
 دليل اسماء شركات االدوية في مصر 

 

o من شارع السواح في منطقة األميرية في   8في ال - : لألدوية  شركة ممفيس

 محافظة القاهرة.

o في المنطقة الصناعية في منطقة العبور في محافظة   -:شركة أمون لألدوية

 القاهرة. 

o من شارع جسر   195في ال  -:شركة هيلث ويل ايجيبت ليمتد لألدوية

روقية في السويس في الدور الرابع في جسر السويس أمام عمارات الفا

 منطقة الشبراوي في محافظة القاهرة. 

o من شارع محمد رشدي في عمارة   2في ال -:شركة فاركو لألدوية القاهرة

 فندق أطلس في منطقة األوبرا في محافظة القاهرة.

o من شارع غرناطة في هيليوبلس أما   5في ال -:شركة نوفارتيس لألدوية

 .عمر أفندي في منطقة روكسي في محافظة القاهرة

o من شارع  4في ال -:الشركة الفرعونية لصناعة األدوية ولتوزيع األدوية

 أسماء فهمي في عمارة فارما بالزا في محافظة القاهرة.

o من شارع النادي المتفوع من شارع    44في ال -: شركة فارماسيا لألدوية

 مصطفي النحاس في مدينة نصر في محافظة القاهرة.

o شارع الرياضة المتفرع من شارع   من  9في ال -: شركة سيغما لألدوية

 البطراوي في منطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة.

o 18في المنطقة الصناعية األولي في القطعة رقم ال   -: شركة العبور لألدوية 

 في منطقة مدينة العبور في محافظة القاهرة. 

o من شارع عبد الحميد الديب في ميدان   4في ال - :شركة القاهرة لألدوية

 يا في منطقة شبرا في محافظة القاهرة.فيكتور 

o من شارع الحرية في منطقة ألماظة في   67في ال  -:شركة سرفير لألدوية

 منطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة.

o في المربع األول  17في المنطقة الصناعية رقم ال -: شركة البرج لألدوية

جديدة في والثالث في القطاع الصناعي الثالث في مدينة برج العرب ال

 محافظة اإلسكندرية.  

o في المنطقة الصناعية الرابعة في البلوك رقم  -:شركة مديزن كو لألدوية

 اثنان في مدينة برج العرب الجديدة في محافظة اإلسكندرية. 

o في شارع عشرين في جرين تاورز  -:شركة بيوركيم للكيماويات واألدوية

حة خلف فندق هيلتون في الدور الثاني في منطقة سمو 18في برج رقم ال

 في جرين بالزا في محافظة اإلسكندرية. 



o في القطاع الصناعي في المنطقة الصناعية  -:شركة أكتوبر فارما لألدوية

 األولي في مدينة السادس من أكتوبر. 

o في المنطقة الصناعية األولي في مدينة السادس من   - :شركة سيديكو لألدوية

 أكتوبر. 

 


