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 الغرفة التجارية بالشرقية 
 إدارة الشئون االقتصادية  

 مرياصناعة املس
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 -الفهرس:

 . ومراحل تصنيعها المواد المستخدمة في صناعة المسامير -

 . مكائن صناعة المسامير مختلفة المقاسات -

 .شركات استيراد وتوريد المسامير والصواميل وأدوات الربط  -

 .المساميرنيع شركات تص -

 . لتصدير الماكيناتالهندية لشركات أشهر ا -

 . شركات مصرية تستورد ماكينات مستعملة -
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 موضوع الدراسة
وال يمكان االساتاناء عنهاا با    في جميع أعمال البنااء تعتبر المسامير من أهم األشياء الرئيسية التي يتم استخدامها

 .نصف مليون شقة سنويامن اإلسكان لتصل لنحو  ااحتياجاتنارتفاع  عامل آخر، خاصة مع
متعااادد  مماااا ي عااال  مااان المنت اااات المربحاااة جااادا هاااي منت اااات المساااامير التاااي تساااتخد  بك ااار  و فاااي م ااااالت

تاادخل فااي الك ياار ماان  ماان المشاااريع ال يااد  جاادا وماان المشاااريع المربحااة حياا  أنهااا صااناعة المسااامير مشااروع

معادن م ل الصاج و االلوميتال و االستانلس ماع بعا  الصناعات، م ل صناعة األثاث و الديكور و ت بيت الخشب وال

 . االستخدامات، فهي منت ات شديد  االستهالك و غيرها من

 ريمااملواد املستخدمة يف صناعة املس
الاا   يكااون سااهل التشااكيل و  صاالب 37أسااالك معدنيااة و لفافااات، ويسااتخد  أي ااا خااا   لصااناعة المسااامير يسااتخد 

تلااف نااوع والاار المساامار حسااب اخااتالا الاار الساالف الاا   يصاانع مناا  فهناااك يخ خاصااة للمسااامير القااالوو ،

 .الخشابي المسامير كما أنواع مم 12مسامير الر   لتصل إلى  مم 1تبدأ من الر  مسامير

  :مراحل تصنيع املسامري
القاالوو ، ياتم التشاكيل و بالنسابة لمسامار  المرحلة األولى تتم بتوصيل األسالك على الحامل إلاى ماكيناة التصانيع و

حسب اللول ال   نريده، ثم ياتم عمال شاا باالرأس للمسامار القاالوو ، ثام  تشكيل الرأس ثم يقص و يقلع المسمار

 .المرحلة ال انية فرز المسامير واستبعاد المسمار ال   ب  عيوب تشكيل القالوو  و عمل السن المدبب ي تي إلى

صاودا، وي فاف بعاد  لاف  وضاع المساامير فاي أحاواا بهاا محلاولالمرحلة ال ال اة الاسايل و الت فياف عان  رياا  

كرتونيااة و يااتم  المرحلااة الرابعااة التعب ااة و التاليااف يوضااع فااي عبااوات ثاام فااي كااراتين أو صااناديا بنشااار  الخشااب

 . تسويق  وبيع 
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 فة املقاساتمكائن صناعة املسامري خمتل

 او  المحرك

  ااة اإلنتاج اليومي 

 ساعات( 8)

 صور  الماكينة نوع الماكينة مقاس المسمار

7.5 Hp  1400 

d/d 
 كغ 800  -  200

 8إلى    سم.  4من 

 سم.

ماكينة   - 3أ .أر.

 مسامير بالتزييت اآللي
  

10 Hp  1400 

d/d 
 كغ 1500  -  450

 12إلى    سم.  6من 

 سم.

ماكينة   - 4أ .أر.

 مسامير بالتزييت اآللي

 

3 Hp  1000 d/d 25  -  200 كغ 
 5إلى    سم.  1من 

 سم.

ماكينة   - 2أ .أر.

مسامير بالتزييت 

 اليدو 

 

3 Hp  1000 d/d 25  -  200 كغ 
 5إلى    سم.  1من 

 سم.

ماكينة   - 2أ .أر.

مسامير بالتزييت 

 اليدو 

 

4 Hp  1400 d/d 200  -  550 كغ 
 8إلى    سم.  4من 

 سم.

ماكينة   - 3أ .أر.

مسامير بالتزييت 

 اليدو 

 

7.5 Hp  1400 

d/d 
 كغ 1200  -  400

 12إلى    سم.  8من 

 سم.

ماكينة   - 4أ .أر.

مسامير بالتزييت 

 اليدو 

 

http://www.aswakturkiye.com/index(form).htm
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10 Hp  1400 

d/d 
 كغ 2200  -  900

 18إلى    سم.  12من 

 سم.

ماكينة   - 5أ .أر.

بالتزييت  مسامير

 اليدو 

 

 مكائن سحب األسالك

 

 نوع الماكينة سماكة السلف او  المحرك

40 Hp  1400 d/d 80ماكينة سحب األسالك رأس أفقي  ات  مم. 16السماكة من  تقليل 

30 Hp  1400 d/d  80ماكينة سحب األسالك رأس أفقي  ات  مم. 12تقليل السماكة من 

20 Hp - 15 Hp  1400 d/d  60ماكينة سحب األسالك رأس عمود   ات  مم. 6 - 8تقليل السماكة من 

10 Hp  1400 d/d  50ماكينة سحب األسالك رأس عمود   ات  مم. 3.40تقليل السماكة من 

7.5 Hp  1400 d/d  40ماكينة سحب األسالك رأس عمود   ات  مم. 3تقليل السماكة من 

5.5 Hp  1400 d/d  30ماكينة سحب األسالك رأس عمود   ات  مم. 2.40تقليل السماكة من 
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 المكائن المساعد  إلنتاج المسامير

 المكائن المساعد  ع الماكينةنو عملها او  المحرك

5.5 Hp  1400 d/d 
كغ من  600ساعات بتلميع  3تقو  خالل 

 المسامير
 دوالب تلميع المسامير

 

5.5 Hp  1400 d/d 
 1مم. إلى  10تقو  بتبرية رأس السلف من 

 مم.
 ماكينة براية رأس السلف

 

 ماكينة لحم السلف مم. 8-4مم.  4-1تقو  بتلحيم السلف  ---

 

0.75 Hp  2800 d/d 
تقو  بتنظيف حد  األسالك المسحوبة 

 وتكبيرها
 ماكينة تنظيف الحد 

 

1.5 Hp  1400 d/d  ماكينة لف األسالك بالتزييت تقو  بلف السلف   
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  الوكالء واملستوردين واملوزعنيمن واقع دليل  لربطا وأدواتاملسامري والصواميل شركات استرياد وتوريد 

 البريد اإللكتروني تليفاكس/فاكس اإلدارة تليفون اإلدارة عنوان اإلدارة النشا  االسم

مصنع المصر  لتصنيع خلو  إنتاج مكن 

وسحب السلف والمعال ة  الت ار المسمار 

 الحرارية

ماكينات صناعة المسمار ألن ار    احدث

 2/1% و100ف صناعة مصرية وسحب السل

 -إنتاجنا :  سعر المستورد  ، مميزات

ك م مقاس 500للماكينة   اللااة اإلنتاجية-1

سم ، وألننا مبتكرين تستليع 6 – 3من 

أن تنتج أك ر من منتج علي   الم كور   لماكينةا

 سبيل الم ال : 

مسمار صناعة -2مسمار صناعة األح ية،   -1

مسمار كلبس كبل  -3 االنترهات والصالونات ،

مسمار صناعة  -4التلفون والكهرباء 

المسمار -5) سرير ودوالب(  ،   المابوليا

-6للحوائط والخرسانة ،   الصلب الم لع

 3  ااتصاد  في الكهرباء ) اللااة المحركة

ضمان عا  ضد عيوب -7حصان ميكانيكي (،  

 خامات صلب موصفة   -8الصناعة ،  

عمل دراسة -10لمدرب ،  توفير العمالة ا   -9

تسليم مفتاح -11جدوى مالية وفنية ) بنكية ( 

-13ستشارت هندسية م انية للعمالء -12

 . تدريب العمال في مواع العمل 

  شارع الحجاز 4
الشارع الجديد   من

ارض الزجاج 
والبلور بجوار البيت 

برج    التركي
شبرا الخيمة   الفجر
 ثاني

00966552222092 

01145007582 

01145007580 

1750123496 
 

44749273 
 

HASSANELMASRY1@YAHOO.CO
M 

INFO@MASRY-GROUP.COM 
WWW.MASRY-GROUP.COM 

 

 الشركة الدولية
إستيراد وتوريد جميع أنواع المثبتات 

 صواميل ( -لمعدنية ) مسامير 

السادس من أكتوبر 
 -المحور المركزي  -

ج مجمع علي 41
 الدين

02/38324000-

010/05098081 
.................. 

ahmed.yassin2012@yahoo.co
m 

 توريد مسامير الشركة العالمية للتوريدات
ش الثالثيني  165

 -والبحري 
 اإلسماعيلية

064/3312240 .................. .................................... 

 صواميلإستيراد وتوريد مسامير و المؤسسة الدولية للمسامير والصواميل
 -ش السبتية  57

 القاهرة -وسط البلد 
02/25778381 .................. .................................... 

 شركة أليكس فاستنرز العزيز 
 -صواميل  -إستيراد وتوريد مسامير 

 ورد
 -ش السبتية  59

 القاهرة -وسط البلد 
02/25789881-

02/25772514 
.................. www.alexfasteners.com 

 شركة أليكس يونايتد لإلستيراد والتوريدات
إستيراد وتوريد جميع أنواع المسامير 

 والصواميل

ش مدرسة عباس  8
بوالق  -السبتية  -

 القاهرة -أبو العال 
02/27735466 02/27736243 alexunited_co@hotmail.com 
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 إستيراد وتوريد مسامير شركة أوالد محمود الشناو 
ش أبي الدرداء  66

المنشية الصغرى  -
 اإلسكندرية -

03/4846214 .................. .................................... 

 توريد وتجارة مسامير شركة البركة لت ار  المسامير
 -ش السبتية  59

 القاهرة -وسط البلد 
02/27735631 .................. ....................................  

 توريد مسامير شركة البلل

العاشر من رمضان 
 -المنطقة األردنية  -

مجمع عبد  11
 المقصود

015/372322 .................. .................................... 

 خراطيم -صواميل  -توريد مسامير  شركة البلل للت ار  والتوريدات
السادس من أكتوبر 

مجمع  -مبنى ج  -
 ي الدينعل

02/38335102-

012/7317556 
02/38307890 .................................... 

 عدد يدوية -إستيراد وتوريد مسامير  شركة التوريدات العامة
 -ش السبتية  13

 القاهرة -وسط البلد 
02/25755854 .................. .................................... 

 توريد مسامير  اريةشركة الحمد الت
 -ش السبتية  34

 القاهرة -وسط البلد 
02/25773307 .................. .................................... 

شركة السقار  لت ار  المسمار 

 والصامولة
 وصواميل إستانلس-توريد مسامير 

 -ش الشهداء  2
وسط البلد  -السبتية 

 القاهرة -
02/25774555 .................. .................................... 

 توريد مسامير شركة السال  للت ار 
 -ش السبتية  122

 القاهرة -وسط البلد 
02/25768893-

011/44504500 
.................. .................................... 

 توريد مسامير شركة الشرق للت ار  والتوزيع
 -ش السبتية  61

 القاهرة -سط البلد و
02/25742750 02/25742750 .................................... 

 شركة الليار

 -صواميل  -إستيراد وتوريد مسامير 
 -عدد يدوية  -سيور  -رولمان بلي 

 جمبع لوازم المصانع

ش يوسف صبري  2
ميدان  -أبو طالب 
 -السالم  -الحرفيين 

 القاهرة

02/26999995-

02/26999997 
02/26995999 altayyar_9@hotmail.com 

 إستيراد وتوريد مسامير شركة الفيروز

العاشر من رمضان 
 -المنطقة األردنية  -

خلف بنك 
 اإلسكندرية

015/369319-

010/00682735-

012/21514511 

.................. .................................... 

 شركة الكتبي للصناعات الهندسية
 -وريد رفصات للمراكب واليخوت ت

 مسامير قالووظ -أوناش المخاطيف 

المنطقة  -بور سعيد 
 - c8الصناعية 

 -جنوب بورسعيد 
 الرسوة

066/3776651-

010/02249025-

012/84097873 

066/3776409 melkotby2002@yahoo.com 

 إستيراد وتوريد جميع أنواع المسامير شركة المرو  الت ارية
برج ش زقاق ال 3

حراة الجبروني من 
 -شارع الجمهورية 

02/25897282 02/25920113 .................................... 
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 القاهرة -رمسيس 

 إستيراد وتوريد جميع أنواع المسامير شركة المصر  ل ميع أنواع المسامير
 -أ شارع طاهر  80

 -شبرا  -الخلفاوي 
 القاهرة

02/24302700 .................. almasryez@gmail.com 

شركة الموارد لت ار  العدد ومستلزمات 

 المصانع
 مسامير -إستيراد وتوريد عدد يدوية 

العاشر من رمضان 
المرحلة الثانية  -

 والثالثة

015/363939-

015/373744 
.................. .................................... 

 بجميع أنواعها إستيراد وتوريد مسامير شركة الهاد 
أ شارع السبتية  29

 -وسط البلد  -
 القاهرة

02/25784033-

02/25784034 
02/25784266 .................................... 

 مسامير -توريد عدد وآالت يدوية  شركة الهد  للعدد واآلالت
ش منشية  50

جسر  -التحرير 
 القاهرة -السويس 

02/26351191 .................. .................................... 

 شركة أليكس
 -صواميل  -إستيراد وتوريد مسامير 

 روابط

ش صالح الدين  46
 -العطارين 

 2اإلسكندرية ,    
 -ش مدرسة عباس 

بوالق أبو  -السبتية 
 القاهرة -العال 

03/3905339-

02/25786649 
.................. ....................................  

شركة أوالد ع مان إستيراد وتصدير 

 المسمار

إستيراد وتصدير أدوات ربط ومسامير 
 وعدد يدوية

ميدان سيدي  1
 -السبتية  -سعيد 

 القاهرة -وسط البلد 
02/25756570 02/25765873 khaled.osman@hotmail.com 

 إستيراد وتصدير مسامير شركة بندق
 -ش السبتية  130

 قاهرةال -وسط البلد 

02/25749910-

02/25749911-

02/25749912 

02/25749913 .................................... 

 إستيراد وتوريد مسامير شركة جنرال للتوريدات
العاشر من رمضان 

 المنطقة األردنية -
015/382223 .................. .................................... 

 يراد وتوريد مساميرإست شركة سالمة سيد

خلف  -ش شنن  3
ميناء القاهرة البري 

 -محطة الترجمان  -
 القاهرة -وسط البلد 

02/25769947 .................. .................................... 

 شركة مسمار للتوريدات
إستيراد وتوريد مسامير ومعدات خاصة 

 بالمسامير

شارع البحر 
 -والثالثيني 

 يليةاإلسماع
064/3356380 .................. .................................... 

 شركة مصر للمسامير ومهمات الورش
حجر  -بنط  -إستيراد وتوريد مسامير 

 سالح منشار -جلخ 
 -ش السبتية  126

القاهرة  -وسط البلد 
02/25767085 .................. ....................................  
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 القاهرة -

 توريد مسامير وصواميل عجل شركة مصلفي حواش
ش سوق  16

وسط  -التوفيقية 
 القاهرة -البلد 

02/25762631 .................. .................................... 

 توريد مسامير مؤسسة أبو زيد للتوريدات العمومية
ش سليمان  15

وسط البلد  -الحلبي 
 القاهرة -

012/23991240 .................. .................................... 

 إستيراد وتوريد مسامير مؤسسة المصلفي للت ار  والتوريدات
 -ش السبتية  67

 القاهرة -وسط البلد 
02/29242707 .................. .................................... 

 إستيراد وتوريد مسامير وصواميل مؤسسة النور للتوريدات العمومية
ح شارع كامل من  3

 -شارع كلود بك 
 القاهرة -رمسيس 

02/27861256-

010/06140475 
.................. .................................... 

 توريد مسامير وأدوات ربط مؤسسة حسني ستيل لإلستانلس
العاشر من رمضان 

أسواق  17 -
 األردنية -المدينة 

015/383881 .................. .................................... 

 توريد مسامير وصواميل مؤسسة سر  للت ار 
 -ش السبتية  70

 القاهرة -وسط البلد 
02/25781827 .................. .................................... 

 مؤسسة سما للت ار  والتوريدات
مسامير وأدوات ربط إستيراد وتوريد 

 زوايا -صاج  -كمر  -ولحام 

 -المساكن الشعبية 
 -السبتية  1بلوك

 القاهرة

02/25741421-

012/24783204 
.................. shiref.faruok@yahoo.com 
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 املسمار من واقع دليل الصناعات املصرية  شركات تصنيع

 Email اإلدار فاكس  اإلدار تليفون  ان االدار عنو فاكس تليفون العنوان النشا  أسم المنش  

أكتوبر لصناعة 6مصنع 

 المواسير

إنتاج المواسير الصلب 

وجميع الاعات 

 المواسير

المنلقة  - أكتوبر6

 -الصناعية األولى 

 40ش 281العة

02/38324176 02/38334872 
باب  -العروسي  ش26

 القاهر  -الشعرية 
02/25911356 02/25911356  

إبراهيم محمد  مصنع

 الن ولي

تصنيع المسامير 

الخشابي ب ميع 

 أنواعها

 -شارع  ريف كامل 2

 القليوبية -اليوب 

02/42157709 

02/42141703 
 

 -بورسعيد  ش686

 القاهر  -غمر  

02/24250799 

02/24250809 
02/24250798 

info@elnagouly.com - 
www.elnagouly.com 

شركة آلـ نصر لسحب 

عة األسالك وصنا

المسامير وتشايل 

 المعادن

 -صناعة مسامير 

تشايل  -سحب أسالك 

 معادن

 -ش حسن شاهين 2

 القاهر  -الشرابية 

02/22341217 - 

010/01407825 
02/22382330     

 شركة أوربت الهندسية
تصنيع مسامير 

 االوو 

المنلقة  -العاشر 

آخر  - A2الصناعية 

 دوار العاشر

012/23968430 015/413187 

مزلقان  -السبتية  ش81

بوالق أبو العال  -الن يلي 

 القاهر  -

02/25787961 02/25787961 orbitmill@gmail.com 

مصنع أيمن عشر  

 للمشاوالت المعدنية

تصنيع مسامير 

وصواميل وخرا ة 

معادن ومشاوالت 

 معدنية

المنلقة  -العاشر 

 B4الصناعية 
 015/374803 

 -شبرا  -السبتية  ش41

 القاهر 

02/25741155- 

02/25784217- 

02/25779319 

02/25781029 

info@elashrygroup.co 
 ,

ayman@elashrygroup
.com , 

fahmy@elashrygroup.
com  ,

gamal@elashrygroup.
com  ,

www.elashrygroup.co
m 

شركة ال داو  لتشايل 

 المعادن

 -تشايل المعادن 

تصنيع المسامير 

 والصواميل

المنلقة  -أكتوبر 6

 -الصناعية ال انية 

 236العة

02/38336147- 

012/23569587 
02/38336148     

شركة حسني عبد 

الرحمن للصناعات 

 الدايقة

تصنيع الع غيار 

ت ليخ  -الماكينات 

داخلي وخارجي 

خرا ة  -وسلحي 

 - c.n.cأوتوماتيف 

تصنيع مسامير 

 وإسلمبات

 -برج العرب  مدينة

المنلقة الصناعية ال انية 

 3بلوك - 1العة -

010/04533354 
03/4592065 

03/4592066 
   

info@startech.com  ,
www.startech.com 

aymansayedi@hotmai 02/25742750 02/25761010 القاهر  -السبتية  ش61 02/28640204 02/28640104 -در الصناعية مدينة بتصنيع المسامير مصنع رشيدكو لصناعة 

mailto:orbitmill@gmail.com
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 -الورد  -والصواميل  المسامير والصواميل

ال وايط الخاصة 

بمواسير البترول 

 والااز اللبيعي

 ريا السويس 

المنلقة  -الصحراو  

العة  -الصناعية الرابعة 

12،10 

02/28645333 

02/28640105 

012/22199349 l.com  ,
www.rachedco.com 

 مصنع سعد الهندسي
تصنيع مسامير 

 االوو  من حديد

 -الساحل  -ش الرزاق 3

 القاهر  -شبرا مصر 
02/22021806      

شركة السال  للمنت ات 

 المعدنية

تصنيع مسامير 

صواميل من  -االوو  

 الحديد

ش فاروق من ش    8

 -شبرا الخيمة  -حسين 

 القليوبية

02/44444936 02/44450575     

 مصنع سلفروول

تصنيع سحب أسالك 

مسامير معدنية و

ولوا معدني )سلف 

 تنظيف ألومنيو (

شبرا  -ش إبراهيم للفي 

 القليوبية -الخيمة 

02/42204897 

02/42200862 

012/22145737 

     

شركة الشويحي 

 لصناعة المسمار

صناعة مسامير 

سباليونات  -االوو  

 لألثاث

 -المنلقة الصناعية 

ش  - 1199العة

 -البساتين  -المصانع 

 القاهر 

02/27021713      

الشركة العربية لصناعة 

 المعادن

تصنيع المسامير 

القالوو  والصواميل 

 بكافة أنواعها

المنلقة  -أكتوبر 6

 -الصناعية ال انية 

 14العة

02/38334174- 

02/38330503 

02/38334174- 

02/38210057 
   

arabmetals_co@yaho
o.com 

شركة علي ورم ان 

 إبراهيم شرش

 باعة وصناعة العلب 

 -المسامير  -الصفيح 

ربا   -الورنيش 

 األح ية

 -ش مصنيع الحرير 14

المنلقة الصناعية 

 القاهر  -بالعباسية 

02/25897560 

 (خلو 5)
02/25914373    

shorosh@internetegy
pt.com 

الورشة الفنية لتشايل 

المعادن والتوريدات 

 العمومية

تصنيع توريد جميع 

أنواع مشتقات الحديد 

 -زهر  -)مواسير 

 -شبابيف  -مسامير 

زو   -سقاالت 

 فالنشات(

 -مين نما  - ريا اليوب 

 القليوبية
012/23648433  

 -عابدين  -رشد   ش36

 القاهر  -وسط البلد 
 02/23912112  

كتبي للصناعات شركة ال

 الهندسية

تصنيع المسامير 

 ب ميع أنواعها

المنلقة  -بورسعيد 

جنوب  - C8الصناعية 

 الرسو  -بورسعيد 

066/3776651- 

010/02249025- 

012/84097873 

066/3776409    

makkascrews@yahoo
.com  ,

melkotby2002@yahoo
.com 

شركة الكحالوى 

 لالسالك والمسامير

عة صنا -سحب أسالك 

 المسامير

 ريا  - 28الكيلو

القاهر  اإلسكندرية 

 أبو رواش -الصحراو  

02/35391285 02/35391284    www.elkahlawy.com 

الشركة المصرية 

للمنت ات الحديدية 

 )الن ولي(

تصنيع جميع أنواع 

األسالك  -المسامير 

الحديدية والم لفنة 

السلف  -الساخن  على

 الشائف

 -المنلقة الصناعية 

 السويس -عتااة 

062/3230200- 

062/3230201 
062/3230202 

 -بورسعيد  ش686

 القاهر  -غمر  

02/24250809- 

02/24250799 
02/24250798 www.elnagouly.com 

 www.merrymoon.com  02/24547004 -سرا  القبة  ميدان33  -015/361145المنلقة  -العاشر تصنيع شرائح  شركة مير  مون

mailto:arabmetals_co@yahoo.com
mailto:arabmetals_co@yahoo.com
mailto:shorosh@internetegypt.com
mailto:shorosh@internetegypt.com
http://www.elkahlawy.com/
http://www.elnagouly.com/
http://www.merrymoon.com/
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 بية من ومسامير 

 الصلب ال يصدأ

العة  - B2الصناعية 

 147رام 

 القاهر  015/361146

شركة الوحد  لتشايل 

 المعادن

 -تصنيع لواز  معدنية 

ن منت ات متنوعة م

 فاية  -الصلب )دالية 

 مسامير( -

 ريا القاهر   18الكيلو

اإلسماعيلية الصحراو  

 -أما  سوق القنال 

 القاهر 

02/26983284- 

010/00054900- 

010/05678431 

02/26982324     

شركة اوالد علا يوسف 

العمال الخرا ة 

 واالتزان الديناميكى

انتاج جلب وبنوز 

ومسامير وصيانة 

 قيلةالمعدات ال 

ش ترعة  23

االسماعيلية الزاوية 

 الحمراء القاهر 

02/24263802  

02/24265556  

01223595704  

01222324218 

02/24265556 

ش ترعة  23

االسماعيلية الزاوية 

 الحمراء عبود القاهر 

02/24263802  

02/24265556 

012/23595704 

012/22324218 

02/24265556 attasons.com 

ة الشركة الهندسي

لصناعة وت ار  

 -المسمار والمشاوالت 

ورثة سعيد حنفى 

محمود عنهم احمد 

 سعيد حنفى

تشايل معادن انتاج  

مسامير االو  

ومشاوالت معدنية 

 للاير

البراجيل مدينة الفردوس 

 ش منى امبابة ال يز 
02/37082696 02/37082696 

ش ميدان سيدى  12

  بوالق ابو العال  سعيد

 القاهر 

02/33778236  

02/33082696 
02/37082696  

مصنع النسر للمسمار 

شركة كسبر وعبد 

الرحيم للت ار  

 والصناعة

صناعة المسامير 

القالو  والصواميل 

والبرشا  والورد و 

عدد يدوية  و عدد 

يدوية و االالت الورش 

والمصانع ومهمات 

 الربا 

ش السبتية بوالق  151

 ابو العال القاهر 

02/25790008 

02/25748854 
02/25780379 

ش السبتية بوالق  151

ابو العال اما  بنف القاهر  

 فرع السبتية القاهر 

02/25765309  

02/25790008 

02/25748854  

010/01620131 

010/01620132 

02/25780379  

 -مصنع كنج ع مان 

خلفاء ن . بنوهانيان 

 شركاه

سحب اسالك حديد 

وصناعة المسامير 

وسوست الموبليات 

مير التن يد ومسا

والمسامير الصلب 

ابره وشيشة وسنار  

و وزى و اسة 

للتن يد وصلب 

 ومواسير مرنة

ش ابراهيم االول  1

والن ع القديم ـ المحافظة 

الرام  سابقا اللبان

 21111البرديدى 

 االسكندرية

03/4942556 03/4942556 

ش ابراهيم االول  1

والن ع القديم ـ المحافظة 

سابقا اللبان الرام 

 21111البرديدى 

 االسكندرية

03/4942556 03/4942556 
kingosman@hotmail.

com, 

مصنع مسامير نوراير 

 ينوهانيان

صناعة مسامير 

 االح ية والموبليات

ش كنج ع مان  3

 العلارين االسكندرية
  

ش كنج ع مان  3

 العلارين االسكندرية
   

شركة مصانع اوربيت 

ماهر  -الهندسية 

 جرجس يوسف

معادن تصنيع  تشايل

المسامير الصلب 

 المسدسة وااللنكية

العاشرمن رم ان 

 A2المنلقة الصناعية 

ب وار شركة صافوال 

 مصر

015/362995 015/5787961 
ش السبتية بوالق  81

 ابو العال القاهر 
02/25787961 02/25787961  

الشركة المتحد  

للمنت ات المعدنية ش . 

  .   

صناعة مسامير صلب 

مسمار برم  خشابى و

ومسامير استلس 

ستيل ومنشر غسيل 

المنلق  الصناعي  بكو  

اوشيم المرحل  ال اني  

اللريا الرئيسى اما  

 م مع النصر للكيماويات

084/9206177 

010/20976351 
02/26179604 

المنلق  الصناعي  بكو  

اوشيم المرحل  ال اني  

اللريا الرئيسى اما  

 نصر للكيماوياتم مع ال

010/20976351 

010/07004402 

011/19448616  

011/11181355  

02/26179604 www.ummfegypt.com 
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 010/07004402 معدنى وترابيز  مكواه

شركة االهرا  لتشايل 

محمد عبد  -المعادن 

 الحميد غانم

اسالك حديدية انتاج 

مسامير و سلف 

مسحوب وسوست  

تن يد وشبف سلف 

مستعدل وسلف ربا  و 

لمعادن اعمال تشايل ا

و الءها ومقاب  

خال ات المياه 

ولوازمها ومفاتيح 

ومستلزمات الديكور 

 وغلاء شفر  حالاة

ش انال المحمودية  423

 21131ح ر النواتية 

 687ص ب   سموحة

 االسكندرية

03/4255500 03/24296822 

ش انال المحمودية  423

 21131ح ر النواتية 

 687ص ب   سموحة

 االسكندرية

03/4255500 03/24296822 AHRAMETAL.COM 

مصنع النور لتشايل 

 وتشكيل المعادن

تشكيل وتشايل معادن 

انتاج مسامير 

وصواميل وخرا ة 

معادن ومشاوالت 

معدنية واعمال 

الحداد  جمالونات 

وشبابيف وابواب 

حديدية وتفليع 

وتشايل وتشريح 

الصاج والكمر 

السي ال والشدادات 

المعدنية و المواسير 

 الصلب

ر من رم ان العاش

  B4المنلقة الصناعية 

 154العة رام 

015/374803 015/374803 

العاشر من رم ان 

  B4المنلقة الصناعية 

 154العة رام 

02/25779319  

02/25784370 

02/25784217  

012/22130323 

02/25781029 
www.elashrygroup.co

m 

شركة السال  لصناعة 

جمال محمود  -المسمار 

 على وشريك 

عة مسامير و صنا

 مشاوالت معدنية

ش التحرير مدينة  1

البكرى اما  مصنع 

السافو مسلرد شبرا 

 ثان القليوبية الخيمة

02/22209099  

ش التحرير مدينة  1

البكرى اما  مصنع 

السافو مسلرد شبرا 

 الخيمة ثان القليوبية

02/22209099   

مصنع ال نصر لصناعة 

المسمار وسحب 

 االسالك

سحب االسالك 

صناعة المسامير و

وع انات الكوتشوك 

وماكينات النسيج 

 وخرا تها

ش حسن شاهين من  2

ش حسن عال  ترعة 

 ال الد الشرابية القاهر 

02/22353873 

02/22341217 

010/01407825 

02/22353873 

ش حسن شاهين من  2

ش حسن عال  ترعة 

 ال الد الشرابية القاهر 

02/22353873 

02/22341217 

010/01407825 

02/22353873 
www.expage.com/ala

nasr 

مصنع البرج للصناعات 

المعدنية وسحب 

االسالك وتصنيع 

 المسامير

صناعة جميع انواع 

المسامير وسحب 

االسالك والصناعات 

المعدنية انتاج مسامير 

 ورزى مسامير ابره 

جميع المقاسات 

مسامير خشابى جميع 

 المقاسات وسلف مخمر

م مدينة الفتح القلعة را

بالمنلقة  188،  179

الصناعية كو  اوشيم 

 القيو 

084/6210088 

010/06027065  

010/03499824 

 

شارع حسن بكر  29

شبرا الخيمة عزبة احمد 

 سليم ب وار مصنع نوفال

 القليوبية

02/44711327  

010/06027065 

011/44500795 

011/44500790 

02/44711327 

omr-amin-
ibraheem@hotmail.co

m,amr-
elborg@hotmail.com,
amr.elborg@gmail.co

m, 
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مصنع الن ولى لصناعة 

المسامير وسحب 

 االسالك

تشايل معادن انتاج 

مسامير وسوست 

للمن دين وسحب 

اسالك وادوات 

ال زم ية وسالك 

 حديد

ش  ريا كامل من  12

اللريا البلئ خلف 

 مصنع بكير للبالستيف

 اليوب القليوبية

02/42157709 02/24250798 
ش سوق السمف  11

 الخلفى غمره القاهر 

02/24250809 

010/01140634 

02/42157709 

02/42139596 www.elnagouly.com 

 -ورشة تشايل معادن 

 صالح محمد مصلفى

تشايل معادن انتاج 

جلب مرشات مسامير 

 ع ل

ش ترعة الخشاب  55

 دار السال  القاهر 
02/23209079 02/23209079 

ش ترعة الخشاب  55

 ر السال  القاهر دا
02/23209079   

مصنع السال   

مصلفى  -للمسمار

 سمير محمود

تصنيع مسامير 

 وسحب سلف

شارع المصانع عزية 

البكرى  مسلرد  اسم 

ثان شبرا الخيمة  

 القليوبية

  

شارع المصانع عزية 

البكرى  مسلرد  اسم 

ثان شبرا الخيمة   

 القليوبية

  
aboudoaa2005@yaho

o.com, 

محمد نصر  مؤسسة

الكتبى لصيانة المعدات 

 البحرية

صناعة مسامير 

االوو  ورفاصات 

السفن واوناش 

 مخا يف

منلقة جنوب بور سعيد 

C .8  بور سعيد 

066/776602 

066/776409  

010/02236231 

066/776409 
منلقة جنوب بور سعيد 

C .8  بور سعيد 

066/776602 

066/776409 

010/02236231 

066/776409  

ة الشويحى شرك

 -لصناعة المسمار 

 حنفى شحاتة وشركاه

صناعة المسامير 

االو  للموبيليا و قم 

زاوية ت ميع وسيخ 

 سبليون

المنلقة  1199رام 

الصناعية البساتين 

 القاهر 

02/27021713  

المنلقة  1199رام 

الصناعية البساتين 

 القاهر 

02/27021713   

  -ورش تشكيل المعادن  

و يوسف السيد & اب

 الحسن الخشن

تصنيع مسامير 

 القالوو  والبرشا 

ش البي اوى اللبان  20

 االسكندرية

03/4806678 

03/4951562 

012/22170702 

03/4806678 
ش البي اوى اللبان  20

 االسكندرية

03/4806678 

03/4951562 

012/22170702 

03/3931636 

doomytrade@yahoo.c
om,kheshinalex@gma

il.com, 

وى لتشايل شركة ال دا

 المعادن

سحب اسالك وانتاج 

المسامير ) عادية 

وشيشة وابره ( من 

حديد وصلب 

 وصواميل

اكتوبر المنلقة  6مدينة 

الصناعية ال انية العة 

 236رام 

02/38336147  

012/22119234 
02/38336148 

اكتوبر المنلقة  6مدينة 

الصناعية ال انية العة 

 236رام 

02/38336147  

012/22119234 
02/38336148  

شركة الصيفى لسحب 

االسالك وتشايل 

 المعادن

سحب اسالك وتشايل 

معادن انتاج سلف ربا  

مخمر وسلف 

والمسامير الخشابى 

وترسيون مقاسات 

وسلف صلب مقاسات 

 مختلفة

شارع حمزه عزبة احمد 

سليم شبرا الخيمة 

 القليوبية

02/42208646 

02/44727674 
02/44727674 

احمد  شارع حمزه عزبة

سليم شبرا الخيمة 

 القليوبية

02/42208646 

02/44727674 
02/44727674 

ahmedelsaeify@yaho
o.com,xp_200588@ya

hoo.com, 

ورشة تشايل معادن _ 

 خالد ربيع احمد منصور

صناعة مسامير 

 وسحب سلف

شارع محمد علية من 

شارع ترعة الشابورى 

عزبة احمد سليم 

 القليوبية

02/44723381 

012/23505851 
02/44723381 

شارع محمد علية من 

شارع ترعة الشابورى 

عزبة احمد سليم 

 القليوبية

02/44723381 

012/23505851 
  

مصنع رشدى وشركاه 

 للمعادن

تشايل معادن انتاج 

المسامير البرشا  من 

االلومنيو  والنحاس 

ش سيدى احمد  24

عمار  الكوردى بير 

 قاهر حمص الموسكى ال

02/25920726 02/25920726 

ش سيدى احمد  24

عمار  الكوردى بير 

 حمص الموسكى القاهر 

02/25920726 02/25920726  
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 ووالمسامير االو 

 محمد رجب احمد على
دبابيس ومسامير 

 العمال الن ار 

شبراويش بملف محمد 

مصلفى السعيد ال ندى 

 مركز اجا الداهلية

050/6364494 

010/01218961 
 

 شبراويش بملف محمد

مصلفى السعيد ال ندى 

 مركز اجا الداهلية

050/6364494 

010/01218961 
 

narmamar@yahoo.co
m, 

شركة بالل لصناعة 

المسامير وال نشات 

 ومستلزمات الستائر

صناعة المسامير 

وال نشات 

ومستلزمات الستائر 

ومسمار بورمة 

خشابى  ومسامير 

جنشن  ومسامير 

 زاوية و  الء معادن

ش محمد بالل  4

الشرااوية البحرية شبرا 

 الخيمة القليوبية

02/44440237  

02/44447261 
02/44441212 

ش محمد بالل  4

الشرااوية البحرية اما  

مدرسة    حسين 

 االعدادية شبرا الخيمة

 القليوبية

02/44440237  

02/44447261 
02/44441212 

belalfactory@hotmail.
com, 

 -االخو  للوا المعدنى 

صديا احمد محمد 

 محمد

تشكيل معادن انتاج 

لوا معدنى 

 والمسامير

سوهاج المدينة 

الصناعية بحى الكوثر 

م مع الصناعات 

 الصاير 

010/09374514  

سوهاج المدينة 

الصناعية بحى الكوثر 

م مع الصناعات 

 الصاير 

010/09374514   

مصنع الهدى لتشايل 

حمدى ابرهيم  -المعادن 

 عبد الانى

سحب اسالك حديد 

 با  وانتاج مساميرر

ش زجمار عزبة احمد 

سليم شبرا الخيمة 

 القليوبية

02/42216102  

010/06605610 
02/42216102 

ش زجمار عزبة احمد 

سليم شبرا الخيمة 

 القليوبية

02/42216102  

010/06605610 
02/42216102  

الشركة المصرية 

االوربية ألنتاج كافة 

 مهمات الربا 

صناعة منت ات غير 

ة من المسامير نملي

وال وايط  بقا لحاجة 

 العميل

م مع الصناعات 

الصاير  وحده الديزل 

 مدينة السادات المنوفية

048/2611404 

010/01579507 
048/2611404 

ب عمارات  4عمار  

هي ة كهرباء مصر  

 المقلم القاهر  9شارع 

02/25089806 

010/01579507 
02/25089806 

egy_eu_company@ya
hoo.com, 

 -صنع سحب سلف م

محمد ناهج عبد 

 المحسن السباعى

سحب سلف مقاسات 

مختلفة مسحوبة على 

البارد ومسامير ابره 

سم  12سم الى  4من 

وسلف ترميسون  ول 

مم حسب  8الى  1.5

 الللب

عزبة احمد سليم شارع 

اللوب ى شبرا الخيمة 

 القليوبية

02/42208884  

عزبة احمد سليم شارع 

 اللوب ى شبرا الخيمة

 القليوبية

02/42208884 02/42208884  

ورشة الكردى لخرا ة 

المعادن ـ محمد رشاد 

 محمد الكردى

تشايل معادن انتاج 

جلب ومسامير وسيور 

وخرا ة المعادن 

 ب ميع انواعها

ش ع مى السيد من  45

سيف الدولة  نلا 

 الاربية

040/3177450 040/3177450 

ش ع مى السيد من  45

سيف الدولة  نلا 

 لاربيةا

040/3177450   

مصنع خرا ة المعادن 

اسماعيل سيد  -الحدي  

 احمد

خرا ة معادن انتاج 

جلب نحاس 

 والمسامير عداد

 ريا مصر  18ك 

اسماعيلية الصحراوى 

 السال  القاهر 

02/26980237 

010/08059104 
 

 ريا مصر  18ك 

اسماعيلية الصحراوى 

 السال  القاهر 

02/26980237 

010/08059104 
  

 -المصرية للمسامير 

رجب سيد سليمان 

 عبدالم يد

 مسامير

بقلاع  63القلعة رام 

الوراية منلقة بياا 

العرب الصناعية بنى 

 سويف

  

بقلاع  63القلعة رام 

الوراية منلقة بياا 

العرب الصناعية بنى 

 سويف
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الشركة العالمية لسحب 

 االسالك وتصنيعها

سحب اسالك ولوا 

معدنى وسلف معرج 

سلف الومنيو  و

والخامات التى يصنع 

منها سلف االلومنيو  

وبودر  تيل فرامل 

وسلف لتقوية 

الخرسانة سلف 

مسحوب وسلف ربا  

ومسامير صلب 

واسالك م لفنة 

 لالسوار

شارع عا ف جاد ميت 

حلفا اللريا البلئ 

 اليوب القليوبية

02/42151422 

012/22132599 

012/23256501 

02/42143751 

 وار مزلقان كفر سليم ب

الحادثة القنا ر الخيرية 

 القليوبية

02/42439991 

02/42439992 

012/22132599 

012/23256501 

02/42439993 
www.nassargroup.co

m 

كاتو لتصنيع الع غيار 

 االوناش

صناعة مسامير 

وصواميل وبع  

 لواز  االوناش

 - 176العة رام 

المنلقة الصناعية ال انية 

 اكتوبر 6 -

012/22143200  

 - 176العة رام 

المنلقة الصناعية ال انية 

 اكتوبر 6 -

012/22143200   

عبدالعزيز محمد 

 ابراهيم السرجانى

صناعة مسامير 

 خشابى

 ريا  -ش السرجانى  6

 -المحلة الكبرى  -دمرو 

 الاربية

012/25435580  

 ريا  -ش السرجانى  6

 -المحلة الكبرى  -دمرو 

 الاربية

012/25435580   

شركة مك  لصناعة 

 مهمات الربا 

صناعة مسامير الوو  

 ات المواصفات 

 الخاصة

منلقة جنوب بور سعيد 

C.8  2العة رام 

 الرسوه

066/3776602 

012/23220167 

012/26986895 

066/3776409 

منلقة جنوب بور سعيد 

C.8  2العة رام 

 الرسوه

066/3776602 

012/23220167 

012/26986895 

066/3776409 
http://elkotbygroup.co

m 

شركة مناسف لصناعة 

 المسمار
 صناعة المسامير

شارع صالح سعد من ش 

ابراهيم للفى المدينة 

الخ راء شبرا الخيمة 

 ثان القليوبية

02/44709581 

012/23953303 
02/44709581 

شارع صالح سعد من ش 

ابراهيم للفى المدينة 

الخ راء شبرا الخيمة 

 ثان القليوبية

02/44709581 

012/23953303 
02/44709581  

شركة فوزميتال 

 الهندسية

تشايل وتشكيل معادن 

انتاج مسامير االو  

وصامولة وصاج 

مسحوب في الاعات 

مختلفة على البارد 

وعلى الساخن ونحاس 

والومنيو  واستنلس 

 ستيل

العاشر من رم ان 

 A2المنلقة الصناعية 

أ ،  2غرب العة رام 

46/5/1 

012/23748113  

010/01135615 

010/06169624 

02/26991377 

ش امتداد جسر  68

السويس محلة برتى 

بدار المنلقة الصناعية 

 القاهر  11769ص ب 

02/26998168 

02/26998169 

012/23748113 

010/01135615 

010/06169624 

02/26991377 
fozossam@yahoo.co

m, 

مصنع سالم السيد سالم 

 محمد

سحب اسالك ومسامير 

البارد انتاج سلف على 

 مم 3ربا  وسلف 

العة  -الصالحية ال ديد  

صناعات  - 73رام 

 -صاير  المنلقة ال انية 

 الشراية

012/25966590  

الصالحية ال ديد  العة 

صناعات صاير   73رام 

 المنلقة الصناعية ال انية

012/25966590   

الن ولى للت ار  

حسن  -والتوريدات 

 محمد الن ولى

دن وسحب تشايل معا

االسالك وتصنيع 

 مسامير

ش  ريف كامل ميت  10

حلفا اللريا البلىء 

 القليوبية

012/24148921  

ش  ريف كامل ميت  10

حلفا اللريا البلىء 

 القليوبية

012/24148921   

مصنع جابر مصلفى 

 سيد مصلفى الصالحى
 صناعة مسامير

 ريا المقابر كفر ابو 

 جمعة  اليوب القليوبية

02/44446136 

012/24562734 
 

 ريا المقابر كفر ابو 

 جمعة  اليوب القليوبية

02/44446136 

012/24562734 
  

emadkater@yahoo.co  055/2294003المنلقة  279العة رام   055/2294003المنلقة  279العة رام مسامير مقاسات مصنع عماد محمد 
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الصناعية ال انية مدينة  مختلفة محيى ع مان خا ر

الصالحية ال ديد  

 الشراية

لصناعية ال انية مدينة ا 010/06596978

الصالحية ال ديد  

 الشراية

010/06596978 m, 

 -ورشة تشايل المعادن 

 عبد الحميد محمد احمد
 صناعة مسامير

مدينة اسيا المنلقة 

 - 9،8الخامسة ج العة 

 المنوفية -السادات 

010/07951771  

مدينة اسيا المنلقة 

 - 9،8 الخامسة ج العة

 المنوفية -السادات 

010/07951771   

خالد حسين عباس 

 مرسى وشركاه

صناعة خرا يم 

هيدروليف ومسامير 

 ربط لزو  الخرا يم

المنلقة  5القلعة رام 

العاشر  - C8الصناعية 

 الشراية -من رم ان 

015/357048  

010/01957876 
015/357048 

المنلقة  5القلعة رام 

العاشر  - C8الصناعية 

 الشراية -من رم ان 

015/357048  

010/01957876 
015/357048  

 احمد كمال احمد ابراهيم

تشايل معادن وصناعة 

ال لب واالكسات 

 والبنوز والمسامير

منلقة  39العة رام 

ورش الشباب الصناعية 

مدينة  -الخامسة 

 السادات

010/63340337  

010/03176912 
 

منلقة  39العة رام 

عية ورش الشباب الصنا

مدينة  -الخامسة 

 السادات

010/63340337  

010/03176912 
  

 شركة كاربو ستيل
صناعة بكر درافيل 

 ومسامير وبنوز

بلوك  13العة رام 

المنلقة  13037

 الصناعية أ مدينة العبور

012/03106832  

بلوك  13العة رام 

المنلقة  13037

 الصناعية أ مدينة العبور

012/03106832   

م مصلفى شركة ابراهي

عبد المعلى وم دى 

 Mعلى حسن )سي ما 

.E.M) 

تصنيع مسامير برشا  

الومنيو  وتشايل 

 معادن للاير

مدينة برج العرب ، 

جنوب المنلقة الصناعية 

 11ال ال ة ، العة رام 

 15بلوك 

03/4591489  

مدينة برج العرب ، 

جنوب المنلقة الصناعية 

 11ال ال ة ، العة رام 

 15بلوك 

03/4591489  
abrahem.mostafa@ya

hoo.com, 

المصنع الحدي  

 -لصناعة المسامير  

ورثة عبد الحليم 

 ابراهيم محمد

تشايل معادن انتاج 

 مسامير االوو 

ش االسال  من ش  انا  

السويس المنلقة 

الصناعية محر  بف 

 االسكندرية

  

ش االسال  من ش انا  

السويس اما  كبريت 

البناالمنلقة الصناعية 

 بف االسكندريةمحر  

   

مصنع الشاكوش لسحب 

 -االسالك والمسمار 

ن يب الامرى مصلفى 

 محمد

صناعة مسامير 

 وسحب اسالك

شارع الم ارى من ش  7

ترع  االسماعيلية شبرا 

 الخيمة القليوبية

012/81419624  

 شارع الم ارى من ش 7

ترع  االسماعيلية شبرا 

 الخيمة القليوبية

012/81419624   

جى اسكندر ان اى 

 ابراهيم معوا جرجس

خرا ة معادن انتاج 

مسامير وتروس 

 وفالنشات

المنلقة الصناعية نو ج 

محل رام  4ج م موعة 

 15مدينة  11،  10،  9

 مايو حلوان القاهر 

011/12397800  

المنلقة الصناعية نو ج 

محل رام  4ج م موعة 

 15مدينة  11،  10،  9

 مايو حلوان القاهر 

011/12397800   

الشروق لصناعة 

 المسامير
 صناعة المسامير

-42-41-40محالت 

م مع التلبيقيين منلقة 

الشروق الصناعية 

 القليوبية-الخانكة 

02/449871071     
Monirmohamed1962

@yahoo.com 

الورشة العامة 

ابراهيم  -للملرواات 

 عباس حسن

 رق وتشايل الصلب 

والحديد عمل جميع 

انواع المسامير 

اميل والع والصو

غيار المعدات واالالت 

 على الساخن

ش المخزن من ش  24

م مع المصانع مدين  

 القاهر  االحال  االميرية

012/22156905 

02/24262169 

02/24262384 

02/24262169 

ش المخزن من ش  24

م مع المصانع مدين  

 االحال  االميرية القاهر 

012/22156905 

02/24262169 

02/24262384 

02/24262169  

 www.egindustry.com 02/25501675 02/25501675 27م اور   121العة  02/25501675 02/25501675 27م اور   121العة صناعة اوناش علوية الم موعة الهندسية 
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 -للصناعة والمقاوالت 

نبيل عبدالانى العشرى 

 وشركاه

ومهمات ربا  

وجنشات ومسامير 

وجوايط وشاسيهات 

معدنية للسيور الناالة 

وخزانات معدنية 

 تنكات

منلقة الخدمات المركزية 

 مايو القاهر  15مدينة 

02/25501680  

012/21774707 

منلقة الخدمات المركزية  02/25501680

 مايو القاهر  15مدينة 

02/25501680  

012/21774707 

02/25501680 

شركة يونيون 

للصناعات الهندسية ـ 

 هدى سميح سعد

صناعة الع غيار 

مستلزمات المصانع و

والورش انتاج تروس 

وجلب واكسات خوابير 

واعمد  وكوبلنج 

ووصالت وفلنشات 

ومسامير ودرافيل 

واعمد  ومعال ة 

 حرارية

مدينة العبور المنلقة 

الصناعية االولى العبور 

 2العة  13040بلوك 

010/06642058   

012/24509828 
02/26673203 

مدينة العبور المنلقة 

ولى العبور الصناعية اال

 2العة  13040بلوك 

010/06642058   

012/24509828 
02/26673203 

union_company@hot
mail.com, 

مؤسسة المهندس ماهر 

 اسكندر زخارى وشركاه

تشايل معادن صناعة 

المسامير واشاال 

الحديد وخرا ة معادن 

وانتاج االالت زراعية 

وهياكل جمالونات 

وابراج واعمد  

ناش الكهرباء واالو

ومنشات معدنية 

 للمصانع والمخازن

المنلقة  47ش  12

الصناعية خلف كلية 

 الهندسة العباسية القاهر 

02/24846869  

02/24825739 
02/24838126 

المنلقة  47ش  12

الصناعية خلف كلية 

 الهندسة العباسية القاهر 

02/24846869  

02/24825739 
02/24838126  

شركة المعصر  

 -سية للصناعات الهند

 حربى 45

عدادات كهربائية 

وعدادات مياه 

ومف رات عادية 

وكهربائية ومهمات 

الربا  ومسامير 

وصواميل ااال  اسكرو 

محلول تنظيف المعادن 

رولمان بلى ومرشح 

المياه ال الثى و 

محارق نفايات الخلر  

وصواعا الناموس 

ومسامير وصواميل 

وفلتر مياه  و ترنس 

 كهربائى

حلوان المعصر  

ورنيش النيل ص ب ك

 حلوان القاهر  11713

02/23697615 

02/23697478  

02/23697873 

02/23696025 

حلوان المعصر  

كورنيش النيل ص ب 

 حلوان القاهر  11713

02/23697615 

02/23697478  

02/23697873 

02/23696025 www.iscc.gov.eg 

الشركة الهندسية 

 لتشايل المعادن

تشايل معادن انتاج 

بوتاجاز من  فوني 

النحاس وصواميل من 

النحاس للبوتاجاز 

والمراوح واجزاء 

المنلقة الصناعية ال ال ة 

االرا االيرانية 

البساتين شارع محمد 

 موسى القاهر 

02/27039719 02/27042078 

المنلقة الصناعية ال ال ة 

يرانية االرا اال

البساتين شارع محمد 

 موسى القاهر 

02/27039719 02/27042078  
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ترموستات للهيتر 

وترميتال توصيل 

للسخانات ورد 

ومسامير نحاس 

 وصلب

شركة االخالص 

لصناعة سوست 

 السيارات

انتاج السوست 

الوراية للسيارات 

ولوازمها من جلب 

نحاس افزان مسامير 

 نصف وبنوز

 ريا مصر  13ك 

اسكندرية الزراعى ميت 

 حلفا اليوب القليوبية

013/42156865 013/42156865 

 ريا مصر  13 ك

اسكندرية الزراعى ميت 

 حلفا اليوب القليوبية

013/42156865 013/42156865  

شركة او وتف 

 ان سترى ش .   .   .

انتاج الصبابات 

والدالئل الخاصة 

بالمحركات وبع  

الع الايار االخرى 

وصمامات دخور 

وخروج المحركات 

ومسامير الربط 

والبرشا  وصالت 

وكلبسات لق بان 

الحديدية  السكف

وخرا ة كرانكات 

واجزاء معدنية 

لشاسيهات السيارات 

)براكيت ، مسامير 

 نبور  ، ومسمار 

ع ل ( اجزاء  لمبة 

 حقن )ا

اكتوبر المنلقة  6مدينة 

الصناعية االولى رام 

170 

02/38332027  

02/38331118 

02/38332027  

02/38331118 

ب شارع  22عمار  

المعادى  13شقة   219

 اهر دجلة الق

02/25171644 

02/25171645  

012/01500018 

02/25762572 

autotek@link.net,kbm
ehta@link.net,autotek

ads@gamil.com, 

الشركة الهندسية 

 -للصناعة والت ار  

 سيد جاد الرب وشركاه

تشايل معادن انتاج 

المسامير وصامولة 

ع ل بي و وال وايت 

ومقاس الزيت 

وماسور  مقاس 

ح  بة الزيت ومفتا

الزيت ومفتاح 

البوجيهات وخرا ة 

عامة والع غيار 

 السيارات

اكتوبر المنلقة  6مدينة 

الصناعية السادسة العة 

 1رام 

02/22044322 

012/23304463 

02/24578646  

02/24584466 

02/25071610 

ش حازق من شارع  25

مسر  روا الفرج 

 القاهر 

02/22044322 

012/23304463 

02/24578646  

02/24584466 

02/25071610 
theengineeringco@ya

hoo.com, 

المصرية االلمانية 

لتصنيع الع الايار 

للسيارات ) مكونات 

نظم الفرامل والدبرياج 

عادل محمد احمد  -( 

 اناوى

صناعة تيل اسلوانات 

الدبرياج ل ميع انواع 

السيارات وجميع 

الماكينات الصناعي  و 

صناع  مسامير برشا  

يد ونحاس معدنية  )حد

/ ج 9/ ب ، 9القلعة رام 

مدينة مبارك الصناعية 

 اويسنا المنوفية

010/03869927  

012/23747125 

,010/04005038 

048/2590404 

مدينة مبارك الصناعية 

لمرحلة االولى ب وار ا

الشركة االسالمية 

لصناعة الورق اويسنا 

 المنوفية

048/2590405  

048/2590062 

010/03869927 

012/23747125  

010/03869927 

010/04005038 

048/2590404 

mohammed_knawy@
hotmail.com,mohamm
ed_knawy@yahoo.co

m, 



21 

 

( السلوانة الدبرياج 

والفرامل و االدوات 

المنزلي  واالثاث 

المعدنى وجميع انواع 

المفصالت  ومختلف 

 التلبيقات الصناعي 

شركة علي ورم ان 

 شرش

إنتاج ورنيش األح ية 

اللباعة  -يات واألرض

 -على الصفيح 

للن ار   -المسامير 

 -واألح ية والتن يد 

 -غلاء البر مانات 

 تعليب الصفيح

 -ش مصنع الحرير 14

 القاهر  -العباسية 
02/25897560 02/25914373    

shorosh@internetegy
pt.com 

مصنع بالل لتشايل 

 الء المعادنو 

 الء المعادن ـ خوابير 

ـ مستلزمات ستائر ـ 

جنشات ـ مسامير 

 بزاوية

ش محمد  4 المصنع:
بالل ـ )خلف إدارة مرور 

الطريق السريع( ـ 
الترعة الشرقاوية 
البحرية ـ أول شبرا 

 القليوبية -الخيمة 

02/44440237 

02/44447261 
02/44441212     

شركة علي ورم ان 

 إبراهيم شرش

 باعة وصناعة العلب 

 -المسامير  -الصفيح 

اغلية  -الورنيش 

 البر مانات

ش مصنع الحرير من 14

ميدان  -ش اللرابيشى 

  العباسية - ال يش

 - القاهر 

02/25897560 02/25914373    
shorosh@internetegy

pt.com 

شركة العروبة 

ت المعدنية للصناعا

 والت ار  ش. . 

صناعة عبوات 

الصفيح ومسامير 

تن يد واح ية انتاج 

علب ملبوعة 

 للورنيش

ش مصنع الحرير  14

المنلقة الصناعية ميدان 

 القاهر  ال يش العباسية

02/25897560 02/25914373 

ش مصنع الحرير  14

المنلقة الصناعية ميدان 

 القاهر  ال يش العباسية

02/25897560 02/25914373 
shorosh@internetegy

pt.net, 

أكتوبر 6شركة 

للقلاعات الخفيفة 

 ش. . 

تصنيع منت ات زو  

 -كمر م ر   -حديد 

 -كمر متواز  

 مسامير

المنلقة  -أكتوبر 6

 -الصناعية ال انية 

 197العة

02/38331730 

02/38333825 
02/38330589    

somico_sols@hotmail
.com 

شركة أبو الهول 

 الصناعية الت ارية
 سحب السلف

 ريا  -ش محر  بف 

 -القبار  السريع 

 اإلسكندرية

010/66675853 

03/3613100 

03/3618059 

03/3613100 

03/3618059 
    

شركة األخو  المتحدون 

 لتصنيع الروابط

تصنيع الروابط ب ميع 

 -مقاساتها وانوعها 

بط معال ة حرارية روا

 -تنحيس  -للمسمار 

 -سحب سلف  -جلفنة 

تصنيع وتصميم 

غسلمبات وأعمال 

 معدنية

المنلقة  -العاشر 

 - A6الصناعية ال ال ة 

 88العة

015/503168 

015/503167 

010/02300075 

010/03700044 

010/02300085 

015/503169    sales@ubfiegypt.com 

mailto:shorosh@internetegypt.com
mailto:shorosh@internetegypt.com
mailto:shorosh@internetegypt.com
mailto:shorosh@internetegypt.com
mailto:somico_sols@hotmail.com
mailto:somico_sols@hotmail.com
mailto:sales@ubfiegypt.com
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م موعة الللياو  

 للت ار  والصناعة

تصنيع المسمار 

وسحب وجلفنة 

األسالك وتشايل 

المعادن وإنتاج أسالك 

لزراعة العنب وإنتاج 

سلف شائف وأسالك 

للصناعات المختلفة 

واستيراد وت ار  

 جميع انواع الحدايد

 - ريا بلبيس الزراعي 

أما  كوبر   - 52الكيلو

 و سريااوس العل

02/24400232- 

010/00026020- 

010/00002602- 

010/00026022- 

010/00026023- 

010/00026024- 

010/00026025- 

010/02651881 

 
 -غبريال إبراهيم  ش9

 القاهر  -حدائا القبة 

02/24846133- 

02/24854483 

02/25143544- 

02/25891919 

saeedeltaliawy@hotm
ail.com  ,

elrawash2011@hotma
il.com 

 مصنع ميتال فور 
تصنيع المسمار 

 القالوو 

 ريا  - 23.5الكيلو

اإلسكندرية القاهر  

 -ميرغم  -الصحراو  

 اإلسكندرية

03/4700565- 

03/4700567 
03/4846568     

شركة النصر لسحب 

األسالك وتصنيع 

 المسمار

تصنيع مسمار عاد  

 وسنار  وإبر 

 -ش حسن شاهين 2

 القاهر  -الشرابية 

02/22341217- 

02/22353873 
02/22382330     

الشركة الهندسية 

لصناعة وت ار  

 -المسمار والمشاوالت 

ورثة سعيد حنفى 

محمود عنهم احمد 

 سعيد حنفى

تشايل معادن انتاج  

مسامير االو  

ومشاوالت معدنية 

 للاير

البراجيل مدينة الفردوس 

 ش منى امبابة ال يز 
02/37082696 02/37082696 

ميدان سيدى  ش 12

  بوالق ابو العال  سعيد

 القاهر 

02/33778236  

02/33082696 
02/37082696  

العالمية لتصنيع 

المسمار وسلف الربا  

وسحب االسالك واللوا 

المعدنى والتيل  من 

 الحديد المشكل

صناعة المسمار 

وسلف الربا  وسحب 

االسالك واللوا 

المعدنى والتيل  من 

 الحديد المشكل

الصفا الصناعية مدينة 

 اسيو  -بنى غالب 
088/970363 088/4970290 

مدينة الصفا الصناعية 

 اسيو  -بنى غالب 

088/970363  

010/03132315 
088/4970290  

مصنع سوست تن يد 

 ومسمار وسلف ربا 

صناعة سوست تن يد 

ومسمار خشابى وسلف 

 ربا 

المنلقة الصناعية بدميا  

 9/22ال ديد  العة 

 دميا 

057/9804403 057/9804403 

المنلقة الصناعية بدميا  

 9/22ال ديد  العة 

 دميا 

057/9804403 057/9804403  

حسن السيد محمد محمد 

 -يوسف وشريكي 

العاشر من رم ان 

لتشكيل المعادن وسحب 

 االسالك

صناعة مسمار عادى 

 وم لفن

المنلقة  52القلعة رام 

مدينة  C6الصناعية 

 -العاشر من رم ان 

 لشرايةا

010/07337855  

المنلقة  52القلعة رام 

مدينة  C6الصناعية 

 -العاشر من رم ان 

 الشراية

010/07337855   

الهاشمية لسحب السلف 

 والمسمار

تصنيع اسالك المعدنية 

 وصناعة وحدات الربط

الصالحية ال ديد  

المنلقة الصناعية االولى 

 1/45العة ارا رام 

 محافظة الشراية

02/26214188  
شارع فريد سميكة ،  94

 مصر ال ديد  ، القاهر 
02/26214188  

drasgarad@yahoo.co
m, 

مصنع الصاروخ 

للمسمار )عصا  سالمة 

رفاعى و محمود محمد 

 محمود(

 الء المعادن بالتحليل 

 )التفريد( الكهربى

حارة عبد 36 المصنع:
التواب من ش الورشة ـ 

 القاهرة -منشية ناصر 

010/06740486      
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 لتصدير املاكيناتأشهر الشركات " اهلندية " 

1- SHIVOM BRASS INDUSTRIES ( INDIA ) 

 
OFFICE:  

"Sneh Bhav",2, Raghuvir Soceity, Opp, Ranjitnagar,  

Jamnagar - 361 005. Gujarat, India 

FACTORY:  
Plot No. 3690 / 3691, Road No. 7, Near Pramukhswami Circle, G. I. D. C., Phase – III, Dared, Jamnagar - 361 004 GUJARAT – 

INDIA 

TEL:   (+91)-98252 10890, 9879266021 

FAX:  
(+91)- 288 2564 801 , 2563 510 , MOBILE FAX: +91-98250 04048 

E mail:  shiv_om_ad1@sancharnet.in – shivomindia@sify.com 

WEB:   www.shivombrass.com  - www.shivombrass.co.in 

 

2- Perfect Industries (India) 

 

ADRESS C-65, Focal Point, Ludhiana - 141010 Punjab, India. 

 

Phone +91-161-2671784, 2676751 
 

Fax +91-161-2673784 

 
Email perfect1@perfectnuts.com  - sales@perfectnuts.com 

 

Website www.perfectnuts.com 

 
 

 

mailto:shivomindia@sify.com
http://www.shivombrass.co.in/
mailto:perfect1@perfectnuts.com
mailto:sales@perfectnuts.com
http://www.perfectnuts.com/
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3- HARD GRIP (India) 

POSTAL 

ADRESS 
E-247, Phase-IV A, Focal Point, Ludhiana-141010 (Punjab) INDIA 

TEL NO +91-161-5013996 

MOBIOLE NO +91- 99155-93119  

+91- 93169-16977  

+91- 9872-000026 

 
E-MIAL info@hardgrip.com 

 

WEBSITE www.hardgrip.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:info@hardgrip.com
http://www.hardgrip.com/
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 مصرية تستورد ماكينات مستعملةشركات 
 شركة العاملية آلالت الورش واملعدات  -1

 ابل كوبر  اليوب العلو  – ريا مصر إسكندرية الزراعي اليوب  14لكيلو : ا العنوان 

 0242154251 فاكس : -      01002112978 – 01222316171 – 01022666642 – 01091044455 تليفون : 

             WWW.AMT-EG.COM  ياملوقع االلكرتون
 EG.COM-INFO@AMT الربيد االلكرتوني  

 شركة العاملية للتجارة وآالت الورش واملصانع -2
 مصر –جيزه  –أما  توكيل هوندا  –منيل شيح   – يع:  ريا مصر أسيو  السر العنوان 

 01001404031:  موبايل  38092540: ت التليفون :

 WWW.ALAEGY.JEERAN.COM  املوقع االلكرتوني

  الشركة املصرية القطرية لالسترياد والتصدير -3
 استعمال اخلارج (   -الصناعية وجتهيز الورش جديد ) السترياد مجيع أنواع املعدات

 الهر  . – ش احمد زهران 9 العنوان :

 01111047666 :  مصر

 00393279912762 :  السعودية

 00966540329404 : ايطاليا

 ELMASRYA_ALQATERA@HOTMAIL.COM  املوقع االلكرتوني 

 HEBTALAH_ANTY@HOTMAIL.COM الربيد االلكرتوني

 

mailto:INFO@AMT-EG.COM
mailto:INFO@AMT-EG.COM
http://www.alaegy.jeeran.com/
http://www.alaegy.jeeran.com/

