور جوزيف تيتو - الدور الثاني - النزهة الجديدة - القاهرة 

التليفون 26205038 202+ 

الموبايل 01095763929 

 http://agrit.net الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل فادى شامل 

الوظيفة قسم المبيعات 

 info@agrit.net البريد اإللكتروني
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41 أجري سوالر 
شركة أجري سوالر هي إحدى الشركات الرائدة في توريد وتطويرأنظمة الطاقة الشمسية 

المختلفة، تأسست الشركة في عام ٢٠١٥ وبدأت تركز بشكل أساسي علي أنظمة الري 
بالطاقة الشمسية، أجرى سوالر هي واحدة من أهم الموردين للعالمات التجارية العالمية 

في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية ؛ حيث أنها وكيل إلنفرترات Danfoss الخاصة 
بأنظمة الري بالطاقة الشمسية  وخاليا Trina العالمية وتقوم شركة أجرى سوالر بتصنيع 
الشاسيهات الحاملة لخاليا الطاقة الشمسية وتجميع لوحات الحماية لألنظمة المختلفة 

ولوحات تشغيل المحركات سواء بالكهرباء العمومية أوالديزل لترشيد اإلستهالك وللحفاظ 
على كفاءة المحركات وزيادة عمرها اإلفتراضى.

العنوان الصفوة بالزا - المحور المركزي - السادس من أكتوبر - مصر 

التليفون 38342256 02 

الموبايل 01018256611 

 www.agrisolar-eg.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد سراج الدين 

 Business development executive الوظيفة

 info@agrisolar-eg.com البريد اإللكتروني

42 أورجانيك للتكنولوجيا الحيوية 
نظرا للتوجه العالمى نحو تنظيم تداول واستخدام المبيدات الكيماوية للحد من تأثيرها 
الضار على اإلنسان والحيوان والبيئة فقد تبنت شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 
إنشاء شركة أورجانيك  للتكنولوجيا الحيوية مساهمة منها فى تعظيم دور المبيدات 

الحيوية لمكافحة آفات المحاصيل الزراعية  الهامة.  وخصوصا ما هو للتصدير منها.
تقوم الشركة بإنتاج مجموعة من المركبات الحيوية (مبيدات -أسمدة) 

على النحو التالى:
مركبات حيوية استخدام حشرى         (برتكتو – بيوسكت)

مركبات حيوية استخدام قطرى            (بيوزيد – بيوارك)
مركبات حيوية استخدام صحة عامة    (بيوالرف ١٫٢  – بيوالرف٢٫٤)

أسمدة حيوية                                     (بوتاسيوماج – فوسفاتين – أزوتين)

العنوان ٦١ شارع الحسين – المهندسين – الجيزة 

التليفون 37614362(202+) – 2634475(2045+) 

 www.organicbiotechnology.net الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل عصام ألبير جورج 

الوظيفة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 info@organicbiotechnology.net البريد اإللكتروني
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44 تايجر بروفايلز مصر 
تايجر بروفايلز - تايجر للمقاطع والعوازل مصنع متخصص بانتاج انظمة البناء 

واالكساء - كالدنغ - وانظمة مباني الحديد - ستيل ستراكشر

العنوان ابو رواش 

الموبايل 00201153221120 

 www.tigerprofiles.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل روز سالمة 

الوظيفة الرئيس التنفيذي 

 rose@tigerprofiles.com البريد اإللكتروني

4٣ تارجت لصناعة و تجاره الكيماويات (أباظة جروب) 
 تارجت لصناعه و تجاره الكيماويات (اباظه جروب)هي الشركة الرائدة في الشرق 
األوسط في مجال توزيع المواد الكيميائية الكاملة. من خالل الربط بين مصنعي 

المواد الكيميائية ومستخدمي المواد الكيميائية ، توفر الشركة حلول توزيع بين 
األعمال التجارية للمواد الكيميائية الصناعية والمتخصصة على مستوى العالم.

تركز استراتيجية أعمال مجموعة اباظه جروب على التصنيع وكذلك التجارة. تماشيًا 
مع هدفنا المتمثل في تقديم مجموعة شاملة وكاملة من المواد الكيميائية 

األساسية والمتخصصة لمختلف الصناعات.

For Chemicals Industry And Trade

العنوان برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - بلوك ٢٧ قطعه رقم ٤ - االسكندرية 

التليفون 034625425 

الموبايل 01094477480 

 http://www.target-chemicals.com/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل أدهم النجار 

الوظيفة مدير التسويق 

 adham.elnaggar@target-chemicals.com البريد اإللكتروني

4٥ ترانس فريدج انترناشيونال 
وكالء شركة ALZCHEM االلمانية المنتجة:

- منظم نمو الدورميكس: كاسر طور السكون فى أشجار الفاكهة المتساقطة
- منظم نمو السيتوفكس: لزيادة قطر حبات العنب المخصص للتصدير

- بيرلكا (Perlka): سماد نيتروجينى طويل المفعول يحتوى على ١٩٫٨٪ نيتروجين + ١٥٪ 
كالسيوم

وكالء شركة HOCKLEY INTERNATIONAL االنجليزية المنتجة:
- اقراص هوكلى جيب االنجليزية: اقراص حامض الجبريليك االنجليزية

- هوكلى فون ٤٨: لتلوين ثمار التفاح والعنب
- هوكلى الفا: زيادة عقد ثمار وتكبير حجمها وتقليل التساقط

- هوكلى ان سوبر (Hocklin super): مادة ناشرة متعادلة (غير متأينة)

العنوان ٦ شارع دار الشفاء - الدور الخامس - جاردن سيتى - القاهرة 

الموبايل 02-27920206-27920207-27922917 

 www.transfridge.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل السيد عادل رشدى قدسى 

الوظيفة المدير العام 

 info@transfridge.com البريد اإللكتروني

4٦ تقنيات لهندسة المياه واالستيراد 
شركة تقنياات لهندسة المياه واالستيراد .... شركة متخصصة في استيراد الطلمبات 

الغاطسة _ وكيل طلمبات هامر التركية Hammer Submersible Pumps  - وكيل 
Micno Pump Inverter انفرتر

العنوان شارع ال ١٦ عمارة من شارع اللبيني - فيصل - المريوطية - الجيزة 

التليفون 201204097136+ 

 0115770427h الموبايل

الشخص المسؤل م. محمد السيد 

الوظيفة مدير تجاري 

 mohamed.sadek511@gmail.com البريد اإللكتروني
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47 توكل لالستثمار و التنميه 
 شركة التوكل لالستثمار والتنمية (TID) ، متخصصون في اجهره الري المحوري، 

الوكيل الحصري لشركه اوبال بيفوت، و نيبراسكا اريجاشون في مصر والشرق 
األوسط و لدينا حلول لجميع انواع االجهزة الري المحوري لتلبية جميع احتياجاتكم 

طبقًا ألحدث المعايير الدولية. نعمل ايضا في اجهزه تعبئة السيالج

العنوان ١١ ش اسحق يعقوب، الماظه، مصر الجديده، القاهرة 

الموبايل 01226797060 

 www.tidegypt.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل نور توكل 

الوظيفة مدير الشركة 

 info@tidegypt.com البريد اإللكتروني

4٨ جولدن فالي لإلستثمارات الزراعية 
نعمل في مجال األسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية هدفنا األساسي هو 

اإلرتقاء بالمجال الزراعي في مصر.  نعمل على توفير أفضل وأجود أنواع األسمدة 
والمبيدات التي تتضاهى المنتجات العالمية بتكلفة أقل

جولدن فالي اسم يتردد وثقة تتجدد

العنوان حي السبع عمارات عمارة ٣٤١ بجوار CIB  الدور الثالث شقة ١٠ – مدينة السادات 

الموبايل 01006100077 

الشخص المسؤل أشرف فوزي 

 ashraf@goldenvalleyeg.com البريد اإللكتروني

4٩ دالتكس روك 
شركة  دالتكس روك متخصصة و محترفة في توفير المدخالت الزراعية من معدات 
و أسمدة و مبيدات و تقاوي و شتالت ونظم ري حديث, ليس هذا فحسب, فإننا نقوم 

بدراسة احتياجات المزارع المصري و البحث عن مصادر هذه االحتياجات, مما منحنا 
الدور الريادي في تقديم أجود أنواع المدخالت الزراعية في العالم مع توفير أعلى 

مستويات السالمة العالمية بأعرق الخبرات لمشاركة عمالئنا النجاح.
إن دالتكس روك  تقدم المدخالت الزراعية باعتبارها وكيلة أفضل الشركات العالمية 

المتخصصة, كما تقوم بالفحص و التدقيق و االختبارات على هذه المدخالت من قبل 
الجهات الرسمية و العلمية لضمان كفاءة المزروعات.

العنوان ٤٢ شارع وادي النيل - المهندسين - الجيزة - مصر 

التليفون 20233050505+ 

الموبايل 201223436796+ 

الشخص المسؤل محمد عبد الفتاح الكحال 

الوظيفة مدير التسويق 

 mohamed.afattah@daltexcorp.com البريد اإللكتروني

٥0 دلتا لإلعالم والنشر (شمس ميديا) إحدى شركات مجموعة دلتا 
(شمس ميديا) هى أول مؤسسة إعالمية متخصصة فى الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا فى اإلعالم الزراعى وتقوم بإصدار اآلتى:
١- مجلة شمس الزراعة وهى مجلة زراعية علمية عربية تصدر كل شهر باللغتين 

العربية واإلنجليزية.
www.shamsmagazine.com

٢- مجلة عالم أسماك وهى مجلة علمية تغطى مجاالت األسماك واألحياء المائية 
www.asmakmagazine.com .وتصدر كل ثالثة شهور باللغتين العربية واإلنجليزية

 مكتب ١١ – الدور الخامس – المركز التجارى – المنطقة الثالثة – شيراتون 
هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة 

العنوان

التليفون 22685054 

 www.shamsmedia.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل دياال سامى 

الوظيفة المدير العام 



2021

5253 Sahara Show Catalogue

٥2 شان سونج لصناعة المعدات الثقيله 
الشركه  تم إنشاؤها منذ ٢٠٠٧ باستثمارات مصريه صينيه  ويوجد  مصنعها في 

مقاطعه  شان.ونج شمال شرق الصين  تقوم شان سونج     بالتصنيع بمواصفات 
خاصه جدا للسوق المصري اللذي يتسم باالجواء الحاره والصحراويه 

العنوان ٦١ شارع السادات محور المنصوريه امتداد شارع ابو الهول السياحي كفر الجبل الهرم 

التليفون 0233828955 

الموبايل 01122599997 

 www.shansung.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل خالد سالم 

الوظيفة مهندس 

 info@shansung.com البريد اإللكتروني

٥1 سنتك 
 أسس السيد صفوت حبيب شركة سنتك في عام ١٩٨٦..  قبل العمل في الزراعة 

كانت سنتك هى الوكيل الوحيد لشركة سيمنز األلمانية واليوم هي مساهم في 
شركة سيمنز مصر في حين انتقلت العمليات إلى الزراعة.  سنتك هي أول شركة 

تقدم األسمدة المركبة إلى مصر في أواخر الثمانينيات. تعمل شركة سنتك اليوم مع 
Masso و Zeocel و Mitsui و Everris و SQM العديد من الشركات العالمية مثل

العنوان ٦ شارع زكريا رزق - الزمالك - القاهرة 

التليفون 27370371 2 20+ 

الموبايل 01222182296 

 http://centecheg.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل طارق شريف محمد 

الوظيفة المدير التنفيذى للعمليات 

 centech@centecheg.com البريد اإللكتروني

٥٣ شركة اإلتحاد المصرى لألسالك (مافو) 
تأسست الشركة عام ٢٠٠٠ وهو يعتبرأول مصنع إلنتاج األسالك المجلفنة على الساخن فى 

مصر بأحدث خطوط اإلنتاج األوروبية وبجودة عالية ومقاوم للصدأ وحاصل على شهادة األيزو.
 وتقوم الشركة بتصدير ٤٠٪ من إنتاجها إلى األسواق األوروبية والدول العربية وإفريقيا.

منتجات الشركة/
- أسالك مجلفنة على الساخن للمزارع.

- أسالك شائكة.
- أسالك أنفاق زراعية.

- شبك األسوار.
- أسالك الصوب الزراعية.

العنوان مدينة العبور- اإلمتداد الشمالى - المنطقة الصناعية األولى -القاهرة 

التليفون 02-44891278-44891277 

الموبايل 01222132599-01223124227-01222128699 

 www.wiremafo.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل السيد وليد حسن غانم 

الوظيفة عضو مجلس اإلدارة 

 mafo20102002@gmail.com البريد اإللكتروني

٥4 شركة البتراء للصناعات الزراعية 
«شركة متخصصة في صناعة االسمدة الكيماوية، تأسست عام ١٩٩٥ في مدينة الحسن 

الصناعية/ اربد، تنتج األسمدة بأشكالها المختلفة: البودرة الذائبة، المعلقة، السائلة 
باإلضافة إلى خط إنتاج كيماوي إلنتاج السماد الوسيط (يوريا فوسفيت) أحد مدخالت صناعة 

األسمدة الكيماوية , كما تقوم الشركة بإستيراد المواد الخام الالزمة لصناعة االسمدة. 
ولهذه الشركة أربع عالمات تجارية وهي:

PETRAFERT, AGROFERT, MASTERFERT and TRUSTFERT
وهي أسمدة زراعية بكافة أنواعها وأشكالها المركبة التي تلبي إحتياجات النبات من 

العناصر الالزمة لجميع مراحل نمو النبات .»

 Al-Rabieh , Shareef Naseer bin Jameel Street , In front of King Abdullah parks , Building No. 39 
Third floor. Factory Adress : Irbid, Al-Hassan Industrial Estate (مدينة الحسن الصناعية ) 

العنوان

التليفون 96227395197 

الموبايل 652-2163 (96279) 

 www.petraferte.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل لوجين عبدهللا حماد الحامد 

الوظيفة مهندس زراعي 

 info@petraferte.com البريد اإللكتروني
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٥٦ شركة الرضا للتجارة 
تأسست عام ١٩٩٢ شركة متخصصة في طلمبات المياه

( طلمبات أعماق - طلمبات صرف صحي - طلمبات صناعية - طلمبات رفع مياه للشقق و 
العمارات - طلمبات ري و إستصالح أراضي - طلمبات ضغط رأسية - محركات كهربائية )

وكالء حصريون لشركة شاكتي الهندية (توربينات أعماق إستانلس - محركات أعماق غاطسة 
AC & DC  - مضخات رأسية )

وكالء حصريون لشركة نيموتلو التركيه ( محركات أعماق و توربينات ماركة واترموت )
و كالء حصريون لشركة إكسا «فيلسوم» اإليطاليه ( محركات أعماق و توربينات ٤ & ٦ بوصة ) 

وكالء حصريون لشركة جونسون الهندية ( كابالت و أسالك اللف المعزولة )

 ٤١ ش نجيب الريحاني - ٦٥ ش الجنهوريه \ ٧ شارع نجيب الريحاني - ٢٠ شارع عماد الدين \ 
٥١ شارع الجمورية - وسط المدينة - القاهرة 

العنوان

التليفون 0227879830 

الموبايل 01024428905  - 01225223677 

 https://www.elredapumps.com/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل دكتور كرم بولس 

الوظيفة المدير العام 

 elreda-wpco@hotmail.com البريد اإللكتروني

٥٥ شركة الحديثة لصناعة األدوية البيطرية والمبيدات الزراعية 
تأسست شركة الحديثة لصناعة األدوية البيطرية والمبيدات الزراعية movetco عام 

٢٠١٤ على يد فئة من الخبراء الطموحين لتكون واحدة الشركات الرائدة في عالم 
صناعة االدوية البيطرية والمبيدات الزراعية

العنوان أوتوستراد األزرق , المدينة الصناعية -الموقر - األردن 

التليفون 96264616216 

الموبايل 800-2857 (96279) 

 https://www.movetco.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل عبد الواحد حسين حصرية 

الوظيفة نائب المدير العام 

 info@movetco.com البريد اإللكتروني

٥7 شركة الرياده للتجارة و التوكيالت التجاريه 
شركة الريادة للتجارة والتوكيالت التجارية وكالء لبعض الشركات العالمية المنتجة 

لمستلزمات الري فى جمهورية مصر العربية وحيث اننا نقوم بتوريد هذه المنتجات 
للسوق المحلية اما مباشرة او عن طريق الموزعين وتقوم الشركة : توريد رشاشات 

المياة النحاس والبالستيك ومحابس الهواء ومحابس االمان والفالتر الشبكية و 
السمادات ماركة (AQUA) الهندية - توريد الخراطيم البولى اثيلين وغرف المحابس 

والنقاطات وقطع االتصال الخاصة بشبكات الري انتاج شركة (ميس السعودية النظمة 
الري المحدودة). - تقوم الشركة بتصميم وعمل االند سكيب

العنوان ٣ ش عمر حفنى بجوار حديقة نجيب محفوظ - مدينة نصر القاهره 

التليفون 0222746694 

الموبايل 01065528233 

 www.alreyadah-eg.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل حاتم محسن 

الوظيفة المدير التجارى 

 alreyadahtrade@hotmail.com البريد اإللكتروني

٥٨ شركة الزيواليت االخضر الزراعية 
«شركة الزيواليت االخضر الزراعية هي شركة متخصصة في تعدين وإنتاج الزيواليت الطبيعي 

وتصنيع تركيبات متعددة لألستخدامات الزراعية والحيوانية 
مهمتنا :  مهمتنا هي الحفاظ على المياه الثمينة وحماية البيئة من خالل تزويد عمالئنا بمنتجات 

طبيعية صديقة للبيئة للتطبيقات الزراعية لكل من النباتات والحيوانات .
 هدفنا :هدفنا  أن نصبح الشركة الرائدة في مجال المنتجات الطبيعية الصديقة للبيئة للتطبيقات 
الزراعية في األردن وما حوله ، والمساهمة في البحث والتطوير، حيث نتبع المعايير الوطنية في 

جميع أنشطة العمل ويتم تطبيق كافة قواعد السالمة.
نحن ملتزمون بحماية البيئة والحفاظ عليها .»

 االردن - عمان - دوار الكيلو»تقاطع الحرمين» - برج خلف واشتي - الطابق الخامس 
- مكتب٥٠١ 

العنوان

التليفون 96265833007 

الموبايل 701-1572 (96279) 

 www.greenzeolit.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل فيصل كامل عبدالرحمن العسلي 

الوظيفة المدير العام 

 duaa@greenzeolit.com البريد اإللكتروني
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٦0 شركة السعيد للتجارة والتوزيع 
تأسست شركة السعيد للتجارة والتوزيع في عام ١٩٩١ من قبل المهندس/عادل 

سعيد علي والسيد محسن سعيد علي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ، 
والعمل الرئيسي هو تجارة وتوزيع المنتجات الزراعية على جميع األسواق المصرية ، 

والتوريد المحلي للخدمات. لقد التزمنا بتطوير وتحسين الحياة الزراعية

العنوان جي ٤١٠ ، ذا كورت يارد الشيخ زايد ، مصر 

الموبايل 01125779990 

 info@elsaied.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل نادير محسين 

الوظيفة مدير عام 

 nadermohsen611@gmail.com البريد اإللكتروني

٥٩ شركة السعد لتصنيع األسمدة العضوية كمبوست السعد 
نشأت الشركة في عام ٢٠١٤ ولها خبره في تصنيع االسمده العضويه تحت اشراف 

خبراء من خارج مصر ومن داخل مصر 

العنوان جمعية بين المطارين الشرقيه 

التليفون 01000334274 

الموبايل 01201479999 -01066662484 

الشخص المسؤل م. سعد قنديل 

الوظيفة صاحب الشركه ورئيس مجلس ادارة الشركه 

 Saad.Kandeel25@gmail.com البريد اإللكتروني
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٦1 شركة المحاريث والهندسة 
احدى شركات الشركه القابضه للصناعات الكيماويه

العنوان ١٨ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهره 

الموبايل 01116622734 

 www.elmaharees.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل احمد فؤاد صادق 

الوظيفة ادارة التسويق 

 ahmed.fouad@elmaharees.com البريد اإللكتروني

٦2 شركة النيل لصناعة البالستيك 
شركة النيل هي من اقدم الشركات العاملة في مجال الشبك البالستيك بجميع 
انواعه واشكاله. مثل شبك التظليل الخاص بالصوب الزراعية وكذلك مستلزمات 
الصوب وايضا شبك راشل لتغطية الفواكه والخضروات وكذلك شبك تحذير خاصر 

بالكابالت الكهربائيه وشبك تعبئة الخضروات والفواكه وشبك خاص بالهندسة 
المدنيه وتربية الدواجن

العنوان قطعة ٧١ المنطقه الصناعية. طريق بلبيس العاشر من رمضان 

الموبايل 01028181589 

 Www.nileplasticegypt.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل خالد محمد حسين الباجوري 

الوظيفة مدير عام الشركة 

 Nile.plastic@hotmail.com البريد اإللكتروني

٦4 شركة تبارك لألسمدة 
شركة تبارك لألسمدة تأسست عام ٢٠٠٤ ش.م.م امتداد لخبرة أكثر من ١٥ عام فى مجال 

تجارة االسمدة والمبيدات 
تعد شركة تبارك من الشركات الواعدة فى السوق المصرى حيث اعتمدت الشركة من 

اللحظة االولى فى سياستها على استيراد منتجات مميزة وعالية الجودة والكفاءة 
(اسمدة – مبيدات ) من شركات عالمية لتحقق مع شركائها التفوق والنجاح 

تعد شركة تبارك من الشركات الرائدة فى استيراد الكبريت الزراعى 
تعد شركة تبارك من الشركات الرائدة فى تصدير خام الفوسفات الى جميع دول العالم 

العنوان ٥٩ ش فيكتور عمانويل - سموحة - االسكندرية 

الموبايل 01060006501 

 www.tabarak.com.eg الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل ماهر محمود التهامى 

الوظيفة نائب رئيس مجلس االدارة 

 Info@tabarak.com.eg البريد اإللكتروني

٦٣ شركة الوسائل الصناعية 
«بدأت شركة الوسائل الصناعية انتاجها عام١٩٧٩م بالمدينة الصناعية األولى في القصيم 
مجاورًا لمصانع الشركة. والمصانع عبارة عن أربع مصانع إنتاجية أساسية لألنابيب والقطع 

ويرادفها مخازن متكاملة وأسطول شاحنات للتوزيع. 
تنتج الشركة أنابيب البولي إثيلين المتوسط والعالي الكثافة ومعظم القطع ومستلزمات 

الشبكات بأنواعها الخاصة :
شبكات مياة الشرب   -  شبكات مياة الرى (الزراعة –التجميل)

خطوط الصرف بانواعها  -  خطوط تحلية المياه المالحة
خطوط البترول والغاز -  االتصاالت

خطوط امداد شبكات مكافحة الحريق  -  انابيب حماية خطوط امداد الطاقة الكهربية»

العنوان ١٧٠ النرجس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - مصر 

الموبايل 201090252126 - 201062900600 

 www.alwasail.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل أحمد طه 

الوظيفة المدير اإلقليمى 

 ahmadtaha@alwasail.com البريد اإللكتروني
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٦٥ شركة دلتا ووتر لمعالجة المياه مغناطيسيًا 
مؤسسة دلتا ووتر العالمية .. مؤسسة صناعية متخصصة فى مجال تصنيع أجهزة 

المعالجة المغناطيسية بتكنولوجيا متفردة لحل مشاكل ملوحة المياه وغسل التربة 
من األمالح .. وحل مشكلة التكلسات وعسرة المياه ومعالجة مشاكل الحديد الزائد في 

المياه ورفع كفائة وجودة وإنتاجية المياه بكافة أنواعها في القطاع الزراعي والحيواني 
والداجني والمصانع والفنادق والمنازل وكافة القطاعات التي تستخدم المياه .. وقد 

نجحت أجهزة دلتا ووتر في اإلنتشار بنجاح في أكثر من ٢٢ دولة بالعالم .. وأصبحت 
أجهزتها متوفرة في مصر والسعودية واإلمارات وسلطنة عمان والمملكة األردنية 

وتونس والجزائر والمغرب والمملكة المتحدة وكندا وتركيا وغيرها من دول العالم

العنوان كومباوند الثغر,بجوار مستشفي طلعت مصطفي,طريق مطار النزهه 

الموبايل 01017808670 

 www.deltawater.net الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل علي حسن علي 

الوظيفة محاسب 

 accounts@deltawater.net البريد اإللكتروني

٦٦ شركة شومان ش.م.م 
مصنع الفيلم الزراعى: إنتاج فيلم (الصوبات الزراعية - األنفاق الزراعية –تغطية العنب – الملش 
الزراعى – تغطية السيالج - تغطية األسطح واألغراض العامة والتعقيم الشمسى و تعقيم الغاز

VIF  ) -أكياس الموز -أكياس الشتالت .
مصنع العزل والتبطين: إنتاج رقائق البولى إيثيلين منخفض وعالى الكثافة متعدد الطبقات 

بمختلف العروض والسماكات.
مصنع التعبئة والتغليف: إنتاج أكياس تعبئة االسمدة والخامات وخالفه - وشنط وأكياس التسوق 

السادة والمطبوع .
مصنع الرافيا  : انتاج الشكائر المنسوجة بجميع أنواعها « العادية – المبطنة – المغلفة مع 

BOPP و القاعدة و الفالف 
مصنع كونفيباك : إنتاج البولى إيثيلين متعدد الطبقات « لتعبئة المواد الغذائية . 

العنوان ٨شارع الجيش المنصورة - مصر 

التليفون 0502300200 

الموبايل 01001930326 

 www.shouman.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل السيد عبد الوهاب يونس حبيب 

الوظيفة رئيس قطاع التسويق 

 info@shouman.com البريد اإللكتروني

٦7 شركة غريانى الدولية للتنمية الزراعية 
تاسست الشركة فى ٢٠١٣ بمدينة السادات لتكون من الشركات الرائدة فى صناعة 

وانتاج العديد من االسمدة المتخصصة والمخصبات الزراعية بكافة اشكالها اسمدة 
سائلة واسمدة معلقة واسمدة بودر ويوجد بالشركه معمل لتحليل كافة المنتجات 

والخامات وتمتاز منتجات الشركة بانها تامة الذوبان فى الماء وتالئم كافة المحاصيل 
وجميع المراحل العمرية للنبات  

ومهمتنا توفير منتجات عالية الجودة والكفاءة بتكنولوجيا عالمية واسعار مناسبة

العنوان قطعة رقم ٣٩ ، ٤٠ /٩ المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادات محافظة المنوفية 

التليفون 0482656011 

الموبايل 01011158159 

 www.gheriany-group.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل شريف زيدان 

الوظيفة مدير القطاع التجارى 

 sh_zidan@hotmail.com البريد اإللكتروني

٦٨ شركة ميتاليك بالست لصناعة البالستيك وانظمة الري الحديث 
شركة ميتاليك بالست احدى كبرى الشركات المصرية المنتجة للنوعيات المختلفة 
والحديثة من لوازم شبكات الري الحديث في مصر والشرق االوسط حيث اسهمت 

الشركة منذ تأسيسها في تطوير منتجات الري الحديث وكل ما تحتاجه السوق 
المصرية والعربية في مجال الزراعة بالري المتطور مستهدفة تحقيق اعلي درجات 

الكفاءة والجودة لمنتجاتها وتحقيق اعلى درجات الرضا لعمالءها .معتمدين على 
خبرة دامت ألكثر من ٣٠ عاما واستخدام اعلى تكنولوجيا عالمية في مجال تصنيع 

البالستيك واستخدام خامات اصليه وعاليه الجودة .

العنوان قطعه ٩/٩ و ٩/٨ المنطقة الصناعية الثانية مدينة السادات 

التليفون 482656314 

الموبايل 01005738788 

 www.metalicplast.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل كريم عبدالرحمن شره 

الوظيفة مدير التسويق 

 Karim@metalicplast.com البريد اإللكتروني
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٦٩ شركة نفرتارى بيوماجنيتك 
تهتم شركة نفرتارى بالتطبيقات الحيوية للمغناطيس : بإدخال هذه التطبيقات 

المغناطيسية الى مجال الزراعة والثروة الحيوانية ،وذلك بتكسير وتأيين األمالح الموجودة 
في مياه اآلبار.استطعنا في البداية الزراعة بمياه تصل ملوحتها الى٣٠٠٠  ppm ووصلنا اآلن 
 ٢٠٠ppm علما بأن درجة ملوحة األنهارحوالى ppm الى إمكانية الزراعة بمياه ملوحتها ١٠٠٠٠
*عام ٢٠٢٠ تم إدخال تطبيقات علم « بيكوما « وهو علم مصري خالص عبارة عن إدماج ثالث 
طاقات (الطاقة المغناطيسية+طاقة الكوارتز+طاقة الشكل الهندسي»البيوجيومترى») 

فظهرت طاقات حيوية عالية على أي كائن حى يشرب من المياه، فى النباتات الحظنا زيادة 
كمية المحصول وحجم الثمرة وقلة األمراض

العنوان العاشر من رمضان المكتب االداري مول العاشر امام نادي الرواد 

التليفون    

الموبايل 01021073212 

 www.magnetic.nefertari2.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل م نفرتارى عاطف 

الوظيفة مدير الشركة 

 nefertari2@live.com البريد اإللكتروني

70 شركه السالم لتجاره االسمده الكيماويه 
تجاره وتوزيع  االسمده الكيماويه والمخصبات والمبيدات والبذور والتقاوى واالعالف 

الحيونيه ومعدات  االنتاج الزراعى   والمحاصيل الزراعيه والفاكهه واستيرادها

العنوان عماره السالم- الباجور- المنوفيه 

التليفون 01027990776 

الموبايل 01027990776 

الشخص المسؤل حسام عبدهللا 

الوظيفة مهندس زراعى 

 elsalam1589@gmail.com البريد اإللكتروني

71 شيتوزان ايجيبت 
«شركة شيتوزان إيجيبت مصر والشرق األوسط للتكنولوجيا الحيوية في تصنيع حلول 

الشيتوزان, والشيتوزان عالية الكفاءة لجميع القطاعات. 
 ١st & leading chitosan solutions Chitosan•Egypt is Middle East & North Africa›s
 provider; a Pioneer biotech company expert in manufacturing high competence

 chitosan solutions - inspired by the versatile potential of chitosan & powered by
 results-driven R&D . It is currently focused on conquering & revolutionizing local

«.agriculture with competitive high performing organic products

العنوان ٩ شارع رضوان بن الطبيب - بجوار كلية الزراعة جامعة القاهرة 

التليفون ٢٣٥٧١٠٦٨١ 

الموبايل ٠١٠١٥٥٢٧١٢٧ 

 https://chitosaneg.com/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد عبد العزيز 

 chief value chain officer الوظيفة

 abdelaziz@chitosaneg.com البريد اإللكتروني

72 شيرا جروب 
«شيرا جروب هي وكيل ل  Hunter Elysee,,Rivulis , DVD ,Zinco ,Metalco ,Stiga و العديد من الشركات 

االوروبية .
تعمل شيرا جروب و وكاالتها في السوق المصري من خالل ٣ شركات .

- شيرا للتجارة و التوكيالت المتخصصة في مجال شبكات الري للمناظر الطبيعية و شبكات مياه الشرب .
- اجرو ايجيبت هي الشركة المتخصصة في أعمال شبكات ري المزارع و الكمبوست النباتي و الحيواني. 

- سمارت جاردن و التي تختص بزراعة األسطح و أداوت اإلضاءة و تنسيق الحدائق «شيرا جروب هي وكيل 
ل  Hunter Elysee,,Rivulis , DVD ,Zinco ,Metalco ,Stiga و العديد من الشركات االوروبية .

تعمل شيرا جروب و وكاالتها في السوق المصري من خالل ٣ شركات .
- شيرا للتجارة و التوكيالت المتخصصة في مجال شبكات الري للمناظر الطبيعية و شبكات مياه الشرب .
- اجرو ايجيبت هي الشركة المتخصصة في أعمال شبكات ري المزارع و الكمبوست النباتي و الحيواني. 

- سمارت جاردن و التي تختص بزراعة األسطح و أداوت اإلضاءة و تنسيق الحدائق .«

العنوان ٥ شارع خالد بن الوليد ,مساكن شيراتون- هيليوبوليس -القاهره 

التليفون 2022661844+ 

الموبايل 2001289222206+ 

 shiragroup.com الموقع اإللكتروني

 info@shiragroup.com البريد اإللكتروني
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7٣ فيرت الند للتجارة و الزراعة 
تأسست شركة فيرت الند في عام ٢٠١٣ كامتداد ألكثرمن ١٥عاما من الخبرة في مجال العمل الزراعي 

وتجارة المبيدات واألسمدة. 
في عام ٢٠٢٠، أطلقت شركة فيرت الند مرحلة توسع جديدة لتصبح مظلة لمجموعة من الشركات 

المتخصصة في المجال الزراعي.
سيجما للكيماويات الزراعية  هي أحدث شركة تابعة لمجموعة فيرت الند، وهي شركة متخصصة إلنتاج 

اسمدة عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية.
شركة جرينز الند سكيب هي واحدة من شركات مجموعة فيرت الند، متخصصة في أعمال االند سكيب و 

توفير مجموعة متنوعة من نباتات الزينة واألشجار والنخيل و صيانة المسطحات.
نهدف إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية التي تعد الداعم الرئيسي لالقتصاد المصري.

العنوان ١٠٤ شارع الملك فيصل - المريوطيه - الجيزه - مصر 

التليفون 20237452146+ 

الموبايل 201063279580+ 

 www.fert-land.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل المهندس عصام حافظ 

الوظيفة المدير التنفيذي 

 essam.hafez@fert-land.com البريد اإللكتروني

74 قاعدة البيانات الزراعية 
قاعدة البيانات الزراعية هي أكبر منصة زراعية علي شبكة االنترنت في مصر والشرق األوسط منذ ٨ سنوات 

وتخظي بأكثر من نصف مليون زائر شهريا لالستفادة من خدماتها المختلفة والتي تشمل
• دليل شركات ومستلزمات اإلنتاج الزراعي.

• دليل شركات ومستلزمات اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
• أزرع صح – بوابة المعرفة والمعلومات الزراعية.

• السوق الزراعي – بوابة بيع وتسويق المحاصيل الزراعية محليا ودوليا.
• شهبندر التجار – منصة التمويل والبيع والتحصيل المباشر بين الشركات والتجار.

• خريطة المزارع والمشاتل والتجار. 
• انفزتك لحلول الميكنة الزراعية.

• المنحل – بوابة منتجي النحل والعسل.
• نخلتي – موسوعة النخيل والتمور.

العنوان ٣٢ أ ش الهرم - الجيزة 

الموبايل 01091010972 

 http://agri-db.org/ar/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل أحمد محي 

الوظيفة مدير المبيعات 

 info@agri-db.org البريد اإللكتروني

7٦ كيم روك تريد 
تمتلك الشركة خبرة سنوات فى إستيراد وتصدير األسمدة والمخصبات الزراعية. 

وكالء شركة جروبا أزوتى فى مصر والشرق األوسط , وهى شركة متخصصة فى 
إنتاج األسمدة والمغذيات والمخصبات الزراعية. جميع األصناف تمتاز بالجودة العالمية 

المتميزة والتأثير اإليجابى  على المحاصيل.

العنوان ٢١ شارع كمال الشافعى - ميدان سفير - مصر الجديدة 

التليفون 0222909808 

الموبايل 0110127411 

الشخص المسؤل شريف أبوالعينين 

الوظيفة المدير العام 

 info@chemrocktrade.com البريد اإللكتروني

7٥ كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م.)  
إنتاج وتشكيل وتعبئة المبيدات (زراعية - صحة عامة - بيطرية - منزلية - مخصبات زراعية - 

مركبات حيوية - أسمدة حيوية) بصورها المختلفة (مساحيق - معلقات- مستحلبات – محببات 
- محاليل مائية - طعوم) إلى جانب اإليروسوالت - معطرات الجو.

- الشركة حاصلة على شهادات األيزو ٩٠٠١ لتوكيد الجودة، ١٤٠٠١ للبيئة، ١٧٠٢٥ الخاصة بالمعامل، 
١٨٠٠٠ للسالمة والصحة المهنية.

- لدينا مصنع خاص بإنتاج المركبات الحيوية فى مدينة النوبارية (مصنع أورجانيك للتكنولوجيا 
الحيوية).

- لدينا جهاز تطهير يغطى كل جهات الدولة بخدمات متميزة للوقاية من اآلفات الناقلة لألمراض 
الضارة بالصحة العامة (داخل القرى السياحية – الفنادق – المنازل – المستشفيات – السكك 

الحديدية – مترو األنفاق - شركات البترول).
- لدينا وحدة معالجة حرارية لتعقيم البالتات الخشبية بالتعاون مع الحجر الزراعى لخدمة المصدرين.

- لدينا جهاز إرشادى على أعلى مستوى يقوم بتقديم الخدمات للمزارع والعميل قبل وبعد البيع.
- اإلنتاج طبقا الحتياجات السوق المحلى والخارجى طبقا للمواصفات القياسية العالمية

العنوان كفر الزيات – الغربية 

 www.kz-chemicals.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل عصام ألبير جورج 

الوظيفة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 info@kz-chemicals.com البريد اإللكتروني
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77 مٌزارع 
«»»ُمزارع»» هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية (Agri-Tech) تهدف إلى أن تكون الذراع الزراعية 

لشركات التصنيع الغذائي و ان تكون الذراع التسويقية و التمويلية لصغار المزارعين في مصر.
«»ُمزارع»» تعمل كحلقة الوصل بين شركات التصنيع الغذائي و صغار المزارعين عن طريق:

- التعاقد مع المصانع
- شراء البذور

- التعاقد مع المزارعين 
- تجهيز الشتالت

- الدعم الفني
- متابعة عمليات المكافحة و التغذية

- مساعدة المزارعين على توفير مدخالت اإلنتاج
- اإلشراف على عمليات الحصاد لتوريد منتج معد للتصنيع ومطابق لمواصفات الجودة المطلوب»

العنوان طريق القاهرة - األسكندرية الصحراوي، بارك أفينيو مول - الدور ٤ 

التليفون 235320133 

الموبايل 01000755238 

 https://www.mozare3.net الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل رضوى االمير 

الوظيفة مديرة العالقات العامة 

 radwa.elamir@mozare3.net البريد اإللكتروني

7٨ ماك لألسمدة والمخصبات الزراعية 
ماك لألسمدة والمخصبات الزراعية إحدى الشركات الرائدة التي تعمل في المجال الزراعي بشكل عام 

وفي مجال األسمدة والمخصبات الزراعية بشكل خاص.
منذ نشات الشركة وضعت على عاتقها مسئولية إيجاد الحلول المثلى لجميع المشاكل التي تواجه المزارع 

المصري وعلى رأسها مشكلة تعظيم اإلنتاجية مع تقليص النفقات.
تبحث شركة ماك دائما عن أفضل الشركاء في القطاع الزراعي على مستوى دول العالم المختلفة ولذا 

فإن جميع منتجاتنا تتميز بالجودة العالية والكفائة الفائقة واإلقتصادية سواءا في السعر أو معدل 
التطبيق.

تمتلك ماك مجموعة قوية من االسمدة والمخصبات الزراعية من كبرى الشركات العالمية التي تتميز بها 
عن غيرها من حيث التنوع والكفاءة.

العنوان طريق مصراالسماعيلية الزراعي , كوبري الصاعقة , برج الشهاب , رقم ٤/٣ 

التليفون 0552743466 

الموبايل 01061693132 

 www.macfertilizers.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل حسام نبوي 

الوظيفة رئيس مجلس االدارة 

 info@macfertilizers.com البريد اإللكتروني

٨0 مجلة رؤية زراعية 
مجلة رؤية زراعية مجلة مصرية علمية زراعية متخصصة. تغطى كل األحداث الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعى 

واإلنتاج الحيوانى من معارض ومؤتمرات وأبحاث علمية ودراسات هامة تفيد القطاع. تعرض أهم وأكبر وآخر أخبار 
القطاع وتحتوى على أقوى المقاالت التى تتعرض ألهم الموضوعات التى تساعد العاملين بالقطاع والقائمين عليه 

والمهتمين به على تحقيق النمو والتوسع الدائم فى مجاالت اهتماماتهم فى عملهم. تصدر كل ثالثة أشهر 
يصدر منها أربعة أعداد سنويا تم صدور ٤٦ عدد منها حتى اآلن تصدرها الشركة العالمية للتسويق ICM  صاحبة 

الخبرة العريقة فى مجال إصدار الصحف والمجالت واألدلة العلمية المتخصصة. يشرف على إعداد المادة التحريرية 
بها نخبة كبيرة من أبرز الشخصيات التى تعمل بالقطاع الزراعى. توزع مجانا على أهم وأكبر المزارع الموجودة 
بجميع محافظات مصر والطرق الصحراوية وأهم وأكبر الشخصيات التى تعمل بالقطاع وأعضاء كل الجمعيات 

الزراعية الموجودة بمصر وأهم الشخصيات التى تعمل بالهيئات التابعة لقطاع الزراعة والقطاعات المشتركة معه 
مثل وزارة الزراعة ووزارة الرى والموارد المائية وكليات الزراعة الموجودة بمحافظات مصر كلها ونقابة الزراعيين 

والمهن الزراعية وجميع فروعها ومراكز البحوث الزراعية والغرف التجارية األجنبية الموجودة بمصر وأكبر الفنادق 
والمنتجعات السياحية والبنوك والمستشفيات الكبرى الموجودة بمصر

 ١٤ شارع الحرية – أبو ليمون – شارع سوق الثالثاء أمام محطة القطار الجديد –  
القناطر الخيرية –  القليوبية 

العنوان

التليفون 42178230 

الموبايل 01227950508 

الشخص المسؤل إيهاب محمدى السيد 

الوظيفة رئيس مجلس اإلدارة 

 vision_mag@hotmail.com البريد اإللكتروني

7٩ مجلة حصاد 
حصاد هى مجلة زراعية علمية إرشادية مجانية « تصدر كل ثالثة أشهر»عن شركة حصاد 

ميديا «وتنشر كل ما هو جديد في القطاع الزراعي وتناقش أهم القضايا ويحررها نخبة من 
الصحفيين والباحثين واالستشاريين، وتوزع مجانا على الشركات والمزارع والتجار والمشاتل.

كما أن للمجلة موقع اليكتروني ويحتوي على العدد الورقي بصيغة pdf ويمكن قراءتها 
وتحميلها بسهولة كما للمجلة صفحة على الفيس بوك تخطت ١٠٠الف مشترك. 

وتشارك حصاد في األحداث الزراعية من ندوات ومؤتمرات ومهرجانات ومعارض من 
أجل التواصل مع العاملين في القطاع الزراعي وحتى تكون وسيلة تواصل بين الشركات 

والمزارعين والتجار حتى تتحقق االستفادة للطرفين.

العنوان ٤١شارع اإلسراء – برج ٢٦ يولية - ميدان لبنان - مهندسين - جيزة 

التليفون 0233023221 

الموبايل 01000533201 

 hasad-mag.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل مجدي بنداري 

الوظيفة رئيس التحرير 

 hasadmag@gmail.com البريد اإللكتروني
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٨1 مجلة ريحانة 
مجلة دورية زراعية - مجلة فصلية

تهدف عائلة محرر مجلة ريحانة إلى تحديد مجال العمال الزراعيين للتقنيات الزراعية الحديثة ونقل الخبرات 
المتراكمة من خالل تبسيط المعلومات المتاحة من خالل متخصصين مشهورين بخبراتهم وممارساتهم 

للعلماء ومراكز البحث في الجامعات المصرية.
لقد أصبح تطوير أساليب الزراعة المصرية وأهدافها ، وزيادة كبيرة في اإلنتاجية لتحقيق مزارع مجزية 

حيث تواجه الزراعة التقليدية العديد من المشاكل أدت إلى انخفاض اإلنتاج وإحجام الكثيرين عن االستثمار 
في هذا المجال.

وندرك تماما أن هناك العديد من الصحف والمجالت التي سبقتنا في هذا المجال وستصدر لكل من 
المؤسسات اإلخبارية القديمة. لذا فنحن في مجلة عائلة ريحانة ال نبحث عن منافسة بل نهدف إلى 

التميز وتقديم معلومات صادقة وخبرة عملية من أجل زيادة الوعي بأهمية األسلوب العلمي في المجال 
الزراعي حيث لم تعد الزراعة مهنة منهم بال عمل لكنهم أصبحوا علما ووظيفة.

العنوان التقسيم السياحي امام مجلس المدينة القناطر الخيرية - القليوبية - مصر 

الموبايل 04804625(2010+) – 15092322(2011+) 

الشخص المسؤل بهاء عاطف عبد المؤمن 

الوظيفة رئيس مجلس االارة 

 rehanamag2016@gmail.com البريد اإللكتروني

٨2 مجموعة ايڤرجرو لألسمدة المتخصصة 
ايڤرجرو هي الشركة الرائدة محلًيا وإقليمًيا في مجال األسمدة المتخصصة، تمتلك 

إثنين من مجمعات التصنيع المتكاملة على مستوى عالمي، نحن متخصصون في 
تطوير وتصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من األسمدة والكيماويات المتخصصة.

 مبني ٩٣, شارع ١٥, القرية الذكية, الكيلو ٢٨, طريق مصر اإلسكندرية الصحراوي, 
الجيزة, جمهورية مصر العربية 

العنوان

الموبايل 93\20235371091+ 

 www.evergrowfert.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل فريق التسويق 

الوظيفة فريق تسويق المجموعة 

 Marketing@evergrowfert.com البريد اإللكتروني

٨4 مجموعه شركات فتحي حسن وكالء لطلمبات سي الند االيطالية بمصر 
مجموعة شركات فتحي حسن للتجارة و وكالء لطلمبات سي الند اليطالية بمصر 

ولدينا تشكيلة منوعة من الطامبات  الصناعية نخدم المجاالت السكنية و الصناعية 
و الزراعية و تحلية المياة الطلمبات بضمان يصل الى ٥ سنوات و معزوله ضد الصدا 
بمادة الكاتفورايز كما اننا مستوردين للطلمبات و الشفاطات الصينى عالية الجودة

العنوان العاشر من رمضان المنطقه b٤ قطعه ١٢٣. 

التليفون 01002336720 

الموبايل 01002198035 

 fathyhassangroup.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد عميرة 

الوظيفة رئيس قسم مبيعات الطلمبات 

 sales@fathyhassangroup.com البريد اإللكتروني

٨٣ مجموعة شركات احمد داود 
نشاط الشركة :

-  المحركات الكهربائية  - المولدات الكهربائية 
-  طلمبات مياه  ( Daoud Pumps)   - طلمبات صرف صحي

-  الطلمبات المشقوقة  -  طلمبات فاكيوم
-  محركات غاطسة « فرانكلين « -  طلمبات غاطسة أعماق

-  طلمبات غاطسة مجاري - طلمبات حلزونية
-  طلمبات حقن  - طلمبات الزيوت الساخنة

-  نواقل الحركة        - بلورات الهواء

العنوان ١٣٤٩ كورنيش النيل - الساحل - بجوار معهد ناصر - القاهرة 

التليفون 22056270 

الموبايل 01065527265 

 al-farid.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل أمجد الدسوقي 

الوظيفة مدير عام الشركة 

 info@al-farid.com البريد اإللكتروني
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٨٥ مشاتل اإلسراء للنخيل 
تقوم الشركة بزراعة جميع أنواع النخيل المثمر بأنواعه: (زغلول – سمانى – حيانى – 

برحى – مجدول – إخالص – سكرى)
وزراعة جميع أنواع أشجار الفواكه والموالح ونباتات الزينة والنجيلة، وتنسيق الحدائق، 

والقرى السياحية.

العنوان رشيد - البحيرة 

الموبايل 01201494170 – 01147755172 – 01005782134 

الشخص المسؤل الزين عزاز سعد أبو ناصر 

٨٦ مشتل الخليج 
( مشتل الخليج ) مشتل متخصص في إنتاج جميع شتالت ( الموالح - المتساقطات - 

المكسرات - الشتالت اإلستوائية ) والزينة 
والنخيل العالمي بجميع أنواعه وبعض أصناف النخيل البلدي 

كمان نقوم بتقديم خدمات التوصيل إلى أي مكان داخل مصر والتصدير للخارج
وتقديم أفضل برامج الري والتسميد ومكافحة اآلفات للحصول على أفضل إنتاجية 

من الشتالت 

 وادي المالك - شباب٢ - مدخل مصنع الصفدي للسكر  طريق اإلسماعلية الصحرواي 
بعد العاشر من رمضان 

العنوان

الموبايل 01030044188 

الشخص المسؤل أحمد صالح 

الوظيفة مهندس زراعي 

 mashtal.elkhalij@gmail.com البريد اإللكتروني

٨٨ مؤسسة الخليج المصرى الطلياوى للتجارة والصناعة 
تقوم الشركة بتصنيع وتجارة واستيراد أسالك لزراعة العنب واألنفاق الزراعية 

واألسالك الشائكة واألسوار وكافة أسالك لزوم المناحل والمنتجات السلكية من 
النسيج والشبك عالية الجلفنة وأسالك الصوبات الزراعية.

العنوان ٣٨٥/ ٣٧٦ شارع بورسعيد - باب الخلق - القاهرة 

التليفون 25128309-23954013(202+) 

الموبايل 01022129633 –0100026021 

 eltaliawygroup@yahoo.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل احمد سعيد الطلياوى 

الوظيفة المدير العام 

 saeedeltaliawy@hotmail.com-elkhlegelmasry@yahoo.com البريد اإللكتروني

٨7 مصنع جي بي للبالستيك 
يعد مصنع جي بي للبالستيك من المصانع الرائده في مجال تصنيع مستلزمات الري 

بالتنقيط الخاصه 

العنوان الروبيكي مدينه بدر الصناعيه 

الموبايل 01115542858 

 www.gpplast.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل م. جورج يوسف 

الوظيفة مدير عام الشركه 

 orders@gpplast.com البريد اإللكتروني
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٨٩ مؤسسه نيو ستار فور سيدز 
مؤسسه نيو ستار فور سيدز رائده في مجال االسمدة والبذور

تمتلك المؤسسه أفضل التوكيالت للشركات العالمية مثل شركة بياجرو االسبانية وشركة 
ننيون سيدز التايوانية وشركة اراسيم سيدز الصربية والشركة العربية  في مجال االسمدة

وتمتلك الشركة افضل أصناف بذور الخضروات مثل الطماطم  االرضية والسلكية
وتمتلك الشركة أفضل أصناف الفلفل الحار الخاص بالتصدير والسوق المحلي

أصناف الفلفل الحلو أصناف الفلفل االلوان االصفر واالحمر 
أصناف الخيار الصيفي والشتوي واصناف الباذنجان والكنتالوب والبطيخ

ولدي الشركة طقم مهندسين زراعين  لمتابعة األصناف مع المزارعين  من الناحية الفنية

العنوان ١٢ش الفريق محمود شكري - كوبري القبه 

التليفون 0224443351 

الموبايل 01000960004 

الشخص المسؤل أيمن عبد العزيز أحمد 

الوظيفة المدير العام 

 newstarforseeds@gmail.com البريد اإللكتروني

٩0 ميديكا ساينتيفك 
تأسست ميديكا ساينتيفك في عام ١٩٨٧ من قبل المهندس أحمد راضي كوكيل وموزع 
للمعدات العلمية والمختبرية وسرعان ما أصبحت معروفة في جميع أنحاء مصر كمورد 
لمعدات المختبرات عالية الجودة وأدوات البحث المتخصصة. نحن نقدم مجموعة واسعة 

من المعدات المختبرية ومجموعة من المنتجات الصناعية التي تغطي آالف الصناعات.
تلبي ميديكا احتياجات العمالء في جميع أنحاء مصر مع مجموعة كبيرة من المنتجات التي 

تركز على مختلف التطبيقات وقطاعات السوق ,  مثل   الصناعات الغذائية و اختبار التربة و 
اختبار اللب والورق  المختبرات البيئية  علوم الحياة  ضمان الجودة ومراقبة الجودة علوم 

المواد البيطرية.

العنوان ٩٢ أ شارع محمد فريد وسط البلد عابدين 

التليفون 201111276661 

الموبايل 201111276661 

 www.medikascientific.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل نها مكرم احمد احمد 

الوظيفة مدير عام 

 noha.makram@medikascientific.com البريد اإللكتروني

٩2 نايل دريب 
تأسست عام ٢٠٠٤ وهي إحدى شركات مجموعة أبناء محمد السيد التجارية، حيث كان 

الهدف من تأسيسها هو تحقيق صناعة وطنية ذات جودة عالية تضاهي المنتجات 
اغلعالمية في مجال أنظمة الري الحديث ، حيث تخصصت الشركة في إنتاج خراطيم 

الري بالتنقيط  بمختلف أقطارها، مراعية في ذلك أعلى مواصفات الجودة من 
حيث الخامات المستخدمة و تكنولوجيا التصنيع مع الحرص على مواكبة التطورات 

المستمرة في هذا المجال.

 المنوفية - مدينة السادات - المنطقة الصناعية الخامسة - القطعة ٢١٥ - خلف 
مصنع بريما 

العنوان

التليفون 0453620964 - 0453620899 

الموبايل 01003820004 

الشخص المسؤل أحمد مهدي 

الوظيفة منسق عام المبيعات 

 niledrip@yahoo.com البريد اإللكتروني

٩1 نايسكو النتاج نظم المياة الحديثة 
«نايسكو هي شركة  رائدة في صناعة أنظمة  المياه على مدار ٣٠ عام واصحبت نايسكو 

معيار للجودة في هده الصناعة في السوق  تمتلك نايسكو ٥ مصانع مشيدة على مساحة 
تزيد عن ٥٠ الف متر مربع عدد العاملين بالشركة اكثر من ٥٦٠    موظف / وعامل

- لدينا اكثر من ٢٠٠٠ شريك وعميل باإلضافة الى الموزعين والوكالء تنتج اكثر من ٢٦٠٠  منتج.
لدينا  اكثر من ٤٠ ماكينة حقن الصق ضغوط / وصرف بجوان .عدد ٧  خطوط سحب مواسير 

HDPE عدد من خطوط- GR  خراطيم -  UPVC
تقوم نايسكو بتصدير منتجاتها الى اكثر من ٢٦ دولة ( أوربا - افريقيا - الشرق األوسط  واسيا)

نايسكو حاصلة على ISO ٩٠٠١ /٢٠١٥  وشهادة  kite  mark  التي تؤكد التميز في المنتجات«

العنوان ٤ عمارات المهندسين العسكرين - مدينة نصر - القاهرة 

التليفون 228605060 

الموبايل 01224227775 -01066770045 

 www.neiscoegypt.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد قمر الدولة 

الوظيفة مدير التسويق 

 info@neiscoegypt.com البريد اإللكتروني
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٩٣ نيو فيوتشر جرين 
«هي إحدى الشركات الرائده فى مجال األسمدة الزراعية

( المبيدات المركبه ومنظمات النمو والمخصبات ) منذ مايقرب من ١٦ عام.
أسسنا المصنع إلنتاج األسمدة والمخصبات بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وتم عقد 

بروتوكول تعاون لدعم المنتجات وسهولة وصولها إلي المزارع بين الشركة والهيئة 
العامة لصندوق الموازنة الزراعيه التابع لوزارة الزراعة المصرية..»

العنوان ٢٣ شارع ميشيل باخوم متفرع من مصدق - بالدقي 

الموبايل 01224991783 

 www.newfuturegreen.net الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد حمزه 

الوظيفة مهندس 

 nfuturegreen@gmail.com البريد اإللكتروني

٩4 هيما بالستيك - هيما فوم 
بالستيك للزراعات المحمية 

أ ) بالستيك معالج ضد تأثير اشعة الشمس للصوب الزراعية عرض حتى ١٦ متر سمك حتى ٢٥٠ ميكرون 
ب ) بالستيك لألنفاق الزراعية، روالت ملش، أكياس موز 

٢- أكياس الخدمة الشاقة لتعبئة األسمدة والبتروكيماويات والبويات 
٣- روالت وأكياس للتعبئة الخفيفة للمواد الغذائية والمبيدات والبقوليات 

٤- روالت وأكياس الشرنك لتغليف وتعبئة المواد الغذائية والمشروبات وتغليف البالتات 
٥- مواسير بولى إيثلين عالى الكثافة بأقطار من ٣٢ مم حتى ٣١٥ مم وسمك يناسب جميع الضغوط الستخدام 

المياه.
 GR ٦- خراطيم الرى بالتنقيط سادة و

٧- روالت العزل والتبطين بعرض حتى ٧ متر  وسمك حتى ٣٠٠٠ ميكرون مصنع من مادة البولى إيثيلين أملس أو خشن.

 ٢٢ عمارات العبور – صالح سالم  - مدينة نصر – القاهرة -ص. ب ٨٠٠٧ مدينة نصر – 
الرمز البريدى ١١٣٤١ 

العنوان

التليفون 24015835 –  24015836 –  24011626 

 sales@hyma-plastic.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل سامى محمد فهمى 

الوظيفة رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب 

 office@hyma-plastic.com البريد اإللكتروني

٩٦ وزارة الزراعة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار الزراع بالريف المصرى 
مشروع تعزيز القدارات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري 

،  يعمل فى مجال تسويق المحاصيل البستانية لصغار المزارعين ، من 
خالل  اتفاقية تعاون  وزارة الزراعة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية - 

إيفاد ،  مستهدفا حوالى  ٥٠ ألف أسرة ريفية فقيرة  عبر دعم حوالى ٢٠٠ 
جمعية أو منظمة تعمل فى مجال التسويق الزراعى ،أخذا فى اإلعتبار 

النوع اإلجتماعى ، وذلك  بمحافظات ( كفر الشيخ – البحيرة – بنى سويف 
– المنيا – أسيوط – قنا )  كما للمشروع سبق إنجازى من خالل إطالق 
مبادرتى تطبيق شارى كمنصة تسويق إلكترونى للمزارعين ومبادرة 

إزرع صح والتى تعد بمثابة حلقة وصل بين المزارع والمتخصص عبر وسائل 
التواصل اإلجتماعى  

٩٥ وزارة الزراعة اإلدارة المركزية إلنتاج التقاوي 
تقوم االدارة المركزية النتاج التقاوي بتوفير تقاوي المحاصيل الحقلية االستيراتيجية 
عالية االنتاجية والمتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والمقاويمة لالمراض. وذلك 
بالسعر  المدعم وفي الوقت المناسب للزراعة وفي اقرب مكان للمزارع حيث تمتلك 

االدارة أكثر من ٢٥٠ منفذ توزيع علي مستوي الجمهورية

العنوان ٨ش جامعة القاهرة - مركز البحوث الزراعية - الجيزة - مصر. 

التليفون 20235694050 

الموبايل 01145009464 

 https://casp.gov.eg الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل حاتم إبراهيم علي 

الوظيفة رئيس اإلدارة المركزية إلنتاج التقاوي 

 casp.gov.eg@gmail.com البريد اإللكتروني
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٩7 وزارة الزراعة معهد بحوث البساتين 

العنوان ٩ شارع جامعة القاهرة 

التليفون 35720617 

٩٨ يورو دريب إيجيبت 
يورودريب هي شركه مبتكره لحلول الري المصغره, تقدم لقطاع الزراعه العالمي 

نطاق واسع من المنتجات سوق العمل و أشمل مجموعه خدمات.
موسم بعد موسم نعمل جانبا إلي جمب مع المزارعين المستقلين و مزارع 

المؤسسات الكبيره لتوفير حلول الري المناسبة ألي تحد, نحن ملتزمون بالحفاظ على 
نظام بيئي ناجح لشركائنا التجاريين والمزارعين

قيمنا:
• نحن نجعل الري الصغير في متناول الجميع.

• نقوم بتنمية شراكات مستدامة.
• االبتكار الموثوق به ميدانيا.

العنوان ١٢ شارع الصالح ايوب - الزمالك - جمهورية مصر العربية 

الموبايل 01222295942 

 http://eurodrip-projects.com/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد فرغلى 

الوظيفة المدير التجارى 

 mohamed.farghaly@eurodrip.eg البريد اإللكتروني

بيانات 
الشركاء 

والرعاة 
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2 وزارة الزراعة معهد بحوث البساتين 

العنوان ٩ شارع جامعة القاهرة 

التليفون 35720617 

1 وزارة الزراعة اإلدارة المركزية إلنتاج التقاوي 
تقوم االدارة المركزية النتاج التقاوي بتوفير تقاوي المحاصيل الحقلية االستيراتيجية 
عالية االنتاجية والمتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والمقاويمة لالمراض. وذلك 
بالسعر  المدعم وفي الوقت المناسب للزراعة وفي اقرب مكان للمزارع حيث تمتلك 

االدارة أكثر من ٢٥٠ منفذ توزيع علي مستوي الجمهورية

العنوان ٨ش جامعة القاهرة - مركز البحوث الزراعية - الجيزة - مصر. 

التليفون 20235694050 

الموبايل 01145009464 

 https://casp.gov.eg الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل حاتم إبراهيم علي 

الوظيفة رئيس اإلدارة المركزية إلنتاج التقاوي 

 casp.gov.eg@gmail.com البريد اإللكتروني

4 مجموعة ايڤرجرو لألسمدة المتخصصة 
ايڤرجرو هي الشركة الرائدة محلًيا وإقليمًيا في مجال األسمدة المتخصصة، تمتلك 

إثنين من مجمعات التصنيع المتكاملة على مستوى عالمي، نحن متخصصون في 
تطوير وتصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من األسمدة والكيماويات المتخصصة

 مبني ٩٣, شارع ١٥, القرية الذكية, الكيلو ٢٨, طريق مصر اإلسكندرية الصحراوي, 
الجيزة, جمهورية مصر العربية 

العنوان

التليفون 2023537109193 

 www.evergrowfert.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل فريق التسويق 

الوظيفة فريق تسويق المجموعة 

 Marketing@evergrowfert.com البريد اإللكتروني

٣ وزارة الزراعة مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار الزراع بالريف المصرى برايم 
مشروع تعزيز القدارات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري ،  يعمل فى 
مجال تسويق المحاصيل البستانية لصغار المزارعين ، من خالل  اتفاقية تعاون  وزارة 
الزراعة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية - إيفاد ،  مستهدفا حوالى  ٥٠ ألف أسرة 

ريفية فقيرة  عبر دعم حوالى ٢٠٠ جمعية أو منظمة تعمل فى مجال التسويق 
الزراعى ،أخذا فى اإلعتبار النوع اإلجتماعى ، وذلك  بمحافظات ( كفر الشيخ – البحيرة 
– بنى سويف – المنيا – أسيوط – قنا )  كما للمشروع سبق إنجازى من خالل إطالق 
مبادرتى تطبيق شارى كمنصة تسويق إلكترونى للمزارعين ومبادرة إزرع صح والتى 

تعد بمثابة حلقة وصل بين المزارع والمتخصص عبر وسائل التواصل اإلجتماعى  
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٥ البنك الزراعي المصري 
تأسس البنك الزراعى المصرى عام ١٩٣١ بهدف تقديم التمويل الالزم للمزارعين و 

تنمية القطاع الزراعي ويعد أحد أعرق المؤسسات المصرفية التنموية في الشرق 
األوسط المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي واألنشطة والقطاعات المرتبطة به 

يقدم البنك الزراعي المصري خدمات ماليه ومصرفيه متكاملة من خالل شبكه فروع 
منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تزيد عن ١٢٠٠ فرع وبنك قريه لخدمة أكثر من ٣٫٥ 

مليون مزارع وغيرهم من سكان الريف المصري    
والبنك الزراعى المصرى أحد بنوك القطاع العام يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية 
مملوك رأسمالها بالكامل للحكومة المصرية ويخضع ألحكام قانون البنك المركزى 

المصري  . 

٦ البنك االهلي المصري 
يعتبر البنك االهلى المصرى أول واكبر بنك في مصر،  

 تأسس في يونيو ١٨٩٨،  ويبلغ رأسماله المدفوع ٥٠ مليار جم والمصدر ١٠٠ مليار جم،
كما يعد االكثر انتشارا علي مستوي الجمهورية لتصل عدد فروعة  الي ٥٦١ فرع  ، كما 

يمتلك اكبر شبكة ATM  تعمل على مدار اليوم  ،
و يعتبر البنك األهلي المصري  رائد القطاع المصرفى فى دعم و تمويل المشروعات 

الصغيرة و المتوسطة   بكافة القطاعات الحيوية شامال كافة االنشطة  بالسوق المصري  
و ذلك من خالل توفير حزمة من   الحلول التمويلية المميزة سواء ضمن مبادرات البنك 

المركزى او برامج التمويل االخرى المتنوعة تماشيًا مع رؤية الدولة ، باالضافة الى  تقديم 
حزمة من الخدمات غير المالية لتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وجميع مشروعات االبتكار وريادة األعمال على اختالف أنشطتها االقتصادية، والتي من 
شأنها نشر الوعي المصرفي وتأهيل المشروعات والشركات الناشئة والقائمة للتواجد 

بالقطاع الرسمي واالستفادة من الخدمات المصرفية من خالل مراكز خدمات تطوير 
االعمال التابعه له:

•  مركز تطوير االعمال بفرع الياسمين بمدينة العاشر من رمضان.
• مركز تطوير االعمال بفرع جامعة النيل بالسادس من أكتوبر.

• مركز تطوير االعمال بفرع  أسيوط.
• مركز تطوير االعمال بفرع الفاتح - بمحافظة الغربية - طنطا

٨ قاعدة البيانات الزراعية 
قاعدة البيانات الزراعية هي أكبر منصة زراعية علي شبكة االنترنت في مصر 

والشرق األوسط منذ ٨ سنوات وتخظي بأكثر من نصف مليون زائر شهريا لالستفادة 
من خدماتها المختلفة والتي تشمل

دليل شركات ومستلزمات اإلنتاج الزراعي.
دليل شركات ومستلزمات اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

العنوان ٣٢ أ ش الهرم - الجيزة 

الموبايل 01091010972 

 http://agri-db.org/ar/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل أحمد محي 

الوظيفة مدير المبيعات 

 info@agri-db.org البريد اإللكتروني

7 إي أسواق مصر 
« إي أسواق مصر» شركة رقمية تقدم خدماتها للقطاعات االستراتيجية التي تعمل كركائز أساسية لالقتصاد 
المصري وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «إي فاينانس» لالستثمارات المالية والرقمية. تعمل شركة 

إي أسواق مصر على إنشاء وإدارة وتشغيل األسواق المتخصصة، وتقديم خدمات شاملة على جميع األصعدة 
التكنولوجية والتسويقية والتجارية واإلدارية، لبناء منصات إلكترونية توفر خدمات متميزة لتعزيز سالسل القيمة 

المضافة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة.  
 تمتلك إي أسواق مصر مجموعة من المنصات اإللكترونية التي أنشأتها وتديرها بنفسها منصة «أيادي مصر» 

لدعم الحرف اليدوية بالتعاون مع وزارة التخطيط وبرنامج األغذية العالمي، كما قامت بإنشاء أول نظام حجز 
إلكتروني لتذاكر متحف الحضارة، باإلضافة إلى إنشاء منصة «كنوز» لتسويق المستنسخات األثرية. 

فضال عن تدشين منصة «أجرى مصر» أول منصة زراعية متخصصة في مصر لبناء شبكة زراعية متكاملة وخدمة 
جميع فئات المجال الزراعي بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى مجاالت الزراعة، وتوفر المنصة كافة مستلزمات 

اإلنتاج الزراعي لتلبية رغبات المزارعين والمربين من األسمدة والمبيدات والمعدات ومستلزمات الرى والعلف 
والسالالت، كما أنها تقوم بدور محوري كحلقة وصل بين المؤسسات المالية الداعمة والمزارعين من خالل إمدادهم 

بدعم مالي من خالل خاصية التمويل اإللكتروني

A Subsidiary of efinance

 B٨٢-Aالعنوان القرية الذكية , الكيلو ٢٨ طريق مصر/اسكندرية الصحراوي , مبني رقم ٣

الموبايل 01116667493 

 https://agrimisr.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل هالة مصطفى 

الوظيفة مشرف عملية التجارة االلكترونية 

 hala.moustafa@easwaaqmisr.com البريد اإللكتروني
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٩ اسواق نيوز 
جريدة اقتصادية    اسبوعية  مستقلة

العنوان ٢٧ ش التحرير الدقى 

التليفون 01554393887 

الموبايل 01554393887 

 aswaqnewseg.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل حاتم عبد العزيز 

الوظيفة مدير التسويق واالعالنات 

 aswaqnewse@gmail.com البريد اإللكتروني

10 كومودتي ماركت 
صحيفة إقتصادية إلكترونية مستقلة تصدرها شركة «كومودتي ميديا للدعاية 

واإلعالن»، تسعي للتعبير عن جميع القطاعات اإلقتصادية، ورصد ومتابعة وتحليل 
لكافة االخبار المتعلقة بأسعار السلع والخدمات في السوقين المحلي والعالمي. 

صدر العدد األول من مجلة «commodity markts» في ١٦ أغسطس ٢٠٢٠، والموقع 
اإللكتروني مطلع سبتمبر من العام ذاتة، وتم إصدار أول نشرة إخبارية متخصصة 

في تغطية أخبار قطاعي الحاصالت الزراعية والصناعات الغذائية «نشرة غذائي»، في 
إبريل ٢٠٢١.

العنوان ٦٥ المجاورة الثانية – مدينة الفسطاط الجديدة – حي مصر القديمة – القاهرة 

الموبايل 01000429888 

 omar_press@yahoo.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل عمر عبدالحميد 

الوظيفة رئيس التحرير 

 omar@commoditymarkts.com البريد اإللكتروني

12 مجلة ريحانة 
مجلة دورية زراعية - مجلة فصلية

تهدف عائلة محرر مجلة ريحانة إلى تحديد مجال العمال الزراعيين للتقنيات الزراعية 
الحديثة ونقل الخبرات المتراكمة من خالل تبسيط المعلومات المتاحة من خالل متخصصين 

مشهورين بخبراتهم وممارساتهم للعلماء ومراكز البحث في الجامعات المصرية.
لقد أصبح تطوير أساليب الزراعة المصرية وأهدافها ، وزيادة كبيرة في اإلنتاجية لتحقيق 

مزارع مجزية حيث تواجه الزراعة التقليدية العديد من المشاكل أدت إلى انخفاض اإلنتاج 
وإحجام الكثيرين عن االستثمار في هذا المجال.

وندرك تماما أن هناك العديد من الصحف والمجالت التي سبقتنا في هذا المجال وستصدر 
لكل من المؤسسات اإلخبارية القديمة. لذا فنحن في مجلة عائلة ريحانة ال نبحث عن 

منافسة بل نهدف إلى التميز وتقديم معلومات صادقة وخبرة عملية من أجل زيادة الوعي 
بأهمية األسلوب العلمي في المجال الزراعي حيث لم تعد الزراعة مهنة منهم بال عمل 

لكنهم أصبحوا علما ووظيفة.

العنوان التقسيم السياحي امام مجلس المدينة القناطر الخيرية - القليوبية - مصر 

الموبايل 04804625 (2010+) – 15092322 (2011+) 

الشخص المسؤل بهاء عاطف عبد المؤمن 

الوظيفة رئيس مجلس االارة 

 rehanamag2016@gmail.com البريد اإللكتروني

11 مجلة حصاد 
حصاد هى مجلة زراعية علمية إرشادية مجانية « تصدر كل ثالثة أشهر»عن شركة 

حصاد ميديا «وتنشر كل ما هو جديد في القطاع الزراعي وتناقش أهم القضايا 
ويحررها نخبة من الصحفيين والباحثين واالستشاريين، وتوزع مجانا على الشركات 

والمزارع والتجار والمشاتل.
كما أن للمجلة موقع اليكتروني ويحتوي على العدد الورقي بصيغة pdf ويمكن 

قراءتها وتحميلها بسهولة كما للمجلة صفحة على الفيس بوك تخطت ١٠٠الف 
مشترك. 

العنوان ٤١شارع اإلسراء – برج ٢٦ يولية - ميدان لبنان - مهندسين - جيزة 

التليفون 0233023221 

الموبايل 01000533201 

 hasad-mag.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل مجدي بنداري 

الوظيفة رئيس التحرير 

 hasadmag@gmail.com البريد اإللكتروني



2021

8485 Sahara Show Catalogue

1٣ مصراوي 
يعتبر موقع Masrawy.com الرائد في الصناعة الرقمية منذ إطالقه عام ١٩٩٩. وهو 

أول بوابة إلكترونية تركز على األخبار وتكمل خدماتها بخدمات األلعاب والدردشة.
مع ثورة التكنولوجيا والتركيز على التغطية اإلخبارية ، كان مصراوي دائًما متقدًما 

في التغطية الميدانية لألحداث الرئيسية ، و على المصداقية في تقديم المحتوى. 
 فازت مصراوي بفوربس الشرق األوسط كواحدة من أكثر البوابات تأثيًرا.

العنوان المهندسين الجيزه 

التليفون 01008206440 

الموبايل 01008206440 

 https://www.masrawy.com/ الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل محمد عطيه 

الوظيفة عالقات عامه 

 mattia@gemini.media البريد اإللكتروني

14 دلتا لإلعالم والنشر (شمس ميديا) إحدى شركات مجموعة دلتا 
(شمس ميديا) هى أول مؤسسة إعالمية متخصصة فى الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا فى اإلعالم الزراعى وتقوم بإصدار اآلتى
١- مجلة شمس الزراعة وهى مجلة زراعية علمية عربية تصدر كل شهر باللغتين 

العربية واإلنجليزية

 مكتب ١١ – الدور الخامس – المركز التجارى – المنطقة الثالثة – شيراتون 
هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة 

العنوان

التليفون 22685054 

 www.shamsmedia.com الموقع اإللكتروني

الشخص المسؤل دياال سامى 

الوظيفة المدير العام 

1٥ مجلة رؤية زراعية 
مجلة رؤية زراعية مجلة مصرية علمية زراعية متخصصة. تغطى كل األحداث الهامة المتعلقة بالقطاع الزراعى 

واإلنتاج الحيوانى من معارض ومؤتمرات وأبحاث علمية ودراسات هامة تفيد القطاع. تعرض أهم وأكبر وآخر أخبار 
القطاع وتحتوى على أقوى المقاالت التى تتعرض ألهم الموضوعات التى تساعد العاملين بالقطاع والقائمين عليه 

والمهتمين به على تحقيق النمو والتوسع الدائم فى مجاالت اهتماماتهم فى عملهم. تصدر كل ثالثة أشهر 
يصدر منها أربعة أعداد سنويا تم صدور ٤٦ عدد منها حتى اآلن تصدرها الشركة العالمية للتسويق ICM  صاحبة 

الخبرة العريقة فى مجال إصدار الصحف والمجالت واألدلة العلمية المتخصصة. يشرف على إعداد المادة التحريرية 
بها نخبة كبيرة من أبرز الشخصيات التى تعمل بالقطاع الزراعى. توزع مجانا على أهم وأكبر المزارع الموجودة 
بجميع محافظات مصر والطرق الصحراوية وأهم وأكبر الشخصيات التى تعمل بالقطاع وأعضاء كل الجمعيات 

الزراعية الموجودة بمصر وأهم الشخصيات التى تعمل بالهيئات التابعة لقطاع الزراعة والقطاعات المشتركة معه 
مثل وزارة الزراعة ووزارة الرى والموارد المائية وكليات الزراعة الموجودة بمحافظات مصر كلها ونقابة الزراعيين 

والمهن الزراعية وجميع فروعها ومراكز البحوث الزراعية والغرف التجارية األجنبية الموجودة بمصر وأكبر الفنادق 
والمنتجعات السياحية والبنوك والمستشفيات الكبرى الموجودة بمصر
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القناطر الخيرية –  القليوبية 
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الشخص المسؤل إيهاب محمدى السيد 

الوظيفة رئيس مجلس اإلدارة 
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We want to play a role in helping the market to 
improve its sustainability by connecting people with 
the networks and knowledge to help solve the big 
challenges in the agriculture sector. Being a sustainable 
business is central to how we run our events, how we 
make decisions and how we do business every day.

Sahara will be organised in accordance with Informa’s AllSecure health and 
safety standard. When you join our event, you can expect to see that health and 
safety is a priority, and that a range of measures are in place to ensure everyone 
involved is able to enjoy a safe, hygienic, productive and high-quality organised 
event experience. Wearing Mask is mandatory to all visitors and exhibitors.

Informa Markets creates platforms for industries and specialist markets to 
trade, innovate and grow. We provide marketplace participants around the 
globe with opportunities to engage, experience and do business through face-
to-face exhibitions, targeted digital services and actionable data solutions. We 
connect buyers and sellers across more than a dozen global verticals, including 
Pharmaceuticals, Food, Medical Technology and Infrastructure. As the world’s 
leading market-making company, we bring a diverse range of specialist markets 
to life, unlocking opportunities and helping them to thrive 365 days of the year. 
For more information, please visit www.informamarkets.com.

Find out more about our AllSecure 10 Key 
commitments here.

Sahara Commitment to Sustainability

Placing your safety at the heart 
of our events

About the organiser

Dear Attendee,

Welcome to Sahara 2021!

We are excited to have you with us in this 33rd edition of Sahara Expo, the 
International Agricultural Exhibition for Africa and the Middle East, as we remain 
committed to supporting the recovery of the agricultural industry. Throughout the 
four days of the event, you will have the opportunity to engage with 20000 visitors 
and to connect with 200 exhibitors from across the globe, creating opportunities 
for professionals working in the agriculture business to expand their network and 
build up their business relationships. 

Given the current travel restrictions Sahara team have introduced a new feature 
which is the Hybrid booth where exhibitor can continue to showcase their 
products, generate leads and make valuable contacts while they do not have to 
be at the physical show. 

We have also partnered with AHDO and Euromonitor to be our official conference 
and Knowledge partner and bring you all the latest trends and challenges facing 
the industry today. Check out our conference schedule to learn more about the 
program and speakers. 

Sahara  is organised in accordance with Informa’s AllSecure health and safety 
standards. As the world’s leading events organiser, Informa has developed a 
detailed set of enhanced measures to provide the highest levels of hygiene and 
safety at its events, providing everyone with reassurance and confidence they are 
participating in a safe and controlled environment

A special thank you goes out to all our partners and sponsors for joining our 
efforts to make Sahara 2021 a memorable one!  

We wish you a successful, profitable, and most importantly, enjoyable time with us. 

Looking forward to welcome you again next year. 

Best,

Hanaa Youssef
Exhibition Director
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General information
We are working with all our partners to ensure the following hygiene measures 
will be in place at the show through Informa AllSecure 10 Key Commitments:
• Enhanced cleaning
• Personal hygiene
• Non-contact registration
• Physical contact
• Physical distancing
• Food and beverage stations
• Personal Protective Equipment (PPE)
• First aid
• Screening
• Trace and contact

Admission: 
Admission to Sahara is restricted to professional trade visitors only. Children 
under the age of 16 are not permitted to enter the exhibition. Admission is free 
of charge to professional trade visitors who have registered online or produce a 
valid business card while registering onsite.

OPENING TIMES
Sunday, 12 Sep 2021: 10 am – 7pm
Monday, 13 Sep 2021: 10 am – 7pm
Tuesday, 14 Sep 2021: 10 am – 7pm
Wednesday,15 Sep 2021: 10 am – 7pm

Car Parking
Ample car parking spaces are available adjacent to the venue.

Catering: 
Catering points offering a selection of hot & cold meals, drinks and light 
refreshments located throughout the venue.

Disabled Access: 
All exhibition halls, meeting rooms and public areas are accessible by wheelchair. 
Toilets with disabled access are available throughout the venue. 

First Aid: 
For medical attention, please report to the organiser’s office located on the mezzanine level.

Organiser’s Office:
The Organiser’s office is located on the mezzanine level.

Prayer Rooms:
Male and female prayer rooms with washing facilities are located on the 
mezzanine level. 

Press Office: 
The press office is located on the mezzanine level.

Prohibitions:
• The organisers reserve the right to refuse admission or to order the expulsion
• of any person whose conduct, in their opinion, renders this course of actions necessary.
• Canvassing for orders by unauthorised persons is prohibited and will necessitate expulsion.
• No handbills or placards may be affixed to any part of the building or site area.
• No material, printed or otherwise, may be distributed in any part of the site without the 

express permission of the organisers.

Precaution:
Wearing Mask is mandatory to all visitors and exhibitors.

Smoking: 
In accordance with the law, smoking is prohibited throughout the venue.

Toilets: 
Ladies and gents’ toilets are located throughout the venue and can be accessed 
from the mezzanine level and the foyer of hall 2.

Disclaimer:
Details published in this guide are based on information supplied by exhibitors. The organisers 
can accept no responsibility for inaccurate or misleading information, although every effort 
has been made to ensure that information is accurate at the time of publishing. The catalogue 
and all the data contained within it is sole property of Informa Markets and may not be copied 
or used for any purpose without the express permission of Informa Markets.
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THANK YOU TO ALL OUR PARTNERS 
AND SPONSORS
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البنک الزراعی المصري
Agricultural Bank of Egypt

Digital Sponsor

Media Partners

Official Conference 
Partner

Knowledge Partner

Media Sponsor 

Strategic Partner 

A Subsidiary of efinance



2021

9796 Sahara Show Catalogue

Conference Agenda 
Day one: 12/9/2021

Opening ceremony

12.00 12.30 Welcome remarks

Digital transformation in the agriculture field & industry

12.30 1.00
The importance of keeping up 
with the digital transformation  
wihtin the industry

Dr. Mohamed El 
Kersh

Official spokesman of the Ministry of 
Agriculture and Land Reclamation

1.00 1.30 New educational programs Dr. Maged 
Ghoneima Advisor to the Minister of Education

1.30 2.00 Digital transformation in the field 
of agriculture

Agriculture Bank of 
Egypt Agriculture Bank of Egypt

2.00 2.30 E Aswaaq’s digital programs & 
services

Mr. Mohamed 
Gharib E Aswaaq

2.30 3.00 Break

Establishing new factories / Newly Established factories

3.00 3.30
The current challenges facing 
factories and how to overcome 
them

Eng. Amr Abou 
Freikha Executive Director - Tanta Motors

3.30 4.00
The bank’s financial & non 
finanicial services for factory 
investors

Mr. Mamdouh Afia National Bank of Egypt

4.00 4.30 The IDA’s role in developing 
established factories Eng. Ensaf Bechir Industrial Development Authority of Egypt

4.30 5.00 Global Sustainability Trends Somaia Basha Euromonitor

Day Two: 13/9/2021

Sustainable agriculture in light of climate change

Part1 : How Can the Agriculture Sector in Egypt Overcome Climate Change Barriers Towards Sustainability?

1.30 1.45
Climate Change Impacts a Barrier 
for Sustainable Agriculture in 
Egypt

Eng. Saber Osman

Former UNFCCC and IPCC NFP 
Head of Environment, Climate Change, 
and Agriculture, AHDO-Arab Health and 
Development Corporation

1.45 2.15 Egypt’s Sustainable Agriculture 
Strategy 2030

Prof.Dr.Ayman Abou 
Hadid

Former Minister of Agriculture Professor at 
Faculty of Agriculture, Ain Shams University

2.15 2.45
The role of Agriculture Modern 
Technology in Sustainable 
Agriculture

Prof. Dr Abdel-Aziz 
Belal 

Head of Agriculture Application, Soil, and 
Marine Division

2.45 3.15 Smart Agriculture for 
sustainability

Prof. Dr. Samir 
Masoud

Professor of Agricultural Ecosystem 
Management, Department of Environment and 
Biological Agriculture Faculty of Agriculture, 
Cairo, Al-Azhar University

3.15 3.30 Q&A

3.30 3.45 Break

Part 2: The role of supportive and advisory bodies in achieving sustainable development of the agricultural sector

3.45 4.05

Preparing Egyptian Private Sector 
for competition under climate 
change circumstances towards 
sustainability

Dr.Mamdouh Issa Managing Director, AHDO-Arab Health and 
Development Corporation

4.05 4.25 IFAD role for Supporting 
Sustainable Agriculture

Mr. Tarek Abdel 
Monem

Environment and Climate Officer at 
International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) 

4.25 4.45

The role of the Smart Agriculture 
Project towards Sustainable 
Agriculture in Beni Suef and 
Assuit Governorates

Ms.Howaida Nagy Project Manager, SMART AGRICULTURE 
Project, Care Egypt

4.45 5.05

The role of Agriculture Innovation 
Project towards Sustainable 
Agriculture in Beni Suef and Menia 
Governorates

Dr.Othman Elshaikh
Senior Advisor, 
The Agricultural Innovation Project (AIP) 
GIZ

5.05 5.25
The role of Agriculture Division in 
Netherlands Embassy to Support 
Sustainable Agriculture in Egypt

Eng. Omar Latif Agricultural Policy Advisor, The Embassy of the 
Kingdom of the Netherlands

5.25 5.45 Q&A

Day Three: 9/14/2021

Financing & supporting programs for the agriculture industry in Egypt

1.30 2.00 The bank’s finanical and non financial programs for SME’s National bank of Egypt

2.00 2.30 Prime’s programs 2021-2022 to support small farmers Prime

2.30 3.00 The bank’s programs to support and finance agriculture 
projects & businesses Agriculture bank of Egypt

3.00 3.30 Break

Persticides Safety & Security

3.30 4.00 QCAP’s role in developping 
agriculture exports Dr. Hend Abdellah

Director of the Central Lab of Residue Analysis 
of Pesticides and Heavy Metals in Food 
QCAP 
& Member of the Agricultural Pesticides 
Committee

4.00 5.00

The importance of plant 
protection and the factors that 
help you increase its efficiency 
and extended protection period 
with safe and responsible use

Dr. Sherif Ayoub
Director of Marketing and Technical Support 
for Egypt and the Middle East at 
 Kafr El-Zayat Pesticides and Chemicals Co

5.00 6.00 Women in Agriculture Success 
Stories
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Exhibitors Index A-Z

No Company Name Country Booth

1 AGRICULTURAL DATABASE - AGRIDB Egypt H1.A12

2 AGRICULTURE GREEN ZEOLITE COMPANY Jordan H2.A13

3 AGRILAND EGYPT Egypt H1.C40

N/A AGRINA PLAST Egypt H1.K11

4 AGRISOLAR Egypt H1.C21

5 AGRIT Egypt H1.E50

6 AGRO EGYPT Egypt H1.C33

N/A AHDO Lebanon H2.A16

7 AHMED DAOUD GROUP Egypt H1.B20

8 AL ETEMAD (FILA PLAST) Egypt H1.G01

9
ALREYADAH TRADE & COMMERCIAL 
AGENCIES

Egypt H1.B51

10 AL-AMIR SHADE NET COMPANY Egypt H1.E20

11 AL-ESRAA PALM NURSERIES Egypt H1.A31

12
AL-SAAD COMPANY FOR THE 
MANUFACTURE OF ORGANIC FERTILIZERS  
AL SAAD COMPOST

Egypt H1.C04

13
AL-SAFA NEW CONTRACTING & GENERAL 
SUPPLIES CO

Egypt H1.B01

14 ALSAFWA CHEMICALS Egypt H2.D30

15 ALWASAIL INDUSTRIAL COMPANY Egypt H1.E40

16 AL-WATEEN FOR TIRES TRADING Egypt H1.B39

17 APILUX LTD
Russian 

Federation
H2.F31

18 AQIDA NURSERIES Egypt H1.A34

19
ARABIA CO. FOR MODERN AGRICULTURAL 
SERVICES 

Egypt H1.A30

20 AYADI INTERNATIONAL FOR TRADING Egypt H1.G10

21 CENTECH Egypt H2.D20

22 CHEM ROCK TRADE Egypt H1.G50

23 CHITOSAN EGYPT Egypt H1.K30

24 DALTEX ROCK Egypt H2.B30

N/A DATTA IMPORT AND EXPORT CO.LTD China H1.E15

25 DELTA MEDIA AND PUBLISHING (SHAMS Egypt H1.A42

MEDIA) ONE OF DELTA GROUP COMPANIES

26 DELTA WATER Egypt H1.A15

N/A DRAGONS FOOD MACHINE China H1.D15

27 EASWAAQ MISR Egypt H2.E20

28
EGYPTIAN COMPANY FOR INTEGRATED 
WASTE MANAGEMENT "ECWM"

Egypt H1.C07

29
EGYPTIAN COMPANY FOR SOLID WASTE 
RECYCLING (ECARU) 

Egypt H1.B14

30 EGYPTIAN COMPANY FOR SUPPLIES - ECS Egypt H1.C50

31
EGYPTIAN EUROPEAN POWER 
TECHNOLOGY

Egypt H1.E60

32
EGYPTIAN GULF CO. – EL TALIAWY FOR 
TRADING & INDUSTRY

Egypt H1.C32

33
EGYPTIAN ITALIAN COMPANY FOR DRIP 
IRRIGATION SYSTEM (DORO DRIP) 

Egypt H1.A14

34
EGYPTIAN UNION FOR WIRES COMPANY 
(MAFO)

Egypt H1.A13

35 EGYROLL FOR PRODUCTION LINES Egypt H1.G60

36
EL AHLIA AGRICULTURE DEVELOPMENT 
COMPANY 

Egypt H2.D40

37
EL KOMY GROUP FOR INVESTMENT AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Egypt H2.B31

38 EL SAFWA CHEMICALS Egypt H2.D30

39 EL-GAMAL INTERNATIONAL TRADE CO Egypt H1.G10

40 ELHOUDA FOR PESTICIDE AND CHEMICALS Egypt H2.C01
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41 EL-KENANA MAFAZA Egypt H1.G40

42 EL-REDA FOR TRADING Egypt H1.K31

43 EL-SAIED FOR TRADING AND DISTRIBUTING Egypt H2.B50A

44 EL-SHROOK GROUP Egypt H1.G20a

45 ENAPLAST Egypt H1.K12

46
ENGINEERING COMPANY FOR WATER 
SERVICES & WELL DRILLING

Egypt H1.C30

47 ESOLAR RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS Egypt H2.A30

48 EURODRIP EGYPT SAE Egypt H1.G30

49 EVERGROW FOR SPECIALITY FERTILIZERS Egypt H2.B20

50 EXPRESS PLAST CO Egypt H1.C05

51 FATHY HASSAN GROUP - SEALAND PUMPS Egypt H1.G02

52 FERT LAND FOR TRADING & AGRICULTURE Egypt H2.F11

53
GHERIANY INTERNATIONAL FOR 
AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Egypt H1.B61

54 GOLDEN VALLEY Egypt H1.B50

55 GP FOR PLASTIC Egypt H1.K45

56
GREEN PLANT FOR FERTILIZERS AND 
CHEMICAL INDUSTRIES

Jordan H2.A14

57 GREENHAS GROUP Italy H2.F33

N/A
HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP 
CO.,LTD.

China H1.F16

58 HASSAD MAGAZINE Egypt H1.C01

N/A HEZE JINZHIYU NET INDUSTRY CO., LTD. China H1.F14

59 HYMA PLASTIC CO. Egypt H1.B40

60 IMAG COMPANY FOR TRADING AGENCIES Egypt H1.C20

N/A IMEX
Russian 

Federation
H2.D10

N/A INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION Egypt H1.K13

N/A JINAN A-FOOD INTERNATIONAL INC. China H1.C14

61
KAFR AL ZAYAT PESTICIDES & CHEMICALS 
COMPANY (S.A.E)

Egypt H2.B51

N/A LAIWU JUJI PLASTIC MACHINERY CO.,LTD China H1.C12

N/A LELING LUXIAN FOOD CO.,LTD China H1.D17

N/A LINYI HAOFANG TRADING COMPANY LTD. China H1.D12

N/A LINYI PETROS POWER MACHINERY CO.,LTD. China H1.D10

62
MAC FOR FERTILIZERS AND AGRICULTURE 
NUTRIENTS

Egypt H2.C10

63 MASHTAL EL KHALEJ Egypt H1.B60

64 MEDIKA SCIENTIFIC Egypt H1.G51

N/A MEFOSA Lebanon H2.A15

N/A MELAS LTD
Russian 

Federation
H2.D10

65
METALIC PLAST MODERN IRRIGATION 
SYSTEMS CO,

Egypt H1.A41

66
MINISTRY OF AGRICULTURE CENTRAL 
ADMINISTRATION FOR SEED PRODUCTION 
- CASP

Egypt H2.E14

67
MINISTRY OF AGRICULTURE HORTICULTURAL 
RESEARCH INSTITUTE

Egypt H2.E15

68
MINISTRY OF AGRICULTURE THE 
PROMOTION OF RURAL INCOMES THROUGH 
MARKET ENHANCEMENT PROJECT

Egypt H1.B10

69 MOZARE3 Egypt H2.F51

70
NEFERTARI BIO MAGNETIC (FOR SALT WATER 
FARMING)

Egypt H1.K43

71
NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS 
PRODUCTION

Egypt H1.E31

72 NEW FUTURE GREEN Egypt H2.D53

73 NEW STAR FOR SEEDS AND FERTILIZERS Egypt H2.A50

74 NILE DRIP Egypt H1.G30A

75 NILE FOR PLASTIC INDUSTRY Egypt H1.C06
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76 ORASCOM TRADING Egypt H1.G31

77 ORGANIC BIO TECHNOLOGY (S.A.E) Egypt H2.B52

N/A P.E. KHUAZHEV A.Z.
Russian 

Federation
H2.D10

78 PETRA AGRICULTURAL INDUSTRIES CO. Jordan H2.A11

79 PICO MODERN AGRICULTURE COMPANY Egypt H2.F10

N/A
QINGDAO XINGUANGZHENG HUSBANDRY 
CO., LTD

China H1.F12

80 REHANA MAGAZINE Egypt H1.G61

N/A
RESEARCH LABORATORY OF DESIGN 
AUTOMATION, LTD. (TRADEMARK - 
GRAINAUTOMATION)

Russian 
Federation

H2.D10

N/A RUSUN EXPORT LLC
Russian 

Federation
H2.D10

81 SAFWAPACK Egypt H1.C03

82            SAVIOLIFE SRL Italy H2.F32

N/A
SHANDONG BAOLAI-LEELAI BIO-TECH CO., 
LTD.

China H1.E13

N/A
SHANDONG BIHAI PACKAGING MATERIALS 
CO.,LTD.

China H1.E16

N/A
SHANDONG DEBELL ENERGY SAVING 
CO.,LTD

China H1.E11

N/A SHANDONG DONGJU TRADING CO.,LTD China H1.E10

N/A
SHANDONG FENGMEI AGRICULTURAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.

China H1.F10

N/A
SHANDONG GAOJI INDUSTRY MACHINERY 
CO., LTD.

China H1.C11

N/A
SHANDONG GUOMAI POWER MACHINERY 
CO.,LTD

China H1.E12

N/A
SHANDONG JOINWE WATER ENVIRONMENT 
TECHNOLOGY CO.,LTD.

China H1.C10

N/A
SHANDONG PANGDA CONDIMENT & FOOD 
CO., LTD.

China H1.C16

N/A SHANDONG SANXING FOOD CO.,LTD. China H1.C13

N/A SHANDONG SHIFENG (GROUP) CO.,LTD. China H1.D16

N/A
SHANDONG SPRING RAIN WATER SAVING 
IRRIGATION EQUIPMENT CO., LTD

China H1.F17

N/A SHANDONG WUZHENG GROUP CO., LTD. China H1.C17

N/A
SHANDONG YAHE CONSTRUCTION 
MACHINERY CO.,LTD

China H1.D13

N/A
SHANDONG LUGONG INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD

China H1.F15

83 SHANSUNG MACHINERY Egypt H1.E21

84 SHIRA GROUP Egypt H1.C31

N/A
SHOUGUANG GREENTIME AGRICULTURE 
TECHNOLOGY CO.,LTD

China H1.E17

85 SHOUMAN COMPANY Egypt H1.B30

86 TABRAK FERTILIZERS Egypt H2.D50

87
TAKNIAT FOR WATER ENGINEERING AND 
IMPORT

Egypt H1.K10

88
TARGET FOR CHEMICALS INDUSTRY & 
TRADE

Egypt H2.D02

89
TAWAKOL FOR INVESTMENT & 
DEVELOPMENT

Egypt H1.B12

90 TECHNICAL CONSULTANCY CENTER Jordan H2.D20

91
THE EGYPTIAN COMPANY FOR 
AGRICULTURAL SOYBEAN NETTING, FIBER

Egypt H1.C51

92
THE MODERN COMPANY FOR VETERINARY 
MEDICINES AND AGRICULTURAL PESTICIDES 
(MOVETCO)

Jordan H2.A12

93 TIGER PROFILES & INSULATION EGYPT Egypt H2.F29

94                              TRACTORS & ENGINEERING COMPANY Egypt H1.G41

95 TRANS FRIDGE INTERNATIONAL Egypt H2.B01

N/A U-CHOICE INDUSTRY CO LTD China H1.F11



2021

107106 Sahara Show Catalogue

96
UNITED PLASTICS AND IRRIGATION 
COMPONENTS 

Egypt H1.E51

97 UNITED WIRES COMPANY – EL-SEWEDY                                                               Egypt H1.A40

N/A UNIVEST Egypt H1.E41

98 VISION AGRICULTURAL MAGAZINE Egypt H1.G62

99 WATANIA FOR TRADING AND AGENCIES Egypt H1.E30

N/A WEIFANG TAISHAN TRACTOR CO.,LTD China H1.C15

N/A YANTAI DUODA  IMP. & EXP. CO.,LTD China H1.D11

N/A YOUR SHOKOLATIER
Russian 

Federation
H2.D10

N/A
ZHU CHENG CITY GUANG YUAN PACKAGE 
MACHINERY FACTORY

China H1.D14

N/A
ZHUCHENG TRIPOD THAI PACKAGING 
COLOR CO., LTD.

China H1.E14

Exhibitors Index Country

Company Name Booth

CHINA
DATTA IMPORT AND EXPORT CO.LTD H1.E15

DRAGONS FOOD MACHINE H1.D15

HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO.,LTD. H1.F16

HEZE JINZHIYU NET INDUSTRY CO., LTD. H1.F14

JINAN A-FOOD INTERNATIONAL INC. H1.C14

LAIWU JUJI PLASTIC MACHINERY CO.,LTD H1.C12

LELING LUXIAN FOOD CO.,LTD H1.D17

LINYI HAOFANG TRADING COMPANY LTD. H1.D12

LINYI PETROS POWER MACHINERY CO.,LTD. H1.D10

QINGDAO XINGUANGZHENG HUSBANDRY CO., LTD H1.F12

SHANDONG BAOLAI-LEELAI BIO-TECH CO., LTD. H1.E13

SHANDONG BIHAI PACKAGING MATERIALS CO.,LTD. H1.E16

SHANDONG DEBELL ENERGY SAVING CO.,LTD H1.E11

SHANDONG DONGJU TRADING CO.,LTD H1.E10

SHANDONG FENGMEI AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. H1.F10

SHANDONG GAOJI INDUSTRY MACHINERY CO., LTD. H1.C11

SHANDONG GUOMAI POWER MACHINERY CO.,LTD H1.E12

SHANDONG JOINWE WATER ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO.,LTD. H1.C10

SHANDONG PANGDA CONDIMENT & FOOD CO., LTD. H1.C16

SHANDONG SANXING FOOD CO.,LTD. H1.C13

SHANDONG SHIFENG (GROUP) CO.,LTD. H1.D16

SHANDONG SPRING RAIN WATER SAVING IRRIGATION EQUIPMENT 
CO., LTD

H1.F17

SHANDONG WUZHENG GROUP CO., LTD. H1.C17

SHANDONG YAHE CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD H1.D13
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SHANDONG LUGONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD H1.F15

SHOUGUANG GREENTIME AGRICULTURE TECHNOLOGY CO.,LTD H1.E17

U-CHOICE INDUSTRY CO LTD H1.F11

WEIFANG TAISHAN TRACTOR CO.,LTD H1.C15

YANTAI DUODA  IMP. & EXP. CO.,LTD H1.D11

ZHU CHENG CITY GUANG YUAN PACKAGE MACHINERY FACTORY H1.D14

ZHUCHENG TRIPOD THAI PACKAGING COLOR CO., LTD. H1.E14

EGYPT
AGRICULTURAL DATABASE - AGRIDB H1.A12

AGRILAND EGYPT H1.C40

AGRISOLAR H1.C21

AGRIT H1.E50

AGRO EGYPT H1.C33

AHMED DAOUD GROUP H1.B20

AL ETEMAD (FILA PLAST) H1.G01

ALREYADAH TRADE & COMMERCIAL AGENCIES H1.B51

AL-AMIR SHADE NET COMPANY H1.E20

AL-ESRAA PALM NURSERIES H1.A31

AL-SAAD COMPANY FOR THE MANUFACTURE OF ORGANIC 
FERTILIZERS  AL SAAD COMPOST

H1.C04

AL-SAFA NEW CONTRACTING & GENERAL SUPPLIES CO H1.B01

ALSAFWA CHEMICALS H2.D30

ALWASAIL INDUSTRIAL COMPANY H1.E40

AL-WATEEN FOR TIRES TRADING H1.B39

APILUX LTD H2.F31

AQIDA NURSERIES H1.A34

ARABIA CO. FOR MODERN AGRICULTURAL SERVICES H1.A30

AYADI INTERNATIONAL FOR TRADING H1.G10

CENTECH H2.D20

CHEM ROCK TRADE H1.G50

CHITOSAN EGYPT H1.K30

DALTEX ROCK H2.B30

DELTA MEDIA AND PUBLISHING (SHAMS MEDIA) ONE OF DELTA 
GROUP COMPANIES

H1.A42

DELTA WATER H1.A15

EASWAAQ MISR H2.E20

EGYPTIAN COMPANY FOR INTEGRATED WASTE MANAGEMENT 
"ECWM"

H1.C07

EGYPTIAN COMPANY FOR SOLID WASTE RECYCLING (ECARU) H1.B14

EGYPTIAN COMPANY FOR SUPPLIES - ECS H1.C50

EGYPTIAN EUROPEAN POWER TECHNOLOGY H1.E60

EGYPTIAN GULF CO. – EL TALIAWY FOR TRADING & INDUSTRY H1.C32

EGYPTIAN ITALIAN COMPANY FOR DRIP IRRIGATION SYSTEM (DORO 
DRIP) 

H1.A14

EGYPTIAN UNION FOR WIRES COMPANY (MAFO) H1.A13

EGYROLL FOR PRODUCTION LINES H1.G60

EL AHLIA AGRICULTURE DEVELOPMENT COMPANY H2.D40

EL KOMY GROUP FOR INVESTMENT AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

H2.B31

EL SAFWA CHEMICALS H2.D30

EL-GAMAL INTERNATIONAL TRADE CO H1.G10

ELHOUDA FOR PESTICIDE AND CHEMICALS H2.C01

EL-KENANA MAFAZA H1.G40

EL-REDA FOR TRADING H1.K31

EL-SAIED FOR TRADING AND DISTRIBUTING H2.B50A

EL-SHROOK GROUP H1.G20a

ENAPLAST H1.K12

ENGINEERING COMPANY FOR WATER SERVICES & WELL DRILLING H1.C30

ESOLAR RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS H2.A30

EURODRIP EGYPT SAE H1.G30

EVERGROW FOR SPECIALITY FERTILIZERS H2.B20
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EXPRESS PLAST CO H1.C05

FATHY HASSAN GROUP - SEALAND PUMPS H1.G02

FERT LAND FOR TRADING & AGRICULTURE H2.F11

GHERIANY INTERNATIONAL FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT H1.B61

GOLDEN VALLEY H1.B50

GP FOR PLASTIC H1.K45

HASSAD MAGAZINE H1.C01

HYMA PLASTIC CO. H1.B40

IMAG COMPANY FOR TRADING AGENCIES H1.C20

KAFR AL ZAYAT PESTICIDES & CHEMICALS COMPANY (S.A.E) H2.B51

MAC FOR FERTILIZERS AND AGRICULTURE NUTRIENTS H2.C10

MASHTAL EL KHALEJ H1.B60

MEDIKA SCIENTIFIC H1.G51

METALIC PLAST MODERN IRRIGATION SYSTEMS CO, H1.A41

MINISTRY OF AGRICULTURE CENTRAL ADMINISTRATION FOR SEED 
PRODUCTION - CASP

H2.E14

MINISTRY OF AGRICULTURE HORTICULTURAL RESEARCH INSTITUTE H2.E15

MINISTRY OF AGRICULTURE THE PROMOTION OF RURAL INCOMES 
THROUGH MARKET ENHANCEMENT PROJECT

H1.B10

MOZARE3 H2.F51

NEFERTARI BIO MAGNETIC (FOR SALT WATER FARMING) H1.K43

NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION H1.E31

NEW FUTURE GREEN H2.D53

NEW STAR FOR SEEDS AND FERTILIZERS H2.A50

NILE DRIP H1.G30A

NILE FOR PLASTIC INDUSTRY H1.C06

ORASCOM TRADING H1.G31

ORGANIC BIO TECHNOLOGY (S.A.E) H2.B52

PICO MODERN AGRICULTURE COMPANY H2.F10

REHANA MAGAZINE H1.G61

SAFWAPACK H1.C03

SHANSUNG MACHINERY H1.E21

SHIRA GROUP H1.C31

SHOUMAN COMPANY H1.B30

TABRAK FERTILIZERS H2.D50

TAKNIAT FOR WATER ENGINEERING AND IMPORT H1.K10

TARGET FOR CHEMICALS INDUSTRY & TRADE H2.D02

TAWAKOL FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT H1.B12

THE EGYPTIAN COMPANY FOR AGRICULTURAL SOYBEAN NETTING, 
FIBER

H1.C51

TIGER PROFILES & INSULATION EGYPT H2.F29

TRACTORS & ENGINEERING COMPANY H1.G41

TRANS FRIDGE INTERNATIONAL H2.B01

UNITED PLASTICS AND IRRIGATION COMPONENTS H1.E51

UNITED WIRES COMPANY – EL-SEWEDY                                                               H1.A40

VISION AGRICULTURAL MAGAZINE H1.G62

WATANIA FOR TRADING AND AGENCIES H1.E30

ITALY
GREENHAS GROUP H2.F33

SAVIOLIFE SRL H2.F32

JORDAN
AGRICULTURE GREEN ZEOLITE COMPANY H2.A13

GREEN PLANT FOR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES H2.A14

PETRA AGRICULTURAL INDUSTRIES CO. H2.A11

TECHNICAL CONSULTANCY CENTER H2.A10

THE MODERN COMPANY FOR VETERINARY MEDICINES AND 
AGRICULTURAL PESTICIDES (MOVETCO)

H2.A12

LEBANON
AHDO H2.A16

MEFOSA H2.A15
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RUSSIAN FEDERATION
APILUX LTD H2.F31

IMEX H2.D10

MELAS LTD H2.D10

P.E. KHUAZHEV A.Z. H2.D10

RESEARCH LABORATORY OF DESIGN AUTOMATION, LTD. 
(TRADEMARK - GRAINAUTOMATION)

H2.D10

RUSUN EXPORT LLC H2.D10

YOUR SHOKOLATIER H2.D10

Exhibitors 
Profile



2021

115114 Sahara Show Catalogue

 AGRICULTURE GREEN ZEOLITE COMPANY 2
our company specialized in mining and producing natural zeolite. Our 
mission is to conserve the precious water and protect the environment 
by providing our customers with environmentally friendly natural 
products for agricultural applications for both plants and animals Our 
vision is to become the preeminent company in field of environmentally 
friendly natural products for agricultural applications in Jordan and our 
region, contributing to research and development»

 Jordan - Amman-Kilo Circle, Al-Madina Al-Munawwara Street Khalaf Wa 
shtai Tower, Fifth Floor, Office 501 Address

 96265833007 Landline

 962797011572 Mobile

 www.greenzeolit.com Website

 Faisal Al Asaly Contact Person
 General manager Title
 duaa.abualailh@gmail.com Email

 AGRICULTURAL DATABASE - AGRIDB 1
AgriDB is the largest online agricultural platform in Egypt & Middle East for 8 years and 
has more than 500K visitors monthly to benefit from its various services, which include
• Directory of agricultural production companies and requirements.
• Directory of animal, poultry and fish production companies and supplies.
• Azr3 Sah - agricultural knowledge and information portal.
• AgriMarket - platform for selling and marketing crops locally and internationally.
• Shahbandar ElTogaar - the platform for financing, selling and direct collection 
between companies & merchants.

 32 ElHaram st., Giza. Address

 01091010972 Mobile

 http://agri-db.org/ar/ Website

 Ahmed Mohi Contact Person
 Sales Manager Title
 info@agri-db.org Email

 AGRILAND EGYPT 3
AGRILAND EGYPT is a leading company in agriculture, irrigation & agricultural 
consultancy Services Pivot Irrigation  An authorized agent for LSZ Commins Machiner 
for pivot spare parts. Supply, Installation & maintenance for pivot machines across Egypt 
Irrigation Projects (Surface/Sub-Surface/ Sprinklers/Drip) A leading company of modern 
irrigation solutions. Supply, Installation &Maintenance for different irrigation projects
Wheat Mills 
supplying spare parts and its maintenance according to Intl. standards  
Agricultural Consultancy 
Committed to providing agricultural & irrigation solutions

 6250 El Quds street , from street 9 ,Mokattam, – Cairo - Egypt Address
 20228412515 Landline

 201001500940 - 201223989225 Mobile

 www.agrilandegypt.com Website

 Eng / Amr Shawky Contact Person
 General manger Title
 agrilandeg@gmail.com Email

 AGRISOLAR 4
AgriSolar is one of the leading companies which specialized in supplying and 
development solar energy systems. The company was established in 2015 
and focused mainly on solar pumping systems. AgriSolar is one of the most 
important suppliers for most of the international brands, it is an agent for 
Danfoss solar inverters and Trina (PV tier one). AgriSolar has its own factory 
for manufacturing Solar mounting structure and assembling LV protection 
panels,  for electrical motors fed from utility or diesel generators to reduce fuel 
consumption and get best performance and long life time.

 El Safwa Plaza - El Mehwar EL Markazy - 6th of October - Egypt Address
 0238342256 Landline

 01018256611 Mobile

 www.agrisolar-eg.com Website

 Mohammed Serag El-Din Contact Person
 Business development executive Title
 info@agrisolar-eg.com Email
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 AGRO EGYPT 6
SHIRA Group is the agent of Hunter, Rivulis, Elysee, DVD, Zinco, Metalico, Stiga 
and several European companies. SHIRA Group and its agencies operate in 
the Egyptian market through 3 companies;
- Shira Trade and Agencies, which is specialized in the field of irrigation 
networks for landscape and drinking water networks
- Agro Egypt, which is specialized in the works of irrigation networks for farms 
and the production of organic compost
- Shira Smart Garden, which is specialized in planting roofs, lighting and 
landscaping equipment

 5 Khaled Ibn El-Walid St., Sheraton Heliopolis, Cairo – EGYPT Address
 +20 22661844 Landline

 +20 01289222206 Mobile

 shiragroup.com Website

 info@shiragroup.com Email

 AGRIT 5
AgriT is a leading company in the field of agricultural technology 
[horticulture, cattle and poultry production], where AgriT works to improve 
and facilitate the management of greenhouses and cattle farms by 
supplying advanced technological solutions. AgriT is a leading company 
in the field of agricultural technology [horticulture and production].

 84, Joseph Tito Axis, 2nd Floor, El-Nozha El-Gadida, Cairo Address
 +202 26205038 Landline

 01095763929 Mobile

 http://agrit.net/ Website

 Fady Shamel Contact Person
 Sales Department Title
 info@agrit.net Email

 AHMED DAOUD GROUP 7
Activity:- Electric Motors  - Generating sets up to 2400 KVA
- Franklin submersible electric motor  - Centrifugal pumps
- Rotary lobe pumps   - Screw pumps - Sewage pumps    - Submersible pumps
- Metering & dosing pumps   - Chemical pumps
- Split case pumps    - Vacuum pumps
- Multisage pumps    - power Translation  
- Hot oil pumps    - Self priming Sewage Pumps 
- Deep well Submersible Pumps 

 1349 Kornish El-Nile , cairo Address
 22056270 Landline

 01065527265 Mobile

 www.al-farid.com Website

 Mr. amgad Dessouky Contact Person
 General Manager Title
 info@al-farid.com Email

 AL ETEMAD (FILA PLAST) 8
Production of plastic greenhouses

 First District, Al-Amal Industrial Area, Obour Address

 01000879633-01006873990 Mobile

 Mr. Mohamed Kamal Contact Person
 Filaplast001@gmail.com Email
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 AL-AMIR SHADE NET COMPANY 10
The largest leading company working in the field of producing and manufacturing shading and 
protection nets of all kinds, colors, and sizes which vary according to the type of agriculture and the 
prevailing climate with high quality according to international standards. The company owns the 
latest production lines, weaving machines and a laboratory at the highest level in order to conduct 
the necessary tests and checks for all types of shading and protection nets. The company uses the 
best types of international and local raw materials in the production of shading nets made of high-
density polyethylene. The production capacity of the company per month is 3 million square meters, 
which enables it to meet the requirements of the global and local markets of shading nets of the 
highest quality and international specifications.
The company provides what it has of expertise and advice to its valued customers. The company enjoys 
a good reputation and a long history built from the trust of its valued customers in the quality and honesty 
of its men, expertise and constant updating of its products according to international specifications.
The company is ISO 9001 certified for the year 2015 in the field of quality

 Tanta Rd., Zefta, Gharbia – EGYPT Address

01005836466 - 01007521970 - 01002165192 Mobile

 www.alamirshade.com Website

Mohamed Sakr Contact Person
Commercial Manager (marketing and sales)Title
alamirshadenet@gmail.comEmail

 ALREYADAH TRADE & COMMERCIAL AGENCIES 9
Al-Riyadah Company for Trade and Commercial Agencies are agents 
of some international companies for the future of irrigation in the Arab 
Republic of Egypt, as we supply these products to the local market, 
either through distributors. Polyethylene, valve chambers, drippers and 
connection parts for the production networks of (Maes Saudi Irrigation 
Systems Co. Ltd.). - Designed and created landscaping

 3 Omar Hefny St., next to Naguib Mahfouz Park - Nasr City, Cairo Address
 222746694 Landline

 01065528233 Mobile

 www.alreyadah-eg.com Website

 Hatem Mohsen Contact Person
 Commercial Director Title
 alreyadahtrade@hotmail.com Email

 AL-ESRAA PALM NURSERIES 11
The company produces all kinds of palms (Zaghloul – Samny – Hayany 
– Barhy – Magdool). Also, we produce all kinds of fruit nurseries (Mango 
– orange – banana). Landscaping and gardens

 Rasheed, El-Beheira – EGYPT Address

 (+2010) 05782134 - (+2011) 47755172 – (+2012) 01494170 Mobile

 Mr. Al Zein Azaz Saad Abou Nasser Contact Person

 AL-SAAD COMPANY FOR THE MANUFACTURE
 OF ORGANIC FERTILIZERS  AL SAAD COMPOST 

12
The company was established in 2014 and has experience in the 
manufacture of organic fertilizers under the supervision of experts from 
outside Egypt and inside Egypt

 Address Association between the two eastern airports Address

 01066662484-01201479999 Mobile

 Saad Qandil Contact Person
 Owner of the company and chairman of the company’s board of directors Title
 Saad.Kandeel25@gmail.com Email
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 ALSAFWA CHEMICALS 14
Al Safwa Co., was founded in the Arab Republic of Egypt as a leader in 
agriculture due to its interest in the quality of the products it offers to the 
agricultural market.  Al Safwa co., works in the Egyptian market with leading and 
distinguished agricultural companies and farms that have gained us experience 
in participation, development, progress and growth.
Despite the difficult times we have faced, we are confident that we have 
successfully reached a stage of self-confidence and confidence in our products. 
. We›re all one family, so that our steps in the market are stable and fast.

 Kafr Al-Sheikh - Baltaim Industrial Zone - Piece No. 15 Chemical 
Industries - Behind Sabaa Factory Address

 472515394 Landline

 01098205805 Mobile

 www.safwachemicals.com Website

 Mr / Hamada Sekot Contact Person
 Chairman Title
 info@safwachemicals.com Email

 AL-SAFA NEW CONTRACTING & GENERAL SUPPLIES CO 13
Specialized in the supply and cultivation of palm Barhy and Magdool and 
date trade

 13 Ahmed Fouad Street, Nozha, Cairo – EGYPT Address

 (+2012) 22565439 – (+2010) 01454046 Mobile

 elsafanew@hotmail.com Website

 Mr. Ahmed fawzi Marei Contact Person
 Managing Director and Owner Title
 elsafa_new@hotmail.com Email

 ALWASAIL INDUSTRIAL COMPANY 15
Alwasail industrial company considered a market leader in the Middle East which 
manufacturing POLYETHYLENE (HDPE & LDPE) Pipes & related fittings and our major fields :
-Water (Potable, Non-Potable, Supply lines-Sewage)
-Sea Water( Intake-Outfalls)       -Oil and Gas Infrastructures
-Irrigations (landscapes and agricultural)
-Communications      -Firefighting
Power Supply Cables Protection
Alwasail is well known for its quality products; it emphasizes manufacturing excellence and 
has been accredited with ISO 9001 standards and preapproved by major companies like 
Aramco, Sabic, Maaden, and many others.»

 170 Al Narges - New Cairo - Egypt Address

 201090252126 - 201062900600 Mobile

 www.alwasail.com Website

 Eng. Karim AbdelRahim Contact Person
 Sales Manager Irrigation, Water & Telecom Sections - Egypt Branch Title
 karim.a@alwasail.com Email

 AL-WATEEN FOR TIRES TRADING 16
We are a company specialized in NON-HIGHWAY tires, with more than 20 
years experience in this field. We offer tires to all types of agricultural tractors 
(from mini garden tractors to big high-hp field tractors) along with tires for 
all types of agricultral equipment and machinery (sprayers, diggers, planters, 
combines, etc…). Irrigation - Landscape - Filtration Systems Also, we offer 
complete solutions (tires & rims) for irrigation machines or raw-crop service 
tires. Moreover, we offer tires for TURF and GOLF-CART applications. We 
also have a specialized sales team with a tire engineer to follow-up and fulfill 
our customers requirements. We import our tires from different countries, to 
match with all types of budgets.
 Office No.5, Cairo-Mall, Street No. 110 – Al-Obour Industrial Zone, Al-
Obour City – EGYPT Address

 (+2011) 40004489 Mobile

 http://www.facebook.com/alwateentires/ Website

 Mr. Louai El-Sherif Contact Person
 Sales Manager Title
 alwateentrading@gmail.com Email
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 AQIDA NURSERIES 18
Specializing in the production of new varieties of mango seedlings (Kiett 
– Kent - Naomi - Yasmina – Palmer – Hiedi -  Tommy - Glenn - Amrbal 
- Joa - Sensation - Osteen - Rosa – President “Perzy” - Nam Dok Mai 8 - 
Nam Dok Mai 4 -  Extrema - Haden - Prince Youssef -Shelly - Kensington 
-  R2E2 – Mallika – Dashire - Valencia Pride- Jessica “Li Li”)
- Supervising on the farm until fruiting.
- Making programs for irrigation & fertigation.
- Mango farms

 Mansouria – Embaba, behind Smart Village, Giza – EGYPT Address

 (+2010) 06690005-06081155 - (+2011) 24666655-29993940 Mobile

 www.aqida.net Website

 Eng. Hatem Mostafa Kira Contact Person
 hatemkira@gmail.com Email

 APILUX LTD 17
Apilux is a Russian company specializing in the production of mineral 
fertilizers and plant protection products.The company›s products are used 
to increase the yield and quality of agricultural products. The interests of the 
farmers are an absolute priority for the company. Apilux is steadily increasing 
the production and sales of organic and mineral fertilizers. The company has a 
comprehensive knowledge base on growing agricultural products on all types 
of soils and is ready to offer the development of mineral nutrition systems for 
a wide range of crops in farms of various sizes.

 Russian Federation 307100, Kursk region, Fatezh, st. Lugovaya, 12 Address
 79191766598 Landline

 79191766598 Mobile

 apilux.ru Website

 Ms. Aliabeva Tatiana Contact Person
 Commercial Director Title
 salyabev@yandex.ru Email

 ARABIA CO. FOR MODERN AGRICULTURAL SERVICES 19
The Arab company specializes in the production of mango seedlings Osoul 
Sukkari and Butter etc... foreign species such as «Kate, Kent, Naomi, Tommy, 
Heidi, Ospetum, etc..... Local types such as “Awais, Siddiq, Fajra Kalan, 
Zabdiyah, etc.... Types of citrus such as summer orange. Bira orange, orange 
Tangerine, etc... Grape seedlings of different origins such as Freedom, Balsam, 
and Khater to you... Varieties of grapes produced by the company such as 
Flame, Esprio, Crimson Normal, Prime, H4, Crimson Lebanese, etc.... The 
company guarantees all our seedlings for life original and class

 Cairo Alexandria Desert Road, the entrance to the 26th kilometer, after 
the intersection of the axis - the entrance to Shata Address

 01068827840 Mobile

 www.mango-arabia.com Website

 Ahmed Mohamud Barakat Contact Person
 Ahmed Barakat Title
 info@mango-arabia.com Email

 AYADI INTERNATIONAL FOR TRADING 20
We are a company that supplies irrigation and drainage water network 
supplies, and we have a factory for the manufacture of polyethylene 
connections. We are also agents for factories around the world in more 
than one brand.

 2032- Elnasr Buldings- Maady - first floor Address

 01050830121 Mobile

 Mohamed Magdy Eldin Mohamed Contact Person
 G M Title
 Mohamed.magdy@ayadievk.com Email
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 CHEM ROCK TRADE 22
We are specialized in the field of import & export of Fertilizers & raw 
materials. Chem Rock Trade is the sole agents for Grupa Azoty Zaklady 
Azotowe Chorzow S.A- Poland in Egypt and Middle East. Grupa Azoty is 
one of the significant world wide producer of Fertilizers. Our products are 
well known for their high quality and positive effect on crops.

 21 Kamal El Shafei St. - Safir Square - Heliopolis - Cairo Address
 02 22 909 808 Landline

 011 012 474 11 Mobile

 Sherif Aboul-Enein Contact Person
 General Manager Title
 info@chemrocktrade.com Email

 CENTECH 21
Centech was established in 1968 by Mr. Safwat Habib. Prior to working 
in Agriculture, CENTECH was the sole Agent of Siemens and today is a 
shareholder in Siemens Egypt while operations moved to Agriculture.  
CENTECH is the first company  to introduce NPKs to Egypt in the late 
1980›s. today Centech is working with several global companies such as 
SQM, Everris, Mitsui, Zeocel,  and Masso.

 6 Zakaria Rizk St., Zamalek, Cairo, Egypt Address
 +20 2 27370371 Landline

 012 221 82296 Mobile

 http://centecheg.com Website

 Tarek Foda Contact Person
 Chief Operating Officer Title
 centech@centecheg.com Email

 Chitosan egypt 23
Chitosan Egypt is Middle East & North Africa›s 1st & leading chitosan 
solutions provider; a Pioneer biotech company expert in manufacturing 
high competence chitosan solutions - inspired by the versatile potential 
of chitosan & powered by results-driven R&D . 

 9 Radwan ibn tabeb st, beside agriculture college - giza Address
 235710681 Landline

 01015527127 Mobile

 https://chitosaneg.com Website

 mohamed abdelaziz Contact Person
 chief value chain officer Title
 abdelaziz@chitosaneg.com Email

 DALTEX ROCK 24
Daltex Rock is a specialized and professional company providing agricultural 
inputs from machinery, fertilizers, pesticides, seeds, seedlings, and irrigation 
systems. we study the needs of the Egyptian farmer and search for the 
sources of these needs, which gave us the leading role in providing the best 
types of agricultural inputs in Egypt with the highest levels of global safety . 
Daltex Rock provides agricultural inputs as an agent of the best specialized 
international companies, and it examines, audits, and tests these inputs by 
official and scientific authorities.

 42 Wadi El-Nil st., Mohandessin, Giza, Egypt. Address
 20233050505 Landline

 201223436796 Mobile

 Mohamed Abd El-Fattah El-Kahhal Contact Person
 Marketing Manager Title
 mohamed.afattah@daltexcorp.com Email
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 Delta Water 26
Deltawater, worldwide services enterprise, an industrial company 
manufacturing magnetic treatment devices with unique technology to treat 
the water salinity problems, wash the salts out of the soil, treat the water scale 
and hardness, and treat excess iron in water. They improve the efficiency, 
quality and productivity of water in the diverse sectors of agriculture, livestock, 
and poultry farming, as well as factories, hotels, houses and all sectors 
consuming water. 
Deltawater has successfully expanded in more than 22 countries around the 
world.

 Nuzha Airport Road. Complex of Elthaghr - Alexandria Address

 01017808670 Mobile

 www.deltawater.net Website

 Ali Hassan Ali Contact Person
 Accountant Title
 accounts@deltawater.net Email

 DELTA MEDIA AND PUBLISHING (SHAMS MEDIA)
ONE OF DELTA GROUP COMPANIES 

25
(Shams Media) is the first specialized agricultural media in the Middle 
East and North Africa, it publishes the following:
1. Shams Magazine: An Arab scientific agricultural magazine comes out 
every month, in both Arabic and English. www.shamsmagazine.com
2. Asmak Magazine: A specialized magazine that covers all fish fields 
and aquaculture; it comes out every three months in Arabic and English

 Commercial Center, 3rd Zone, 5th Floor, Heliopolis, Cairo – EGYPT Address
 (+202) 22685054 – 22685056 Landline

 (+2012) 27478740 Mobile

 www.asmakmagazine.com Website

 Mrs. Diala Sam yContact Person
 General Manager Title
 www.shamsmedia.com Email

 EASWAAQ MISR 27
eAswaaq Misr is one of the subsidiaries of the renowned E-Finance Investment Group. eAswaaq Misr is a digital 
company that provides digital services to serve strategic sectors that act as key pillars to the Egyptian economy. 
eAswaaq Misr’s scope of work entails creating, managing and operating specialized marketplaces, providing 
end-to-end solutions and services from technological, commercial, management, and operational fronts. Hence, 
the value- added services provided leads to the enhancement of the value chains for the respective sectors, with 
a more efficient and effective process induced by digital technology.
eAswaaq Misr has created and is currently managing a range of digital platforms such as “Ayadi Misr” 
Marketplace to support handcrafts sector in collaboration with the Ministry of Local Development and the World 
Food Program. eAswaaq Misr also established the first e-ticketing portal for the National Museum of Egyptian 
Civilization, in addition to establishing «Konouz» E-shop for selling certified replicas of Egyptian Artifacts.
eAswaaq Misr launched its first offspring “AGRIMISR” platform. Egypt’s first comprehensive agribusiness 
marketplace. The marketplaces provide all the requirements of the agribusiness sector to meet the needs of 
farmers and breeders, such as fertilizers, pesticides, equipment, irrigation systems, animal feed, and breeds. 
It also plays a pivotal role as a link between financial institutions and farmers by providing them with financial 
support through a specialized E-lending feature

A Subsidiary of efinance

 01116667493 Mobile

 https://agrimisr.com Website

 Hala Moustafa Contact Person
 E-Commerce Operation Supervisor Title
 hala.moustafa@easwaaqmisr.com Email

 Egyptian Company for Integrated Waste Management “ECWM” 28
ECWM specializes in municipal solid waste treatment solutions and 
equipment, as well as disposal. With a highly experienced team and with 
over 20  years, ECWM in alliance with TEGC-EnTrans Consulting offers the 
full service on the technology aspect, from conceptual design to planning, 
production, assembly supervision, and servicing of components. ECWM 
provides “integrated” advice, solutions, products and services that can satisfy 
any waste processing requirements, in Egypt or in the region. We design and 
build waste treatment plants and landfills. 

 19 Nawal Street, Agouza, Giza Address
 +20233373342 Landline

 01050678861 Mobile

 https://www.e-cwm.com Website

 amr diab Contact Person
 Marketing and sales section head Title
 adiab@e-cwm.com Email
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 Egyptian Company for Supplies - ECS 30
ECS is an Egyptian Co. working in Modern Irrigation networks since 
15 years, as a master distributor of irrigation networks manufacturers 
in Spain, Italy, Saudi, America and the Middle East. We support 
our customers through products availability, designs, installation 
supervision and after-sales service such as activating the guarantee and 
replacement.

 44-46 ElSabtyah St. Hekal Mall,   3Rd. Floor, Cairo, Egypt. Address
 +20225783926-20225761100 Landline

 201092033203 Mobile

 www.ecs-irr.com Website

 Ahmad AlAbasiry Contact Person
 Deputy General Manager Title
 alabasiry@ecs-irr.com Email

 EGYPTIAN COMPANY FOR SOLID WASTE RECYCLING (ECARU) 29
The Egyptian Company for Solid Waste Recycling «Ecaru» was established in 1998, a leader 
company in solid waste management in the Middle East that is through some process (Operation, 
upgrade, maintenance and technical support), to provide an integrated service for any project Ecaru 
cooperates with one of her sister companies Engineering Tasks Group (Entag), Entag is a company 
specialized in the design of machines and equipment for processing and recycling agricultural, solid 
waste and the preparation of engineering documents, design drawings and technology packages 
for waste treatment and recycling plants.    
«Ecaru» collects and treats more than 700,000 tons of agriculture waste per year, in six Egyptian 
governorates (Dakahlia, Gharbia, Sharqia, Kaliubia, Menya, Bani-Sweif) and is expanding.  Through 
this project «Ecaru» produces and markets large amounts of compacted biomass, as an alternative 
fuel for the cement industry (Pelleting and briquetting). 
This opens the door for numerous opportunities to utilize the agriculture waste to produce energy in 
Egypt and abroad; additionally, «Ecaru» produces compost and animal fodder.

 Block No. 12013, District No (5)., St., 116 branched from 110 St., 1st 
Industrial Zone, El-Obour City – EGYPT Address

 (+2010) 01779237 Mobile

 www.ecaru.net Website

 Mr. Wael Abozaid Contact Person
 Sales Manager Title
 entag@link.net Email

 EGYPTIAN EUROPEAN POWER TECHNOLOGY 31
Egyptian European Power Technology Company (E.E.P.T) Was Founded 
in 1986, Our Industries today is the leader in the Egyptian generating set 
market with its brand ATOS Established in Ismailia, Egypt, where it is 
still based, ATOS industries has three plants extending over more than 
12,000m² .ATOS produces 1,000 units of diesel gensets Annually with all 
the power solutions . All of our generators are tested in our factory (F.A.T) 
according to international standards before delivering to customers.

 2nd industrial zone, Ismaïlia , Egypt Address

 01098919268 Mobile

 Islam Fathy mohamed Hefny Contact Person
 Marketing manager Title
 ihefny83@gmail.com Email

 EGYPTIAN GULF CO. – EL TALIAWY FOR TRADING & INDUSTRY 32
Manufacture, trading & import of wires for grapes cultivation, agricultural 
tunnels, barbed wires & fencing wires. Honey apiary supplies, wire 
products from high galvanized networks

 385/376 Port Said St., Bab El-Khalk, Cairo – EGYPT Address
 (+202) 25128309 – 23954013 – 25129115 Landline

 (+2012) 22129633 – (+2010) 00026020/12 Mobile

 www.eltaliawygroup.com Website

 Mr. Saeed El-Taliawy Contact Person
 General Manager Title
 saeedeltaliawy@hotmail.com -eltaliawygroup@yahoo.com Email
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 EGYPTIAN UNION FOR WIRES COMPANY (MAFO)  34
The company was established in 2000 and it is considered as first factory in Egypt, for 
producing hot dipped galvanizing wires. The company has the latest production lines from 
Europe, by latest technology and has ISO 9001 certificate The company exports %40 of its 
production to Europe, Arab and African markets.
 Our Products Range:
-Hot dipped galvanized steel wires in commercial quality and heavy galvanized
-Hot dipped galvanized steel wires for armouring cables
-Drawn steel wires: Includes low carbon steel wire, high carbon steel wire, and black 
annealed steel wire      -Drawn steel wire for steel wool production
-Barbed wires                -Chain link fencing wire

 Land No.10, Block 12013, Industrial Zone, El-Obour City – EGYPT Address
 (+202) 44891277 - 44891278 Landline

 01222132599-01223124227-01222128699 Mobile

 www.wiremafo.com Website

 Mr. Walid Ghanem Contact Person
 Board Member Title
 mafo20102002@gmail.com Email

 EGYPTIAN ITALIAN COMPANY FOR DRIP
IRRIGATION SYSTEM (DORO DRIP) 

33
Doro Drip was established in 2010 with Egyptian capabilites and Italian 
experiences; it uses the best machines and high – tech templaltes so 
that it can offer its customers around the world high quality products. 
It aims to reach all of its customers in the Middle East, Gulf Region and 
North Africa. Doro Drip›s products characterized by its customers around 
the world, as well as their long-lasting quality

 92 Mosadak St., Dokki, Giza – EGYPT- Factory: 9El-fardous. St. esalam 
city – EGYPT Address

 01002185559-01117679667 Mobile

 www.dorodrip.com Website

 Eng. Yehia Hozain Contact Person
 General Diector Title
 tecnotrade_2010@yahoo.com Email

 EGYROLL FOR PRODUCTION LINES 35
EGYROLL as a highly advanced Conveyors Solutions Company has been 
recognized as one of the most innovative, successful, and fast-growing 
private companies in the Egyptian market. It offers a complete service 
that includes design, manufacturing, installation, commissioning and 
after-sales servicing of all types of Conveyors.

 Kilo 19 Alexandria Cairo desert road, Merghem Address
 201271130010 Landline

 201271130010 Mobile

 MR. ISMAIL KHAMIS Contact Person
 Executive manager Title
 info@egyroll.com Email

 EL AHLIA AGRICULTURE DEVELOPMENT COMPANY 36
El ahlia agriculture development company have been established in 2005 
but an extension of the experiences of more than a quarter century of 
work in the domestic market and international markets in the fields of 
fertilizers and agricultural fertilizers and animal feed.

 quesna - monofeya Address
 482584186 Landline

 01003444338 Mobile

 www.el-ahlia.com Website

 mohamed ramadan Contact Person
 commercial manager Title
 ead.elahlia@yahoo.com Email
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 EL SAFWA CHEMICALS 38
Al Safwa Company for Fertilizers and Fertilizers was established in the Arab Republic 
of Egypt as a leading company in the field of agriculture for its interest in the quality of 
products offered to the agricultural market. Al Safwa Fertilizers and Fertilizers work in the 
Egyptian market with companies and agricultural farms, participating and distinguished. 
We have gained experience in participation, development, progress and growth.
In spite of those difficult things that we faced, we are sure of our success initially in a phase 
of self-confidence.
Your view is everything, the team spirit that drives us on the same level and dreams for our 
future. , one decade until our steps are in the market

 Kafr El-Sheikh - Baltim Industrial Zone - Plot No. 15 Chemical Industries - 
Behind Saba Pharmaceutical Factory Address

 0472515394 -0472515395 Landline

 01098205805 Mobile

 www.safwachemicals.com Website

 Hamada Skot Contact Person
 chief value chain officer Title
 info@safwachemicals.cm Email

 EL KOMY GROUP FOR INVESTMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 37
At El Komy group for Investment and Sustainable Development. We  
effectively enhancing the investment sector by creating various projects , 
including investment in algae and fish farming.
Elkomy Group is aspire to provide the best service to its customers 
through  investment and sustainable development experts inside and 
outside Egypt, hiring the most  qualified calibers and building local / 
international partnerships, in order to create a healthy environment for 
green investment that well serve customers and the economy.»

 Delta stars - Delta 1 - Nasr City, Cairo Address

 01098438538 Mobile

 https://elkomygrp.com Website

 Donya Sultan Contact Person
 Marketing Manager Title
 Donyasultan1@gmail.com Email

 EL-GAMAL INTERNATIONAL TRADE CO 39
El-Gamal International Trade was established in 1994, to become the 
leading company in the cultivation of tissue palm date trees in Egypt, for 
more than 20 years.We are the agents of Sapad Labs Tissue Culture Date 
Palm Co.The plant team works together with a group of engineers, for 
developing the best production method. 
Also, GITC provides production lines for sorting and packing dates with 
international quality

 15 Ahmed Khallaf St., El-Mohandeseen, Giza – EGYPT Address
 (+202) 33385012 Landline

 elgamal@elgamal-int.com Website

 Mr. Omar Ali El Gamal Contact Person
 Managing Director Title
 omelgamal@gmail.com Email

 ELHOUDA FOR PESTICIDE AND CHEMICALS 40
Al-Huda Pesticides, Chemicals and Agricultural Fertilizers is a leading 
company in the pesticide industry And fertilizers and agricultural 
chemicals at the local and global levels.
The company supports the agricultural process in Egypt on a scientific 
and technical basis based on Scientific cadres specialized in this field.
The company provides technical and practical support for farms to reach 
the agricultural production process in Egypt
to the highest level.

 Beheira, Damanhour, next to the armed forces housing. Address
 453245015 Landline

 01003931240 Mobile

 www.elhoudaco.com Website

 Mohamed seloma Contact Person
 Executive director Title
 info@elhoudaco.com Email
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 EL-REDA FOR TRADING 42
Established in 1992, our company is specialized in water pumps ( submersible 
pumps, sewage pumps, industrial pumps, water lifting pumps for apartments 
& buildings , irrigation pumps, land reclamation and vertical pressure pumps ) 
Exclusive agents for Shakti company,   India  (stainless pumps, AC&DC submersible 
motors)
Exclusive agents for Nemutlu company,  Turkey  (WATERMOT submersible 
pumps&motors)
Exclusive agents for FLSOM BRAND,   Italy  ( submersible cables & motors  )
Exclusive agents for JAINSON,   India  ( insulated cables & winding wire )

 41 Nageeb El-Rehany, 65 Elgomhoria St.-7 Nageeb El-Rehany, 20 Emad 
Eldeen St. -51 Elgomhoria St. Down Town, Cairo - EGYPT. Address

 (+202)27879830 Landline

 01225223677 -01024428905 Mobile

 https://www.elredapumps.com Website

 DR\ KARAM BOULES Contact Person
 General Manager Title
 Elreda_wpco@hotmail.com Email

 EL-KENANA MAFAZA 41
Mafaz Co. Agriculture Sector.Mafaza Agriculture Egypt company was founded over 
Eighteen years ago ,we started penetrating the agriculture sector to satisfy the market need 
for high quality and safe fruits, vegetables and crops. That is why now we operate around 
6100 acres of land diversified between conventional and organic agriculture. Through our 
social responsibility, we made our composting plant to get use of all our wastes to make 
the environment clean.
Our company main production fields are fresh fruit and vegetables.
Products are citrus, grapes, peaches, pomegranate, potatoes, convenience food, olive oil, 
grafted fruit trees, ..etc.
Recently, it started producing extra virgin olive oil and pickled olives with different 
assortments.

 Wadi Faregh – Wady Elnatroun - EGYPT Address

 (+2012) 23218091 Mobile

 a.moner@hg-egypt.com Website

 Ahmed Zedan Contact Person
 Manager Title
 azedan68@gmail.com Email

 EL-SAIED FOR TRADING AND DISTRIBUTING 43
EL-SAIED company for trading and distributing was founded in 1991 
by Eng. Adel Saied Aly Chairman of the board and Mr. Mohsen Saied 
Aly CEO ,the main business is The trade and distribution of agriculture 
products to all Egyptian market.

 G-410,The CourtYard Sheikh Zayed,Egypt Address
 01125779990 Landline

 01125779990 Mobile

 www.alsaied.com Website

 nader mohsen Contact Person
 general manager Title
 nadermohsen611@gmail.com Email

 EL-SHROOK GROUP 44
El-Shrook Group is an Egyptian company, specialized in the field of fertilizers and agricultural machinery etc...
It is an exclusive agency, for the following biggest international companies:
-1PREET   India for agriculture tractor.                                -2FOTON LOVOL (China) Agricultural tractors 
-3 AEROBES (China) Generators, tillers, engines and water pumps 
-4 LAMSIN (China) Motor sprayers and pressure hoses 
-5 WORCRAFT (China) Power tools and hand tools.         -6 DECCO (Italy) Fertilizers 
Our vision: To become specialized in the fields of fertilizers and agricultural machinery and providing products 
that have the best quality, in the Egyptian market.
Our mission: To provide the best products for our customers, which will help in the growth of their 
investments. Our goal: To provide up-to-date products in the fields of fertilizers and agricultural machinery. 
Our motto: To please the customers by meeting all their needs, continuous improvement of our products and 
resolving any technical problems by the help of our highly trained team. Together towards a brighter future

 Badr Center, Beheira – EGYPT Address
 453669888 Landline

 www.elshrook-group.com.eg Website

 Dr. Ehab Raoof Matter Contact Person
 Vice Chairman Title
 elshrook1994@yahoo.com Email
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EL-SAIED company for trading and distrubuting  was founded in 1991 by Mr Adel Saied 
Aly and Mr Mohsen Saied AlyChairman of the board & CEO , the main business is The 
trade and distrubute of agriculture products to all Egyptian market , and local supply 
of services.we have been committed to the development and improvement of 
agriculure life.

WE 
REDEFINING 
AGRI LIFE !

22597638 02 - 22596843 02
83302171 04 - 83301504 04
58 / 72 025 250 010 02 

HEAD OFFICE: 1Suzan Mubarak
St. El-kobba El-gedida,cairo.
BRANCH 1: Talya,Ashmoun,El-monofeya.
BRANCH 2: Kafr Dawood,Sadat 
Regional Road.

www.elsaid.com

info@elsaied.com

 ENGINEERING COMPANY FOR WATER SERVICES & WELL DRILLING 46
Who we are :
Chairman of the Board: Engineer / Raed Ramadan Al-Aydi
General Manager of the company: Engineer / Ahmed Abdel Gaid Ahmed
* The company was established in 2008
* The company specializes in the field of water services and well drilling - solar energy
* Exclusive agents of major international companies specialized in the field of submersible 
pumps (FB - KPS - IPMT - POWER TECH - CARKIT KABLO - ROVATTI POMPE)
* Panel manufacturers certified by (Schneider) in the production of panels
* Specialized in installing solar power stations up to 300 kW.

 Block 58 along The Third Industrial Zone - 6 October Address
 02-36918627 - 02-36918626 - 02-36918625 - 02-36918623 Landline

 010666638935 - 01012220015 - 0100 0183103 Mobile

 http://hndcya-pumps.com Website

 Col. ISLAM KAMAL AHMED SHERIF Contact Person
 Public Relations Manager Title
 info@hndcya-pumps.com Email

 ENAPLAST 45
ENAPLAST is one of the leading pioneer companies in Egypt, 
manufacturing Plastic Piping Systems for Potable Water, Sanitary 
Drainage, Irrigation, and Telecommunication since 1988, in Sadat City, 
Egypt. These products are produced with the most advanced equipment, 
and the necessary Quality Control Tools and Testing Laboratories.

 45, Shams Eldin Elzahaby Str., Heliopolis, Cairo. Factory: Sadat City. Address
 0226903457-8 Landline

 01223943433 - 01551051784 - 01221751784 Mobile

 www.enaplast.com Website

 Eng. William Moussa Contact Person
 General Manager Title
 enaplast@link.net Email
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 ESOLAR RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS 47
Esolar renewable energy solutions company leads stablished since 2014 
, we applies all solar energys applications , wholesales, retail , and EPC 
projects .

 12 sayed azzam st, km28 desert road behind Ezz Elarab - 6 October Address

 01119222876 Mobile

 www.esolar.solar Website

 osama ellabban Contact Person
 sales manager Title
 osama.ellabban@esolar.solar Email

 EURODRIP EGYPT SAE 48
Eurodrip is a micro-irrigation solutions innovator, offering the global agriculture 
sector the broadest portfolio in the market and the most comprehensive range of 
services. Season after season, we work side-by-side with individual growers and 
large corporate plantations to provide the right irrigation solutions for any challenge.
We are dedicated to sustaining an ecosystem of success for our business 
partners and growers.
Our Values
• We make micro irrigation Accessible
• We cultivate sustainable Partnerships
• We’re all about field-trusted Innovation

 12 El Saleh Ayoub, Zamalek Cairo, Egypt Address

 2012 22 95942 Mobile

 http://eurodrip-projects.com Website

 Mohamed Farghaly Contact Person
 Commercial & Technical Manager Title
 mohamed.farghaly@eurodrip.eg Email

 EXPRESS PLAST CO 50
Packaging

 8 Farouk Omar St., Zahraa El-Salam City Address

 (+2012)2941 5444 Mobile

 ashraf.hassan@expressplast.com Website

 Eng. Ashraf Hasaan Contact Person

 EVERGROW FOR SPECIALITY FERTILIZERS 49
Evergrow is the local and regional leader in the specialty fertilizers field. 
With two world-class fully integrated manufacturing complexes, we 
specialize in developing, manufacturing and distributing a wide range of 
specialty fertilizers and chemicals.

 B93, Road15, Smart Village, Cairo Alex desert Road, Km 28, Giza, Egypt Address
 2023537109193 Landline

 www.evergrowfert.com Website

 Evergrow Marketing Team Contact Person
 Marketing Team Title
 marketing@evergrowfert.com Email
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 FATHY HASSAN GROUP - SEALAND PUMPS 51
Fathy Hassan Group  for Trade and Industry .The company was 
established in 1977. Agents of Italian Sealand pumps in Egypt. We have 
a variety of vertical, horizontal , submersibles , fire fighting and industrial 
pumps.
We serve the residential, industrial, agricultural and water desalination 
fields.
The  warranty  is up to 5 years and pumps  are insulated against rust with 
cataphoras.
We are also importers of high quality Chinese pumps and axial fan.
sales@fathyhassangroup.com»

Factories: 10th of Ramadan city,  B4, area123.Address

 01002198035 - 01002336720 Mobile

 fathyhassangroup.com Website

 Mohamed Emera Contact Person
 Section head of pumps sector Title
 m.emera@fathyhassangroup.com Email

 FERT LAND FOR TRADING & AGRICULTURE 52
Fert land was founded in 2013 as an extension of more than 15 years in the 
agri-business field. In  2020, Fert Land launched new expansion phase to 
became the umbrella of group of companies. Sigma Agrochemical, is the 
recent subsidiary of Fert Land Group, specialized to produce a high quality of 
fertilizers that comply with the international standards.
Greens Landscaping, is part of Fert Land Group, specialized in landscaping, 
providing a group of ornamental plants, trees, palms & landscape designs.
We aim to improve quality of the agricultural products, the main supporter of 
Egypt›s economy.

 104 King Faysal St., Giza, Egypt Address
 20237452146 Landline

 201063279580 Mobile

 www.fert-land.com Website

 Mr. Essam Hafez Contact Person
 CEO & Founder Title
 essam.hafez@fert-land.com Email

 GOLDEN VALLEY 54
We work in the field of fertilizers and pesticides. Our main goal is to 
improve the agricultural field in Egypt. We work to provide the best 
and finest types of fertilizers and pesticides that are comparable to 
international products at a lower cost

 Al Sabaa omarat, building 341, next to CIB, third floor, apartment 10, 
Sadat City Address

 01006100077 Mobile

 Ashraf Fawzy Contact Person
 ashraf@goldenvalleyeg.com Email

 GHERIANY INTERNATIONAL FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 53
The company was founded in 2013 in Sadat City to be one of the leading 
companies in the manufacture and production of many specialized 
fertilizers and agricultural fertilizers in all its forms, liquid fertilizers, 
suspended fertilizers and powder fertilizers. Our mission is to provide 
high quality and efficient products with international technology and 
reasonable prices

 Building 39, 40/9, 2nd Industrial Zone, Sadat City, Menoufia Governorate, Egypt Address
 20482656011 Landline

 201011158159 Mobile

 www.gheriany-group.com Website

 sherif zidan Contact Person
 Commercial building manager Title
 sh_zidan@hotmail.com Email
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 GP FOR PLASTIC 55
GB Plastic Factory is one of the factories in the field of manufacturing 
irrigation supplies from special reeds

 Al-Rubaiki, Badr Industrial City Address

 01115542858 Mobile

 www.gpplast.com Website

 George Youssef Contact Person
 Managing Director Title
 orders@gpplast.com Email

 GREEN PLANT FOR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES 56
GREEN PLANT  has extensive know-how and a proven track record of 
in the production of specialty fertilisers.  Staffed by chemists, chemical 
engineers, biotechnologists and agronomists who are engaged in 
product development and improvement, it provides professional and 
technical support to all clients.

 Amman - Jordan Address
 00962 6 535 3678 Landline

 00962 79 940 4832 Mobile

 www.greenplantjo.com Website

 Salsabeel Hammad Contact Person
 Business Development Manager Title
 Mark@greenplantjo.com Email

 HASSAD MAGAZINE 58
Hassad is a free agriculture scientific guidance magazine “published every 
three months” and publish all that is new in the agricultural sector of articles, 
researches, journal releases. Hassad is edited by a group of journalists, 
researchers, consultants and engineers. The magazine is distributed free of 
charge to companies and farms, traders, plantations, agricultural research 
centers and commercial representation offices. 
The magazine has a website that contains an electronic version of the issues 
in .pdf format that facilitates the reading and or downloading processes for 
the readers.

 41 Al Esraa Street- Lebanon Square - Mohandessin - Giza Address
 233023221 Landline

 01000533201 Mobile

 https://hasad-mag.com Website

 Magdy Bendary Contact Person
 Editor In Chief Title
 hasadmag@gmail.com Email

 Greenhas Group 57
Greenhas Group is a worldwide group specialized in the research, 
manufacturing and marketing of fertilizers and biostimulants for the 
nutrition of the crops.
Our formulations meet farmers needs and offer effective and sustainable 
solutions allowing crops to produce more with less. 

 Corso Alba 85/89 Address
 17395433 Landline

 393356345436 Mobile

 https://www.greenhasitalia.com Website

 Agostino Giambelli Contact Person
 Sales and Marketing Director Title
 a.giambelli@greenhasitalia.com Email   
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 HYMA PLASTIC CO. 59
1- Plastics for protected plantations
A) Plastic treated against the effect of sunlight for greenhouse. Width up to 16 m thickness up to 
250 microns
B) Plastic for agricultural expenditure, mulch rolls, banana bags.
2 –Heavy duty bags for packing fertilizers, petrochemicals and paints.
3 - Rolls and bags for light packaging of food, pesticides and pulses.
4 - Rolls and bags for shrink packaging and packaging of food and beverage and pallet packaging.
5- High-density polyethylene pipes, diameters from 32 mm to 315 mm, thickness suitable for all 
pressures for water.
6. Drip irrigation hoses and GR cushion.
7 - Insulation rolls and lining width up to 7 meters and thickness up to 3000 microns made of 
polyethylene or soft or texture

 22 El-Obour Bldgs., Salah Salem, Nasr City, Cairo-P.O. Box 8007 Nasr City, 
Postal Code 11341 Address

 24011626 - 24015836 - 24015835 Landline

 www.hyma-plastic.com Website

 Eng. Samy Mohamed Fahmy Contact Person
 Chairman & Managing Director Title
 sales@hyma-plastic.com Email

 IMAG COMPANY FOR TRADING AGENCIES 60
“IMAG a leading PUMP solutions provider since 1985. Sole Agent in Egypt for:
- IMPO (Turkey) Deep Well Pumps & Motors 
- EBARA (Japan & Italy) Centrifugal pumps & booster sets for water & wastewater
- CSF (Italy) Sanitary & Hygienic pumps – Centrifugal, single screw, piston pumps
- OMAC (Italy) Lobe Pumps 
- GRACO (USA) Diaphragm Pumps 
- DP (Italy) Dosing & metering pumps
- GVR (Italy) Gear pumps 
- POMVAK (Turkey) Vacuum pumps 
We carry stock items for immediate delivery, supply distributors for a broader reach and offer 
customized specs for projects”

 25 Nagib AlRihani , 3rd floor, Downtown, Cairo Address
 225926435 Landline

 01009952220 Mobile

 www.imagcompany.com Website

 Wessam & Charle Alfy Sadek Contact Person
 Managing Partners Title
 sales@imagcompany.com Email     

 KAFR AL ZAYAT PESTICIDES & CHEMICALS COMPANY (S.A.E) 61
Producing, forming and filling of pesticides (Agriculture, public health, veterinary, house 
hold, agri-fertilizer, bio products with its various shapes (W.P, E.C, S.C, S.L, S.P, D, GR) 
besides (Aerosols, air fresheners).  The company has ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, and 
ISO 18001. We have a production branch for bio-compounds or organic for bio-technology, 
in Nubaria city.  
Our company has a decontamination team that works all over the country to serve you and 
protect you from harmful pesticides, that harm public health in: (Touristic villages, hotels, 
houses, hospitals, metro stations and petrol companies).
-We have a high level of guides, that can supply services for clients, before and after sales.
-We also have heat treatment equipment, for wood pallets for export.
-Our production is done according to the needs of the international and local markets.

 Kafr El-Zayat, Gharbeia Address
 (+2040) 2542444 – (+202) 37614362 Landline

 www.kz-chemicals.com Website

 Mr. Essam El-Dabe Contact Person
 Chairman Title
 info@kz-chemicals.com Email

 Mac For Fertilizers And Agriculture Nutrients 62
Mac Fertilizers Company is one of the leading Companies in the Egyptian Agricultural Field 
in General and in the Field of Fertilizers and Agricultural Nutrients in Particular.Since its 
Inception. Mac has taken upon itself the Responsibility of Providing Ideal and Economical 
Solutions to the Egyptian Farmer , Providing all the Fertilizers he Needs of Quality, Efficiency 
and Economy.
MAC Owns a Strong Fertilizers and Various Agricultural Nutrients from Specialized 
International Companies.
Mac has a Strong Sales and Technical Team Characterized by Efficiency to serve Egyptian 
Farmer. 

 Misr Ismaeelia Zeraee Road - Al-Shehab Tower No. 3/4 , SAAQA Bridge - 
Sharkia ( Egypt ) Address

 552743466 Landline

 01061693132 Mobile

 www.macfertilizers.com Website

 Mr. Hossam Nabawy Contact Person
 Chairman Title
 macfertilizers@gmail.com Email
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 MASHTAL EL KHALEJ 63
Gulf Nursery is a nursery specializing in the production of all seedlings 
(citrus, deciduous, nuts, tropical seedlings) and ornamentals. And global 
palms of all kinds and some varieties of municipal palms We also provide 
delivery services to anywhere inside Egypt and export abroad And 
providing the best irrigation, fertilization and pest control programs to get 
the best productivity of seedlings.

 Valley of the Angels - Shabab 2 - Entrance to Al-Safadi Sugar Factory, 
Ismailia Desert Road, after the tenth of Ramadan Address

 01030044188 Mobile

 Ahmed Salah Contact Person
 Agricultural engineer Title
 mashtal.elkhalij@gmail.com Email

 Medika Scientific 64
Medica Scientific was established in 1987 by Eng. Ahmed Rady as an agent 
and distributor of scientific and laboratory equipment and quickly became 
known throughout Egypt as a supplier of high quality laboratory equipment 
and specialized research tools. We offer a wide range of laboratory equipment 
and a range of industrial products covering thousands of industries.
Medica caters to customers across Egypt with a wide range of products 
focused on various applications and market segments, such as food 
processing, soil testing, pulp and paper testing, environmental labs, life 
sciences, quality assurance and quality control, veterinary materials science

 92 A Mohamed Farid Street, downtown Abdeen Address
 201111276661 Landline

 201111276661 Mobile

 www.medikascientific.com Website

 Noha Makram Ahmed Ahmed Contact Person
 General manger Title
 noha.makram@medikascientific.com Email

 Metalic Plast Modern Irrigation systems co, 65
Metalic Plast Modern irrigation systems co is considered as one of the 
earliest and largest companies in the field of producing modern irrigation 
products in Egypt and the MENA area from plastic. since 1986, MP 
provides durable and long lasting high qulaity drippers, sprayers, pipe 
fittings, plastic valves, LDPE irrigation pipes, and landscape accessories 
to get the most efficient use of water in farms, green houses and 
landscapes.

 no 9/9 and 8/9 2nd industrial zone, Sadat city, Egypt Address
 20482656314 Landline

 201005738788 Mobile

 www.metalicplast.com Website

 Karim Shera Contact Person
 Owner Title
 karim@metalicplast.com Email

 MINISTRY OF AGRICULTURE CENTRAL
ADMINISTRATION FOR SEED PRODUCTION - CASP 

66
The central administration for seed production «»CASP»» provides seed 
varieties for strategic field crops, as well as some vegetable and fodder 
crops. CASP provides seeds with high-yield, disease-resistant and 
adapted to different weather conditions. CASP provides seeds through 
more than 250 distribution outlets spread in various governorates of the 
Republic

 8 ElGamaa st., Agriculture Research Center, Giza - Egypt Address
 20235694050 Landline

 https://casp.gov.eg/ Website

 Prof. Hatem Ali Contact Person
 Chairman of Board Title
 casp.gov.eg@gmail.com Email
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 MINISTRY OF AGRICULTURE
HORTICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 

67

 9 Cairo University Street Address
 35720617 Landline

 MINISTRY OF AGRICULTURE THE PROMOTION OF
RURAL INCOMES THROUGH MARKET ENHANCEMENT PROJECT 

68
The promotion of rural incomes through market enhancement project is a 
joint investment by the government of Egypt (GOE) and the international fund 
for Agricultural Development (IFAD), in purpose of increasing the average 
annual income for 50,000 rural households, including smallholder farmers by 
integrating them in the agriculture value chain.
For the side of Gender PRIME helping offering equal career opportunities for 
women and men, in addition PRIME has a scoop achievements, we designed 
SHARI platform, as it considered one of the most important E marketing 
channel for the farmers & launching Right cultivation campaign which aims to 
establish very useful link between the farmers & the specialists by using the 
advanced modern technology & the social media as well

 NEFERTARI BIO MAGNETIC (FOR SALT WATER FARMING) 70
The company was founded in 1992; it is the first and only company in the Middle East and 
Africa in the field of potential applications of magnetic and non-traditional in the fields 
of agriculture and industry. The company›s policy is to achieve the greatest benefit at 
minimum cost, while preserving the environment, and pride of ‹›Made in Egypt››.
Products:
In the field of agriculture: We made magnetic Nefertari actuator for processing vital fresh 
water (For humans, farm animals and fish), and salinity water used in agriculture.
Also processing devices to activate the seeds before planting.
In the field of industry: Our own processor to convert hard water to soft water to protect the 
boilers, air conditions and irrigation networks. We made actuators to treat water used in 
food, cement and bricks industry….etc.

 El-Asher Mall, 10th of Ramadan City, in front of Rewad Club Address

 01021073212 Mobile

 nefertari2@live.com Website

 Eng Nefertari Ated Contact Person
 General Manager Title
 www.magnetic.nefertari2.com Email

 Mozare3 69
Mozare3 is an Agri-Fintech startup aims to be the agricultural arm for food 
processing companies and the marketing arm for small scale farmers. 
Mozare3 acts as the focal point between farmers and food processing 
companies through the following services:
- Contract farming            - Seed sourcing 
- Seedlings production     - Tech. Support 
- Farmers›financing          - Certified inputs
- Digitized workflow          - Traceability 
- Better payment terms»

 Park Avenue, Cairo - Alexandria Desert Rd Address
 235320133 Landline

 201000755238 Mobile

 www.mozare3.net Website

 Radwa El Amir Contact Person
 Public Relations Executive Title
 radwa.elamir@mozare3.net Email



2021

151150 Sahara Show Catalogue

 NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION 71
NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION is an Egyptian  
company with a 30 year legacy in the field of pipes system. Since was 
brought to life. it has pioneered its industry knowledge become the bench 
mark in the market, NEISCO  is considered a leading manufacturer in the 
field  of UPVC  pressure  fittings, sewer fittings, valves ,pp compression 
fittings ,Drip Irrigation tubes ,as well as UPVC &HDPE  pipes. sold in Egypt 
and worldwide,neisco export its products across 4 continents including 
Europe, Africa and  middle east

 4/15 Borg ELmohandesin ,Rabaa EL Adawia, Nasr CITY. CAIRO Address
 228605060 Landline

 01224227775 -01066770045 Mobile

 www.neisco.com Website

 MOHAMED KAMAR Contact Person
 MARKETING MANAGER Title
 info@neiscoegypt.com Email

 NEW FUTURE GREEN 72
New Future Green Co.It is one of the leading companies in agricultural 
fertilizers (Combined Pesticides, Growth Regulators and Fertilizers) for 
nearly 16 years.
We established our factory for fertilizers production in the industrial zone 
in October, and we›ve concluded a cooperation protocol with the General 
Authority for the Agricultural Budget Fund of the Egyptian Ministry of 
Agriculture to support the products and ease their access to farms.

 23 Michel Bakhoum Street, off Mossadeq - Dokki Address

 01224991783 Mobile

 www.newfuturegreen.net Website

 Mohamed Hamza Contact Person
 Engineer Title
 nfuturegreen@gmail.com Email

 NILE DRIP 74
Established in 2004 subsidiary company of Mohamed El-Sayed Sons 
Commercial Group. Is one of the leading companies in Egypt, manufacturing 
drip irrigation pipes utilizing the latest technologies for modern irrigation 
systems and water supplym aimed to create a high quality local products that 
competes the most well-known global brands in the field.
 NILE DRIP is committed to manufacture HDPE Irrigation Pipes, LDPE Drip 
Irrigation Pipes (GR & Blank) and Drip Tapes; following the highest quality 
standards in terms of raw materials and technologies used in manufacturing 
NILE DRIP products.»

 5th industiral area ,block 215 ,Sadat City, Egypt Address
 0453620899 - 0453620964 Landline

 01003820004 Mobile

 Ahmed Mahdi Contact Person
 Sales General Coordinator Title
 niledrip@yahoo.com Email

 NEW STAR FOR SEEDS AND FERTILIZERS 73
New Star for Seeds is a pioneer in the field of fertilizers and seeds. The 
corporation owns the best agencies for international companies such as the 
Spanish company Piagro, the Taiwanese company Neon Seeds, the Serbian 
company Erasem Seeds and the Arab company in the field of fertilizers The 
company owns the best varieties of vegetable seeds such as ground and wire 
tomatoes The company has the best varieties of chili for export and the local 
market Varieties of sweet pepper Varieties of pepper yellow and red colors 
Varieties of summer and winter cucumbers, eggplant, cantaloupe and melon.

 12 El-Farik Mahmoud Shokry St., Kobri El-Kobba, Cairo – EGYPT Address
 224443351 Landline

 01000960004 Mobile

 Ayman Abd El Aziz Contact Person
 General Manager Title
 newstarforseeds@gmail.com Email
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 NILE FOR PLASTIC INDUSTRY 75
We are specialized in producing shade netting

 71 industrial zone. Belbis Al 10 mn ramdan road Address

 (+2010) 28181589 Mobile

 Www.nileplasticegypt.com Website

 Khaled Mohamed Elbagory Contact Person
 General Manager Title
 nile.plastic@hotmail.com Email

 ORASCOM TRADING 76
For nearly 50 years, Orascom has provided the best quality products and 
after-sales services to private companies and government organizations 
across Egypt. This combination of local and international expertise is an 
essential component of our success. This is because of our commitment 
to provide first-class quality products to our customers. We invite you 
to discover more about Orascom Trading and its commitment to quality 
and excellence

 162 B 26th of July Street - Agouza - Giza Address
 +202 3345251016-19-22 Landline

 01222407205 Mobile

 https://orascom-trading.com Website

 Christan mekhaael Contact Person
 Coordination Manager Title
 Christine.micheal@orascom-trading.com Email

 PETRA AGRICULTURAL INDUSTRIES CO. 78
Petra Agricultural Industries Co. is leading Jordan-based company 
that was established in 1995 at Al Hassan Industrial Estate in Irbid is 
specialized in manufacturing & supplying NPK fertilizers in different 
forms including granules, soluble powder, suspended, liquid, as well as 
it includes a chemical production line for the production of intermediate 
fertilizer (Urea Phosphate) one of the inputs of the chemical fertilizer 
industry.

 Al-Rabieh - Shareef Naseer bin Jameel Street -in front of King Abdullah 
parks - Building No. 39 Third floor Address

 65533386 Landline

 962796522163 Mobile

 www.petraferte.com Website

 Lojain Abdallah Alhamed Contact Person
 Agricultural engineer Title
 info@petraferte.com Email

 ORGANIC BIO TECHNOLOGY (S.A.E) 77
Bio-products
Bio-insecticides
Protecto 9,4 % WP                              
Bio-sect 32 M.S/MG  WP           
Bio-fungicides
Bio-zed %2,5WP  
Bio-arc %6 WP          
Bio-public health
Bio-larve %1,2 wp                                  
Bio-larve 2,4 % wp              
Bio fertilizers
Phosphatin                                                                        
Azotin                                                          
Potassiomag                                              

 61 Al-Hussein St., Mohandessin, Giza– EGYPT Address
 (+2045) 2634475 – (+202) 37614362 Landline
 Mr. Essam El-Dabe Contact Person
 Chairman Title
 info@organicbiotechnology.net Email
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 PICO MODERN AGRICULTURE COMPANY 79
Drawing 37 years of experience, Pico is a leader amongst Egyptian growers and exporters, 
providing customers with early, high quality fruits from safe production and assured 
quality standards. Our varietal development program is built to match export windows and 
market requirements for stone fruits, grapes, strawberries, mangos, pomegranates, citrus, 
avocados, lychees, and leafy vegetables.
Pico networks with international research centers and private consultants to continuously 
update implemented agriculture know-how, and with top variety breeders to always bring 
the new varieties to the region for evaluation and commercialization.
Pico has its own fruit nurseries with subcontracted varieties from international breeders.

 3, Shagaret El-Dor St., Zamalek, Cairo – EGYPT Address
 27357770 Landline

 +201110332976 Mobile

 Hatem El Ezzawy Contact Person
 Managing Director Title
 www.picoagriculture.com Email

 REHANA MAGAZINE 80
Agricultural periodical magazine – Quarterly magazine Rehana›s Magazine editor family aims 
to define agricultural workers domain of modern agricultural techniques and the transfer of 
accumulated experience by streamlining information available through specialists renowned for 
their expertise and practice of scientists and research centers of the Egyptian universities.
It has become the development of the Egyptian farming methods and goals, and a very increased 
productivity to achieve remunerative farms where traditional agriculture is facing many problems 
have led to lower production and the reluctance of many people to invest in this area.
We are fully aware that there are many newspapers and magazines have preceded us in this area 
and to be issued to each of the news organizations ancient. So, we are in the edit Rehana Magazine 
family not looking for competition, but we aim to excellence and providing honest information 
and practical experience in order to raise awareness of the importance of scientific method in the 
agricultural field, where agriculture is no longer a profession of whom without work but became a 
science and function.

 El-Taksem El-Syahy, in front of Magles El-Madina El-Kanater El-Khayria, 
El-Qaliubia – EGYPT Address

 (+2011) 15092322 – (+2010) 04804625 Mobile

 Mr. Bahaa Atef Abd Elmomen Contact Person
 Chairman Title
 rehanamag2016@gmail.com Email

 SAVIOLIFE SRL 82
Saviolife, the life-science branch of Mauro Saviola Group, global leader in 
circular economy. Since many years is manufacturer of sustainable raw 
materials for professional agriculture., and from its own factories in Italy 
and Belgium, is providing a patented Slow Release Nitrogen (SRN) under 
the brand of Sazolene® and now the special plant extract with Root 
Biostimulant activity named Saviotan.

 Viale Lombardia, 29 - 46019 Viadana (MN) / Italy Address
 390375787 Landline

 +39 3347927518 Mobile

 www.saviolife.com Website

 Marco Sgarioto Contact Person
 Export Manager MEA Title
 marco.sgarioto@saviolife.com Email

 SAFWAPACK 81
The company works in the field of packaging and packaging in all 
activities in the agricultural, pharmaceutical and industrial fields and in 
the field of small industries

 23 gafer el sadqe st., 7th district Nasr City-Cairo Address
 02-23812750 Landline

 01097455666 Mobile

 mohamed abdelrasoul Contact Person
 C.E.O Title
 safwapack22@yahoo.com Email
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 SHANSUNG MACHINERY 83
Company shansung Operates shan Sung in the field of heavy equipment 
industry, with investments Egyptian-Chinese joint, where the progress 
of the world and the Arab region and North Africa is a large multiple of 
heavy equipment to suit the terrain and climate, where unique company 
with its products the most environmentally friendly Arab characterized 
the climate is warm and the desert, and that you need strongly to a 
certain quality of equipment that fit the environment and the climate is 
warm and the Desert.

 61 elsadaat street giza Egypt Address
 2023382955 Landline

 201122599997 Mobile

 www.shansung.com Website

 Khaled sallam Contact Person
 Eng Title
 info@shansung.com Email

 SHIRA GROUP 84
SHIRA Group is the agent of Hunter, Rivulis, Elysee, DVD, Zinco, Metalico, 
Stiga and many European companies. SHIRA Group and its agencies is 
operating in the Egyptian market through 3 companies; -SHIRA Trade 
and Agencies, which is specialized in the field of irrigation networks for 
landscape and water networks.
-AGRO Egypt, which is specialized in the works of irrigation networks for 
farms and the production of organic compost.
-SHIRA Smart Garden, which is specialized in planting roofs, lighting and 
landscaping equipment.

 5 khaled Ibn El-Walid St.,Sheraton Heliopolis-Cairo Address
 +20 22661844 Landline

 +20 01289222206 Mobile

 Shiragroup.com Website

 info@shiragroup.com Email

 TABRAK FERTILIZERS 86
Tabarak Fertilizers Company was established in 2004 SAE as an extension of more 
than 15 years of experience in the field of fertilizers and pesticides.
Tabarak is one of the most promising companies in the Egyptian market. From 
the first moment, the company relied on importing distinguished, high-quality and 
efficient products (fertilizers - pesticides) from international companies to achieve 
success with its partners.
Tabarak is one of the leading companies in the export of phosphate ore to all 
countries of the world.
More than 1500 clients in the north and south of Egypt.
More than 50 compounds specially produced with high quality and by foreign 
experts in this field.

 59 st Vector emanwel- smoha -alexandria Address

 01060006501 Mobile

 www.tabarak.com.eg Website

 Mr.Maher Mahmoud Contact Person
 Deputy Chairman of the Board Title
 info@tabarak.com.eg Email

 SHOUMAN COMPANY 85
1- Agricultural Film Factory: UV stabilized agricultural film for (greenhouses - low tunnel 
film- grapes covering film- mulch- silage film- surfaces coverage- general purposes - soil 
and VIF sterilization)- banana reservation bags- seeds bags. 
2- Lining and isolation Factory: Production of multi-layer H.D & LDPE sheets, with different 
width & thickness for lining and isolation.
3- Wrapping & packing factory: Production of packaging bags for fertilizers, raw material…
etc., – different types of plain and printed shopping bags.
4- Woven bags factory (Rafftech): Production of all types of woven sacks:
-Standard woven sacks         - Coated sacks
- BOPP laminated sacks        -Block-bottom sacks       -Block-bottom valve sacks
5- Convipack: -Production of “multilayer PE” which is used in food packaging.

 8 ELGaish street ELMansoura,Egypt. Address
 502300200 Landline
 01001930326 Mobile

 www.shouman.com Website

 Eng. ELsayed Abd WLwahab YounisYabbib Contact Person
 head of marketing sector Title
 info@shouman.com Email
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 TAKNIAT FOR WATER ENGINEERING AND IMPORT 87
Takniat company working in the field of deep pumps. It implements all 
projects related to artesian wells. All solar energy projects. Exclusive 
agent for Turkish HAMMER Submersible pumps. Agent for MICNO solar 
pump Inverter 

 16th Street, building from Al-Libini Street - Faisal - Mariouteya - Giza Address
00201157704227Landline

 00201204097136 Mobile

Mohamed ElsayedContact Person
Commercial ManagerTitle
 mohamed.sadek511@gmail.com Email

 TARGET FOR CHEMICALS INDUSTRY & TRADE 88
Target for Chemicals industry and trade (ABAZA Group) is the Middle 
East market leader in full-line chemical distribution. Linking chemical 
manufacturers and chemical users the company provides business-to-
business distribution solutions for industrial and specialty chemicals 
globally.
ABAZA Group business strategy is focused on manufacturing as well 
as trading. In line with our goal to offer a comprehensive and full line of 
basic and specialty chemicals for various industries.«

For Chemicals Industry And Trade

 New Bourg Al-Arab Block 27,place 4 Alexandria Address
 34625425 Landline

 01094477480 Mobile

 http://www.target-chemicals.com Website

 Adham Elnaggar Contact Person
 Marketing Manager Title
 adham.elnaggar@target-chemicals.com Email

 TECHNICAL CONSULTANCY CENTER 90
The TCC is the outcome of a broad experience since 2003 in the aspect 
of organizing exhibitions and conferences  specialized in agriculture , 
food industries , veterinary , economy and education, as well as feasibility 
studies for investments, industrial & agricultural projects. A specialized 
group of experts in those fields works in the center, and cooperates with 
experts from academic and scientific positions when needed, in order to 
insure best results. 

 alshareef naser bin jamel street Address
 65533386 Landline

 796522163 Mobile

 www.tc-center.com Website

 bara ezaldeen Contact Person
 exhibitions and conferences coordinator Title
 sales@tc-center.com Email

 TAWAKOL FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT 89
TID was established with the aim of providing better solutions to all our 
clients across the agribusiness sector. We›re focused on developing 
irrigation systems in the desert through Center Pivot Irrigation systems 
as well as providing genuine spare parts for all systems. For our other  
customers, we offer state-of-the-art silage packing solutions for farms 
and exporters alike.  

 11 Ishak Yacoub, Heliopolis, Cairo, Egypt Address

 01030000850 Mobile

 www.tidegypt.com Website

 Nour Tawakol Contact Person
 General Manager Title
 info@tidegypt.com Email
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 THE EGYPTIAN COMPANY FOR
AGRICULTURAL SOYBEAN NETTING, FIBER 

91
The Egyptian Company for Greenhouse Netting.. A leading company in the field 
of manufacturing protection and shade nets.. It was established in 2006 and was 
distinguished in the Egyptian market by its ability to meet customer requirements.. Our 
company knows the secret of excellence and is always keen on the success of cooperation 
between it and customers through Providing a production capacity that allows dealing 
with more than one customer at the same time.. Our company is keen to provide all 
the machines that allow it to meet all the requirements of customers regardless of the 
difference in those requirements in description and timing.. If you want to be distinguished, 
look for the Egyptian company for networking greenhouses. agricultural.

 Industrial Zone A2 - Plot 9l5l4 - Tenth of Ramadan - Sharkia Governorate Address
 554410746 Landline

 01097771521-01097771520 Mobile

 egyptfiber@gmail.com Website

 Hisham Morsy Contact Person
 chief value chain officer Title

 THE MODERN COMPANY FOR VETERINARY MEDICINES
AND AGRICULTURAL PESTICIDES (MOVETCO)  

92
The Modern Company for Veterinary Medicines and Agricultural 
Pesticides was established in 2014 At the hands of a class of experts 
aspiring to be one of the leading companies in the world of industry 
Veterinary medicine and agricultural pesticides

 Azraq Highway, Muwaqqar Industrial City - , Amman - Jordan Address
 96264616216 Landline

 962798002857 Mobile

 https://www.movetco.com Website

 Abdel wahed Housein Housarieh Contact Person
 Deputy Manager Title
 info@movetco.com Email

 TRACTORS & ENGINEERING COMPANY 94
One of the Holding company for chemical industries

 18 Emad el Din St, Down town , Cairo Address
 16622734 Landline

 01116622734 Mobile

 www.elmaharees.com Website

 Ahmed Fouad Sadek Contact Person
 Marketing Department Title
 ahmed.fouad@elmaharees.com Email

 TIGER PROFILES & INSULATION EGYPT 93
Tiger Profiles - Tiger Sections and Insulators A factory specialized in 
the production of building and cladding systems - cladding - and steel 
building systems - steel structure

 Abo Rawash Address

 00201153221120 Mobile

 www.tigerprofiles.com Website

 Rose Slama Contact Person
 chief executive officer Title
 rose@tigerprofiles.com Email
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 TRANS FRIDGE INTERNATIONAL 95
Sole Agent and Distributor for Alzchem – Germany, in Egypt for: 
-Dormex (Plant Growth Regulator)
-Sitofex (Plant Growth Regulator)
-Perlka (Calcium Cyanamide)  Slow release fertilizer that contains 19.8% 
nitrogen and 15% calcium.
-Sole Agent and Distributor for Hockley International – U.K., in Egypt for:
-Hockley GIB – T(Gibberellic Acid Tablets)
-Hockley Phone 48 (Ethephone 48%)
-Super MEP 5% liquid (Mepiquat Chloride 5% w/v)
-Hockley Alpha (Increase Fruit Set) (Decrease Fruit Drop)
-Hocklin Super (Non-ionic Surfactant)

 6 Dar El Shefa St., 5th Floor, 11451 Garden City, Cairo - EGYPT Address
 202 27920206/7 – 27922917 Landline

 www.transfridge.com Website

 Adel Roushdy Kodsi Contact Person
 General Manager Title
 info@transfridge.com Email

 UNITED PLASTICS AND IRRIGATION COMPONENTS 96
united plastics is the leader of manufacturer for plastic pipes and dripper 
pipes from diam 16mm upto 110mm and all the fittings such as clamp 
saddle , couplings , end caps , ball valve , reducing coupling , end plug , 
coupling T , connections , ELBOW , Valve box , pipe stabilizer.

 33 abdel wahab el kady street cairo egypt Address
 20224170451 Landline

 201009999906 Mobile

 www.unitedplastics.com.eg Website

 khaldoun AL shawwa Contact Person
 commercial manager Title
 info@unitedplastics.com.eg Email

 VISION AGRICULTURAL MAGAZINE 98
Egyptian specialized scientific agricultural magazine. Covering all the important 
events of the agricultural sector and livestock exhibitions, conferences, scientific 
research and studies indicate an important sector. Addressing the most important 
and the largest and latest news from the sector and contains the most powerful 
articles that are the most important topics that help workers in the sector and in 
charge of it and interested in it to achieve lasting growth and expansion in areas 
of interest in their work. Issued every three months, only four issues a year, 46 
issues were issued, so far by the company›s global marketing ICM with her long 
experience in the production of newspapers, magazines and scientific evidence 
niche. Overseeing the preparation of material written by a broad variety of the most 
prominent figures working in agricultural sector. 

 14 El Horreya St., Abu Limon - in front of the new Train Station – Kanater 
Khayreya – Kalyoubeya – EGYPT Address

 (+202) 42178230 Landline

 (+2011) 25381427 – (+2012) 27950508 Mobile

 Mr. Ehab Mohamady El-Sayed Contact Person
 Chairman Title
 vision_mag@hotmail.com Email

 UNITED WIRES COMPANY – EL-SEWEDY 97
United Wires was founded in 2006 in 10th of Ramadan City, over a production facility of 35000 m2 with a total capacity 
of about 75,000 Ton/year using the most advanced technologies, fully automated control systems and a qualified team 
of 200 employees. The company aims to manufacture high quality steel wires and overhead conductors, which serves 
the electricity and energy sectors, mainly in the domestic market and export to all over the Arab world, Europe and Africa.  
Also, some of our products can be used for commercial purposes. The company obtained ISO 2008-9001 accreditation 
from the British point of BASEC, which is considered one of the most important certification authorities, in the field of 
cable in the world, as the company is always seeking approval certificates of product quality and application security 
system and the Occupational Safety and Health.
Our products: -Heavy galvanized wires for grape, crop bearing and agricultural cropping.
-Low carbon galvanized steel wires for cables armoring, fencing, barbed wires …etc., with diameters of 0.80 to 5.00 mm
-Galvanized steel wires (single and/or stranded) for steel cores, earth wires, vibration dampers…etc, with a single wire diameter 
of 1.45 to 4.75 mm with maximum 19 wires strand. -Aluminum wires for cables armoring with diameters of 1.60 to 4.75 mm
-Overhead conductors as AAC, AAAC, ACSR, AACSR …etc. -Steel strand for pre-stressed concrete- High carbon steel wire 
for mattress springs

 Industrial Zone A3, 10th of Ramadan City – EGYPT Address
 20554411944 - 4411943 Landline
 (+2011) 54552225 - (+2010) 01883567 Mobile
 www.elsewedy.com Website
 Mr. Yasser EL Maghraby Contact Person
 Commercial Manager Title
 y.maghraby@elsewedy.com Email
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 WATANIA FOR TRADING AND AGENCIES 99
General procurement , trading and marketing and filter stations , water 
and sewage treatment , and all kinds of valves . The plastic contact 
pieces for irrigation and modern water networks and fire and the pumps 
and commercial agencies and all kind of pipes.

 ELseka altogaria st , Behind Arcedia Mall , Cornish EL-Nile , Cairo Egypt Address
 2227738767 Landline

 01110002263 Mobile

 www.alwataniaeg.com Website

 ahmed el shamy Contact Person
 Technical office Manager Title
 a.elshamy@alwataniaeg.com Email

www.livestockmiddleeast.com

EXPAND YOUR  
LIVESTOCK & POULTRY  

BUSINESS IN THE MIDDLE EAST

UK | USA | UAE  info@livestockmiddleeast.com



China
Hybrid
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 Zhucheng Tripod Thai Packaging Color Co., Ltd. 2
Factory was established in 2001 and had grown to be one of the largest 
packing company in China .Mainly -8sides sealed flat bottom bag,three 
side seal bag, paper bags, high-temperature cooking bags, aluminum foil 
bags, stand-up bags,zipper bags, vacuum bags,spout pouch,side gusset 
bag, and film roll.

 No. 126, Shungeng Road, Zhucheng,Weifang, Shandong, China Address

 86-15684332843 Mobile

 https://dtpacking.en.alibaba.com Website

 amy.li@zcdtbz.com Email

 SHANDONG DEBELL ENERGY SAVING CO.,LTD 1
We are a supplier and exporter specializing in sound insulation and 
acoustic solutions.Our products sell well in Asia, South America, Middle 
East, Europe and Africaincluding Russia, Ukraine, Poland, Kuwait, 
Saudi Arabia, Bangladesh, India, Pakistan, UAE, Chile, Brazil, Malaysia, 
Indonesia, Singapore, Philippines and Vietnam including 100 Multiple 
countries. «Win with quality and be honest with reliable service» is the 
management theory we always adhere to. Will provide -24hour online 
service, OEM service, brand design, optional shipping, free samples and 
fast delivery time

 CAOWANG INDUSTRY PARK,BINZHOU CITY,SHANDONG PROVINCE Address
 0086-533-7987775 Landline

 0086-533-7987775 Mobile

 www.debellcn.com Website

 nancy@debellcn.com Email

 SHANDONG DONGJU TRADING CO.,LTD 3
Shandong Dongju Machinery Technology Co., Ltd., located at Liaocheng, is a 
comprehensive company based on the Shandong Shengbang concrete pump parts 
company production base and Shandong Dongju Trading company as a foreign trade 
platform integrating production, supply and marketing. Shandong Dongju Machinery 
Technology is a large professional production enterprises , covering industries such as 
hose manufacturing, precision machining, castings and forgings. The company has four 
factories, covering a total area of 100 acres, with more than 200 employees, more than 10 
sets of automation equipment for simultaneous production, and an advanced scientific 
research office. In the highly competitive 21st century , our company will make a brilliant 
mark in China›s pumping industry with its great strength.

 HouShi Industrial Park,ZhangLuJi Town,DongChagnFu District,Liaocheng 
City, ShanDong Province, China Address

 0086-635-8424568 Landline

 0086-635-8424568 Mobile

 www.dongjugroup.com Website

 susan@sdshengbang.com.cn Email

 Datta Import And Export CO.LTD 4
Can beprocessed according to demand Compound fertilizer, water 
soluble organic fertilizer, trace element fertilizer, functional fertilizer, etc. 
You are welcome to contact us for cooperation matters.We also hope 
that your company can export products to China

 No.1-9,airport road.airport industrial park,laishan district,yantai city,china Address

 13665354555 Mobile

 http://www.datta.com.cn Website

 dattavip@163.com Email
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 SHANDONG SPRING RAIN WATER
SAVING IRRIGATION EQUIPMENT CO., LTD 

5
We specialized in making drip mold and assembly machine for PC drips 
,and also PC drip.

 No.69, West Binhe Road, Laiwu High-tech Zone,Jinan City,Shangdong 
Province China Address

 0634-6267569 Landline

 8618763432485 Mobile

 www.drippermould.com Website

 295245055@qq.com Email

 LAIWU JUJI PLASTIC MACHINERY CO.,LTD 6
We are professional manufacturer of plastic drip irrigation pipe making 
machine and products located in Laiwu City,Shandong Prov.China. Our 
company›s main business is water-saving irrigation machine and plastic 
products.Including: Micro spray belt machine, soft water hose machine, 
various specifications of micro spray belt and soft water hose plastic 
products.

 South road of daqiao,laiwu district, jinan city Address
 0531-76211627 Landline

 13963444468 Mobile

 www.lwjuji.com Website

 lwjuji@126.com Email

 SHANDONG SANXING FOOD CO.,LTD. 7
Shandong Sanxing Food Co., Ltd. was founded in 1978, and the annual 
processing of various types of dehydrated vegetables are 15,000 tons.
Our main products: dehydrated garlic,onion,ginger and other dehydrated 
vegetables.The company has obtained ISO:9001, HACCP, KOSHER, 
HALAL, BRC and other authoritative institutions certification, and passed 
the FDA on-site audit and inspection in 2012.

 NANGU ROAD,LINSHU COUTY,LINYI CITY,SHANDONG,CHINA Address
 0086-0539-6360618 Landline

 0086-0539-6368168 Mobile

 www.sanxingfood.com Website

 mikehe@sanxingfood.com Email

 ZHU CHENG CITY GUANG YUAN PACKAGE MACHINERY FACTORY 8
Zhucheng Guangyuan Machinery is located in Shandong Province, 
China., It is a modern food machinery manufacturing enterprise 
integrating R&D, production, sales and after-sales. Main products 
Vegetable and fruit processing line, meat processing line, potato 
production line, packing machine, etc.Warmly welcome all customer visit 
our company and discuss business together.

 500M East Industrial Avenue East Renmin Road Zhucheng City Weifang 
City Shandong Province CHINA Address

 0536-6055957 Landline

 18866710366 Mobile

 https://www.chinaguangyuanpacking.com Website

 43041757@qq.com Email
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 SHANDONG FENGMEI AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. 10
Shandong FM Agricultural integrates,manufacture and sales,specializing 
in agricultural products.Cover the whole farming process of land 
consolidation,sowing,harvesting.We are committed to providing users 
with a more convenient and efficient way of operation,to bring users a 
better labor experience.

 No. 37, Jining Road,Dongying City,Shandong Province,China Address
 0086 0546-8181999 Landline

 0086 0546-8181999 Mobile

 https://sdfengmei.en.alibaba.com Website

 smith@zdcast.com Email

 SHANDONG YAHE CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD 9
We are a manufacturer of construction machinery products. For more 
details, you can find us on Google. Our biggest advantage is that we are a 
manufacturer and can reduce the price difference between middlemen or 
trading companies.

 No.150, Jinghe West Road, Jinghe street, Tengzhou City, Zaozhuang City, 
Shandong Province Address

 3080546 Landline

 0086-15866237600 Mobile

 En.tzdingli.com Website

 Drillingrig@sd-yahe.com Email

 LINYI PETROS POWER MACHINERY CO.,LTD. 11
The company was founded in 2011, the main business products: small 
construction machinery, agricultural machinery, plant protection garden 
machinery, garden machinery labor protection supplies.

 F8 OF RUNDI BUILDING, NO.4 KAIYANG ROAD, LINYI CITY,SHANDONG 
CHINA Address

 15864878185 Mobile

 www.fanhongxi.com Website

 fanhongxi@126.com Email

 SHANDONG GUOMAI POWER MACHINERY CO.,LTD 12
Our main products include deep groove ball bearing, taper roller 
bearing, cylindrical roller bearing,spherical roller bearing,pillow block 
bearing unit,auto wheel hub bearing,thrust ball bearing,thrust roller 
bearing,universal joint,rod end bearing.

 NO.38,6TH STREET,HAODE PLAZA,WEICHENG DISTRICT,WEIFANG CITY Address
 0536-8572001 Landline

 0536-8572001 Mobile

 www.cvzbearing.com Website

 china@cvzbearing.com Email
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 SHANDONG BAOLAI-LEELAI BIO-TECH CO., LTD. 14
BAOLAI-LEELAI is animal micro-ecological agent products and service 
provider of micro-ecological technology and solutions.Its business area 
includes 23 divisions ,such as livestock micro-ecology, aquatic micro- 
ecology, ruminant micro-ecology,biological products, biological feed etc.

 No. 28, Chuangye Street, Taishan District, Tai’an City, Shandong 
Province,China Address

 86-538-8068163 Mobile

 www.bl-probiotics.com Website

 gm@baolai-leelai.cn Email

 WEIFANG TAISHAN TRACTOR CO.,LTD 13
Weifang Taishan Tractor Co., Ltd. is located in the western part of the Shandong province - Weifang 
City, close to the Ji-Qing Expressway, adjacent to the port of Qingdao, having convenient traffic, 
and  remarkable location advantage. The manufacturing  plant covers an area of 200,000 square 
meters, has three advanced tractor assembly lines, the annual capacity of more than 100,000 
sets. Including of R & D, production, sales, foreign trade department, It is an large and professional 
tractor production enterprises. Many years of developing in agricultural machinery industry, we 
committed to build the world›s first-class modern agricultural machinery enterprises. At present, 
after more than 20 years of development and continuous innovation, Weitai tractors have formed 8 
series, more than 100 models, with power covering 280-40 horsepower. The company has national 
subsidy qualification, and a number of domestic and foreign certifications, having ISO9001:2015 
international quality system certification and CE certification.On the way of development, we 
never stop our steps, the company uphold the Innovation leads The Times, The good faith creates 
brilliance» management beliefs, adapting scientific and strict company management, sincere 
service customers, contributing to society, keeping innovation , remaining true to our original 
aspiration, contributing to promote agricultural machinery modernization of the world.

 North of Weichang Road and west of Guanlu Village,Fushan Town, 
Weicheng District ,Weifang City ,Shandong Province ,China Address

 13516369981 Mobile

 www.weifangtaishan.com Website

 672614779@qq.com Email

 SHOUGUANG GREENTIME AGRICULTURE
TECHNOLOGY CO.,LTD 

15
Shouguang Greentime Agriculture Technology Co., Ltd. is a professional 
manufacturer and exporter of greenhouses, greenhouse accessories 
and greenhouse equipment, with a history of 10 years. Our main 
products include film greenhouses, glass greenhouses, polycarbonate 
greenhouses, Multi-span greenhouses, tunnel greenhouses, light 
deprivation greenhouses, rolling bench, etc.

 NO.201,Shouyao Road,Jitai Town, Shouguang,Weifang,Shandong. Address
 86-536-5221661 Landline

 86-536-5221661 Mobile

 www.greentime-tech.com Website

 allen@greentime-tech.com Email

 SHANDONG GAOJI INDUSTRY MACHINERY CO., LTD. 16
Founded in 1996, Shandong Gaoji Industry Machinery Co., Ltd. is 
specialized in the R&D of industrial automated control technology,also 
the designer and manufacturer of automatic machines,currently we are 
the largest manufacturer and scientific research base of CNC busbar 
processing machine in China.

 No.1616, Meili Road, Huaiyin District, Jinan city, Shandong province. Address
 86-531-85979366 Landline

 18700855758 Mobile

 www.busbarmach.com Website

 int@busbarmach.com - info@busbarmach.com Email
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 Dragons Food Machine 18
Dragons Machine is a manufacturer of Snacks Food Extruder and Cereal 
Bar Machine since 2004. Dragons Machine meets ISO 9001, and all the 
machines meet CE Certification. Machines are running in more than 40 
countries, and website is www.dragonextruder.com, which is best food 
machine supplier in China

 Xiaotun Industry Zone, Antou, Jinan 250032, China Address
 86 531 86926918 Landline

 0086 531 86926918 Mobile

 www.dragonextruder.com Website

 dragon@dragonextruder.com Email

 Shandong LuGong International Trade Co., Ltd 17
Shandong LuGong International Trade Co., Ltd is one of the 
subsidiary companies of Shandong LuGong Machinery Co., Ltd. 
Shandong LuGong Machinery Co., Ltd mainly manufactures wheel 
loaders, mini excavators, double drum rollers, tippers, tricycles etc. 
Products are mainly sold to over 20 provinces in China and exported to 
dozens of countries and regions in Africa, Southeast Asia, South America 
and Russia.  «LuGong» brand products have gained acceptance by 
dealers and uses all over the world.

 3209 room, ludong international, zhifu district, yantai city,China Address
 6539347 Landline

 13953591569 Mobile

 www.sd-lg.com Website

 mkt@sd-lg.com Email

 HEZE JINZHIYU NET INDUSTRY CO., LTD. 19
Heze jinzhiyu net Industry Co., Ltd. is a professional manufacturer of 
glass fiber and plastic gauze. Its main products are date bags fiberglass 
window screen netting and plastic window screen netting.It is mainly 
used in agriculture and household, anti mosquito, anti fly, anti insect, 
petroleum, chemical, food, medicine, machinery manufacturing and other 
industries.

 North section of Renmin Road, Shanxian Economic Development Zone, 
Shandong Province Address

 0086-530-4652759 Landline

 0086-13573088906 Mobile

 www.hzjinzhiyu.en.alibaba.com Website

 mesh4@goldmesh.cn - shaixiantai@hotmail.com Email

 QINGDAO XINGUANGZHENG HUSBANDRY CO., LTD 20
One-stop shopping services for poultry farm steel structure house and 
full-set automatic equipment inclued  Layer chicken Broiler chicken, pig, 
pigeon.

 No. 268 Shenzhen Road, Pingdu, Qingdao, China Address

 0086-17806251160 Mobile

 www.chinaxgz.cn Website

 lisa@qdxgz.cn Email
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 YANTAI DUODA  IMP. & EXP. CO.,LTD 22
LED lamp,cable,solar panels,Solar panel bracket, MC4 
connector

 No.0001-2-401 Xijiao garden Community ,North of Grade A 
highway,Economic Development Zone,Laiyang,Yantai,Shandong 
Province.P.R.China 

Address

 15684057183 Mobile

 yantaiduoda.com Website

 jessica@yantaiduoda.com Email

 LINYI HAOFANG TRADING COMPANY LTD. 21
Export co.of Linyi Zhuxin Machinery Co.,the most professional factory 
produce cylinder & crankcase for gasoline engine. Products:Cylinder & 
Crankcase for Brush Cutter,Chainsaw,etc.,EU Low Emission Cylinder & 
Crankcase.%50 products at market in China are from the factory.

 175 Yihe Road,Linyi Economic Development Zone, Linyi City, Shandong 
Province,China Address

 0086 539 8082139 Landline

 0086 182 05391018 Mobile

 www.lyzx-casting.com Website

 cylinderzx@gmail.com Email

 SHANDONG BIHAI PACKAGING MATERIALS CO.,LTD. 23
Founded in 1985, Shandong Bihai Packaging Materials Co.,Ltd. specialized in researching, 
designing and producing aseptic carton filling machine and auxiliary equipments and paper/Al/
PE liquid food aseptic laminated packaging paper, providing customers with overall solutions 
and turnkey projects.The company covers an area of 150,670 ? with fixed assets of RMB 260 
million. Having 188 advanced processing equipments, our company produces over 200 aseptic 
carton filling machine and auxiliary equipments and 9 billion aseptic packages every year. 
Having 78 national patent and adopted by ISO9000, ISO22000, HACCP, CE, GMP, BV and SGS. 
Up to now, we have had more than 260 domestic customers and exported to more than 40 
countries and area, sold more than 670 sets filling machines and over 23 billion pieces of paper/
Al/PE liquid food aseptic laminated packaging paper. Our company are recognized as world 
famous aseptic liquid filling solution supplier, China leading aseptic liquid filling specialist and 
leader, national high-tech enterprises, national key new product and Shandong filling engineering 
technical research centre and China patent  Shandong star enterprise. Company goal: Make the 
best products in China even the world. Management idea: Professional, Focus, Integrity and Win-
win. Quality idea: Succeeded by quality. Service idea: Impressed with service.

 Junan Economic Development Zone, Linyi City, Shandong Province, 
China Address

 0086-539-7963389 Landline

 0086-539-7866888 Mobile

 www.chinabihai.com Website

 bihai@chinabihai.com Email

 JINAN A-FOOD INTERNATIONAL INC. 24
JINAN A-FOOD INTL.,INC is a company with experience of 20 years. We 
mainly devote to produce and export quality canned food, brine vegetable 
and dehydrated vegetable at the beginning. Now, we have been started to 
set up A-Food brand, and started to import good quality foods from the 
world and export our products with super quality and competitive price.

 NO.318 QUANCHENG ROAD, JINAN,CHINA Address

 0086 13864119292 Mobile

 www.afu-food.com Website

 info@afu-food.com Email
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 HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO.,LTD. 26
HAILIR PESTICIDES AND CHEMICALS GROUP CO.,LTD. FOUNDED IN 
1999,SPECIALIZED IN THE RESEARCH,DEVELOPMENT,PRIDCTION,SA
LES AND TECHNICAL SERVICES OF PESTICIDES,INTERMEDIATE AND 
FUNCTIONAL FERTLIZERS.HAILIR HAS MORE THAN 2000 EMPLOYEES 
AND 5 FACTORIES,ALSO ISO 2004-14001 ,ISO2008-9001. MORE THAN 
500 ICAMA AND 50 GLP REPORT AVAILABLE FOR REGISTRATION .NOW 
HAILIR HAS MORE THAN 80 REGISTRATION IN EGYPT

 NO.216 GUOCHENG ROAD,CHENGYANG DISTRICT,QINGDAO,CHINA Address
 0532-58659177 Landline

 0532-58659178 Mobile

 www.hailir.cn Website

 zhangjing@hailir.cn Email

 Shandong Joinwe Water Environment Technology Co.,Ltd. 25
Joinwe Water Environment Technology Co.,Ltd is a pipe manufacturer 
with 29 years of production history, which has also been engaged in the 
water-saving irrigation industry for 6 years,main products including PE 
pipe,PE hose, PP pipe, drip tape,sprinklers and other irrigation equipment.
Now we have 17 production lines, the annual output of pipes exceeds 
50,000 tons,And the products also have obtained international and 
domestic certifications such as ISO system.

 No.8,Luyin Road,Longhu District Office,High-tech Development 
Zone,Linyi,Shandong Address

 0086 539 829 9395 Landline

 0086 156 6687 2280 Mobile

 www.jwilling.cn Website

 ashley666@jwilling.cn Email

 SHANDONG WUZHENG GROUP CO., LTD. 27
The Wuzheng Group (Shandong Wuzheng Group Co. Ltd) is an 
established automotive and agricultural industry leader in China. It’s 
main business segments are as follows: three wheel farm vehicle, light to 
medium truck, special utility vehicle, agricultural equipment and modern 
farming. After 2006, Wuzheng has been taking effort to do business 
structure adjustment and upgrading and try to improve the capability of 
R&D and level of manufacturing. 

 THE INTERSECTION OF CHAOSHI ROAD AND LIANHAI ROAD ,RIZHAO 
SHIBEI ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT,RIZHAO CITY Address

 15689669689 Mobile

 www.chinawuzheng.com Website

 export2@chinawuzheng.com Email

 SHANDONG PANGDA CONDIMENT & FOOD CO., LTD. 28
Shandong Pangda Condiment & Food Co., Ltd. is an excellent enterprise in Shandong Province 
and a leading enterprise of the municipal agricultural industrialization project of Dezhou City. 
Incepted in 1985, the company covers an area of 86,800m2 and has a gross floor area of 
39,500m2. Currently the company has registered capital of 30 million Yuan and a team of 360 
employees, including 80 technicians and 20 senior management staff. The annual output is 
20,000 ton and annual production value is 250 million Yuan. At present we have more than 
120 kinds of “Lao Pang Jia” branded condiment products which are very popular both at home 
and abroad. In March 2011, the company set up the Condiment Chamber of Commerce of 
Leling City and took up the position as Chairman. With first-class product quality, the corporate 
concept of sincerity and practicality, powerful technical strength, and excellent management, 
the company has won great reputation among the customers. 

 No.1 PANGDA Road, Leling City, Shandong Province Address
 0534-6602032 Landline

 13969276706 Mobile

 http://www.pangda.com.cn Website

 laopangjia@126.com Email
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 LELING LUXIAN FOOD CO.,LTD 30
Dezhou Luxian Food Co.,LTD established in 2005,registered capital 
RMB 40 million ,total assets RMB 2.07 hundred million ,our factory 
area around 47000m2 Employees 700 .The main production are spices 
,compound seasoning ,chili products ,plant sauce products,fermented 
flour paste,broad bean paste ,fermented soy sauce ,fresh 
vegetables,dehydrated vegetables ,etc 10 series more than 200 varieties. 

 JIYAN ROAD ,LAOLING ,DEZHOU ,SHANDONG,PROVINCE (THE SOUTH 
OF DEBIN HIGH SPEED EXIT) Address

 0534-6115556 Landline

 0534-6115556 Mobile

 http://haidigroup.com Website

 xinlufeng_th@aliyun.com Email

 SHANDONG SHIFENG (GROUP) CO.,LTD. 29
Shifeng is a state-oprated group,was established in 1993 manufacture 
tractors,three wheeler,trucks,diesel engines etc.our group has 4 industry 
gardens,5 son companies and 6 special production factories.

 NO.1 SHIFENG ROAD,GAOTANG,SHANDONG,CHINA Address
 0086635-3957829 Landline

 0086-13561273957 Mobile

 www.shifeng.com.cn Website

 13561273957@163.com Email

Partners
& Sponsors 
Profile



2021

185184 Sahara Show Catalogue

 MINISTRY OF AGRICULTURE - THE PROMOTION OF RURAL INCOMES 
THROUGH MARKET ENHANCEMENT PROJECT 

2
The promotion of rural incomes through market enhancement project is a 
joint investment by the government of Egypt (GOE) and the international 
fund for Agricultural Development (IFAD), in purpose of increasing the 
average annual income for 50,000 rural households, including smallholder 
farmers by integrating them in the agriculture value chain.
For the side of Gender PRIME helping offering equal career opportunities 
for women and men, in addition PRIME has a scoop achievements, we 
designed SHARI platform, as it considered one of the most important E 
marketing channel for the farmers & launching Right cultivation campaign 
which aims to establish very useful link between the farmers & the 
specialists by using the advanced modern technology & the social media 
as well

 MINISTRY OF AGRICULTURE - 
CENTRAL ADMINISTRATION FOR SEED PRODUCTION - CASP 

1
The central administration for seed production «»CASP»» provides seed 
varieties for strategic field crops, as well as some vegetable and fodder 
crops.
CASP provides seeds with high-yield, disease-resistant and adapted to 
different weather conditions.
CASP provides seeds through more than 250 distribution outlets spread 
in various governorates of the Republic»

 8 ElGamaa st., Agriculture Research Center, Giza - Egypt Address
 20235694050 Landline

 https://casp.gov.eg/ Website

 Prof. Hatem Ali Contact Person
 Chairman of Board Title
 casp.gov.eg@gmail.com Email

 MINISTRY OF AGRICULTURE
- HORTICULTURAL RESEARCH INSTITUTE 

3

 9 Cairo University Street Address
 35720617 Landline

 EVERGROW FOR SPECIALITY FERTILIZERS 4
Evergrow is the local and regional leader in the specialty fertilizers field. 
With two world-class fully integrated manufacturing complexes, we 
specialize in developing, manufacturing and distributing a wide range of 
specialty fertilizers and chemicals.

 B93, Road15, Smart Village, Cairo Alex desert Road, Km 28, Giza, Egypt Address
 2023537109193 Landline

 www.evergrowfert.com Website

 Evergrow Marketing Team Contact Person
 Marketing Team Title
 marketing@evergrowfert.com Email
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 THE NATIONAL BANK OF EGYPT 6
Established in June 1898, the National Bank of Egypt is the first and 
largest commercial bank in Egypt. NBE has an extensive network of 553 
branches, offices, and banking units nationwide, as well as the largest 
ATM network operating throughout the day.
NBE has further provided a set of distinguished finance schemes that 
meet the needs of key economic sectors supporting and financing small 
and medium enterprises (Agriculture, industrial, service and commercial), 
including all activities in the Egyptian market, by providing a package of 
distinctive financing solutions, whether within the initiatives of the Central 
Bank of Egypt or other various financing programs.
In addition, it provides a package of non-financial services aimed at 
raising banking awareness and preparing startups, youth, entrepreneurs 
and existing businesses to integrate into the formal sector and to benefit 
from the banking services through the Business Development Service 
(BDS) hubs.

 THE AGRICULTURAL BANK OF EGYPT (ABE) 5
The Agricultural Bank of Egypt (ABE) was founded in 1931 with 
the objective of developing Egypt›s agricultural sector. In the 
ensuing years the bank grew rapidly to become the largest financial 
institution in the Arab world serving the specific interests of the 
farming community. Today ABE is a full financial and banking 
institution and its operations are carried out through a network that 
encompasses an administrative head office in Cairo, and about 1200 
district branches and village banks. The bank currently employs 
approximately 15,000 staff and serves over 3 million farmers 
and other rural dwellers. ABE is wholly-owned by the Egyptian 
government and is answerable to the Central Bank of Egypt.

 EASWAAQ MISR 7
eAswaaq Misr is one of the subsidiaries of the renowned E-Finance Investment Group. eAswaaq Misr is a 
digital company that provides digital services to serve strategic sectors that act as key pillars to the Egyptian 
economy. eAswaaq Misr’s scope of work entails creating, managing and operating specialized marketplaces, 
providing end-to-end solutions and services from technological, commercial, management, and operational 
fronts. Hence, the value- added services provided leads to the enhancement of the value chains for the 
respective sectors, with a more efficient and effective process induced by digital technology. eAswaaq 
Misr has created and is currently managing a range of digital platforms such as “Ayadi Misr” Marketplace 
to support handcrafts sector in collaboration with the Ministry of Local Development and the World Food 
Program. eAswaaq Misr also established the first e-ticketing portal for the National Museum of Egyptian 
Civilization, in addition to establishing «Konouz» E-shop for selling certified replicas of Egyptian Artifacts. 
eAswaaq Misr launched its first offspring “AGRIMISR” platform. Egypt’s first comprehensive agribusiness 
marketplace. The marketplaces provide all the requirements of the agribusiness sector to meet the needs of 
farmers and breeders, such as fertilizers, pesticides, equipment, irrigation systems, animal feed, and breeds. 
It also plays a pivotal role as a link between financial institutions and farmers by providing them with financial 
support through a specialized E-lending feature

A Subsidiary of efinance

 Smart Village, Km 28 Cairo-Alexandria Desert Road, Building No. A3-B82 Address

 01116667493-15255 Mobile

 https://agrimisr.com Website

 Hala Moustafa Contact Person
 E-Commerce Operation Supervisor Title
 hala.moustafa@easwaaqmisr.com Email

 AGRICULTURAL DATABASE - AGRIDB 8
AgriDB is the largest online agricultural platform in Egypt & Middle East for 
8 years and has more than 500K visitors monthly to benefit from its various 
services, which include
• Directory of agricultural production companies and requirements.
• Directory of animal, poultry and fish production companies and supplies.
• Azr3 Sah - agricultural knowledge and information portal.
• AgriMarket - platform for selling and marketing crops locally and 
internationally.
• Shahbandar ElTogaar - the platform for financing, selling and direct collection 
between companies & merchants.

 32 ElHaram st., Giza. Address

 01091010972 Mobile

 http://agri-db.org/ar/ Website

 Ahmed Mohi Contact Person
 Sales Manager Title
 info@agri-db.org Email
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 ASWAQ NEWSE 10
Independent weekly economic newspaper

 27 Tahrir St., Dokki Address
 01554393887 Landline

 01554393887 Mobile

 https://www.aswaqnewseg.com/ Website

 Hatem abdalazez Contact Person
 Marketing and Advertising Manager Title
 aswaqnewse@gmail.com Email

 AGROPAGES 9
AgroPages is the industry›s leading online media platform devoted 
exclusively to the global agricultural business, providing rich industry 
information, deep market analyses, powerful company and product 
searches, professional database and market reports, and personalized 
online marketing solutions for brand establishment.

 Room 1501, Kaixuan Development Building, 167 Qingchun Road East, 
Hangzhou, China Address

 86-571-87240039 Landline

 86-188-651-3367 Mobile

 http://www.agropages.com/ Website

 Christina Xie Contact Person
 Editor in Chief Title
 agropages@vip.163.com Email

 COMMODITY MARKETS 11
An independent electronic economic newspaper issued by «Commodity Media 
for Advertising», seeking to express all economic sectors, and to monitor, 
follow-up and analyze all news related to the prices of goods and services in 
the local and international markets.
The first issue of «commodity markts» magazine was published on August 
2020 ,16, and the website was published in early September of the same year, 
and the first news bulletin specialized in covering the agricultural and food 
industries sectors «Food Bulletin» was issued in April 2021.

 56 Second Almujawira- New Fustat City Address

 01000429888 Mobile

 omar@commoditymarkts.com Website

 Omar Abdel Hamed Contact Person
 Chief  Editor Title
 omar_press@yahoo.com Email

 FARMER REVIEW 12
Farmers Review Africa published by Mailing Times media, is Africa’s 
premier farming magazine which provides the updates of news and 
analysis on topical issues of national and international importance in 
agriculture. It is a publication which links the technology applied in the 
Agricultural sector to the field experience of professionals of this area. 
All aspects of the Agricultural cycle, from tilling the land to transporting, 
fall within the realm on the interest of the journal. The journal, by design, 
o�ers advertisers unparalleled exposure to a captive audience

 664 South Dakota Cres Randburg, 2188 Address
 27 11 044 8986 - 27731622039 Landline

 www.farmersreviewafrica.com Website

 Victor Ndlovu Contact Person
 Project Coordinator Southern Africa Title
 sales@farmersreviewafrica.com Email
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 LIVESTOCK AND POULTRY MIDDLE EAST & ASIA 14

 United Arab Emirates, Sharjah Address
 +971 6 5639494 Landline

 +971 508828053 Mobile

 www.livestockmiddleeast.com Website

 M. Matt Contact Person
 Managing Editor Title
 info@livestockmiddleeast.com Email

 HASAD MAGAZINE 13
Hasad is a free agriculture scientific guidance magazine “Published every three months” and 
publish all that is new in the agricultural sector of articles, researches and journal releases. 
Hasad is edited by a group of journalists, researchers, consultants and engineers. The magazine 
is distributed free of charge to companies and farms, traders, plantations, agricultural research 
centers and commercial representation offices. 
The magazine has a website that contains an electronic version of the issues in pdf format that 
facilitates the reading and or downloading processes for the readers...
Hasad is participating in the agricultural events, such as seminars, workshops, conferences, 
festivals and exhibitions to communicate with workers and the employees in the agricultural 
sector, and even as means of communication between companies, farmers and traders for a 
mutual benefit for both parties.

 29 Abd El-Aziz Gawish St., Lebanon Square, Mohandeseen, Giza – EGYPT Address
 (+202) 33050884 Landline

 (+2010) 00533201 Mobile

 www.hasadmag.com Website

 Magdy Bendary Contact Person
 Editor in Chief Title
 hasadmag@gmail.com Email

 REHANA MAGAZINE 15
Agricultural periodical magazine – Quarterly magazine
Rehana›s Magazine editor family aims to define agricultural workers domain of modern agricultural techniques 
and the transfer of accumulated experience by streamlining information available through specialists renowned 
for their expertise and practice of scientists and research centers of the Egyptian universities.
It has become the development of the Egyptian farming methods and goals, and a very increased productivity to 
achieve remunerative farms where traditional agriculture is facing many problems have led to lower production 
and the reluctance of many people to invest in this area.
We are fully aware that there are many newspapers and magazines have preceded us in this area and to be 
issued to each of the news organizations ancient. So, we are in the edit Rehana Magazine family not looking 
for competition, but we aim to excellence and providing honest information and practical experience in order to 
raise awareness of the importance of scientific method in the agricultural field, where agriculture is no longer a 
profession of whom without work but became a science and function.
The increase and improvement in agricultural production is the only entrance to increase agricultural exports and 
open new export windows, so we will focus in Rehana Magazine pages on all the techniques and methods that 
will help to reach this purpose, hoping that the Rehana Magazine will be a new addition to the agricultural field. 
God behind the intent. Rehana’s Magazine editor family.

 El-Taksem El-Syahy, in front of Magles El-Madina El-Kanater El-Khayria, 
El-Qaliubia – EGYPT Address

 (+2011) 15092322 – (+2010) 04804625 Mobile

 Mr. Bahaa Atef Abd Elmomen Contact Person
 Chairman Title
 rehanamag2016@gmail.com Email

 MASRAWY.COM 16
Masrawy.com is considered the pioneer in the digital industry since 
its launch back 1999. It’s the first online portal focused on News and 
complementing its services with gaming and chatting services. 
With the revolution of the technology and the focus on the news 
coverage, Masrawy was always on step ahead in the real time and on the 
ground coverage for key happenings, focusing on the credibility in the 
content offering that made it one of the trusted sources of information. 
Accordingly Masrawy won Forbes Middle East as one of the most 
influencing portals. 

 Giza, Mohandseen Address

 01008206440 Mobile

 https://www.masrawy.com/ Website

 Mohamed Contact Person
 Media Relations & Communications Title
 mattia@gemini.media Email
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 VISION AGRICULTURAL MAGAZINE 18
Egyptian specialized scientific agricultural magazine. Covering all the important events of the agricultural 
sector and livestock exhibitions, conferences, scientific research and studies indicate an important sector. 
Addressing the most important and the largest and latest news from the sector and contains the most 
powerful articles that are the most important topics that help workers in the sector and in charge of it and 
interested in it to achieve lasting growth and expansion in areas of interest in their work. Issued every three 
months, only four issues a year, 46 issues were issued, so far by the company›s global marketing ICM with 
her long experience in the production of newspapers, magazines and scientific evidence niche. Overseeing 
the preparation of material written by a broad variety of the most prominent figures working in agricultural 
sector. Distributed for free to the most important and largest farms in all governorates of Egypt and the desert 
roads and the most important and the biggest personalities that run the sector and the members of each 
agricultural societies in Egypt and the most important figures working bodies of the agricultural sector and 
sectors involved with such as the Ministry of Agriculture and the Ministry of Irrigation and Water Resources 
and agricultural colleges in Upper Egypt as a whole union of agricultural and agricultural occupations, and all 
its branches and agricultural research centers and foreign chambers of commerce in Egypt, and the largest 
hotels and resorts, banks and major hospitals in Egypt.

 14 El Horreya St., Abu Limon - in front of the new Train Station – Kanater 
Khayreya – Kalyoubeya – EGYPT Address

 (+202) 42178230 Landline

 (+2011) 25381427 – (+2012) 27950508 Mobile

 Mr. Ehab Mohamady El-Sayed Contact Person
 Chairman Title
 vision_mag@hotmail.com Email

 DELTA MEDIA AND PUBLISHING(SHAMS MEDIA)
– ONE OF DELTA GROUP COMPANIES. 

17
Shams Media) is the first specialized agricultural media in the Middle 
East and North Africa, it publish the following:
-1Shams Magazine: it is an Arab scientific agricultural magazine comes 
out every month in both Arabic and English. 
-2Feed&Fish Magazine: it is a specialized magazine that covers all fish 
fields and Aquaculture; it comes out every three month in Arabic and 
English

 Egypt – Cairo – Heliopolis 3rd zone, Commercial Center 5 th floor Address
 (+202)22685054 – 22685056 Landline

 www.asmakmagazine.com Website

 Diala Samy Contact Person
 General Manager Title
 www.shamsmagazine.com Email





طلمبات إزاحة موجبة لكافة الصناعات

طلمبات وموتورات أعماق غاطسة
ستانلس ستيل وزهر وبرونز

sales@imagcompany.com
www.imagcompany.com

٢٥ شارع نجيب الريحاني، وسط البلد، القاهرة
تليفون: ٦٤٣٥ ٢٥٩٢ (٠٢) / ٢٢٢٠ ٠٩٩٥ ٠١٠   فاكس: ٤٧٧٣٢٥٩٣ (٠٢)

مركز الخدمة: ش زكي البطران من اللبيني، الهرم
تليفون: ٥٩٤٥ ٠٥٠٢ ٠١٠ 
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