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مرحله اولى1
الكوثر للصناعات 

الغذائية
انتاج مكرونه300030001351995/02/151994/11/171997/05/15متوقف2538.63اشرف منير لبيب

االهرام للبالستيك2
هانى حليم 

وشريكيه_إبراهيم
اكياس بالستيك120000400751994/05/231995/05/231997/03/03بدأ االنتـــــاج6122.50

3
مصر العليا 

(يوباكو  )للبويات 

عادل فهمى عبد 

القادر
بويات32644.637600601996/07/161994/05/121997/08/10متوقف3468.30

4

الوطنية النتاج 

العبوات من 

الكرتون وتجهيز 

الورق

هانى حليم 

وشريكيه_إبراهيم
كرتون5000900451995/01/111995/05/061996/08/13متوقف707.50

5
ابيدوس  للغازات 

الصناعية

اشرف على حسن 

ابراهيم
انتاج اكسجين320090001501994/12/131994/08/151996/08/01بدأ االنتـــــاج3500.00

6
شركة ابو الدهب 

للبالستيك

حسان عبد العال 

حسن
مواسير بالستيك10002000201994/12/131994/12/271998/02/01متوقف1515.50

7
شركة السالم 

لتصنيع جميع 

اعمال االلوميتال

عزت زكريا 

شنودة
500400101996/09/221995/07/032018/01/01بدأ االنتـــــاج996.21

تصنيع جميع 

اعمال االلوميتال

8
شركة المختار 

للصناعات الغذائية

مختار همام 

مرسى احمد
20002000201995/02/152015/03/03جارى االنشاء4000.00

تصنيع مواد 

غذائية

مركز المعلومات
رأس المال والتكاليف  )بيان بمشروعات المنطقة الصناعية 

(القيمة بااللف جنيه

المنطقة الصناعية بالكوثر



سوهاج للبالستيك9
محمد عبد الرحيم 

عبد المنعم سالم
عبوات بالستيك12502500601994/08/131994/12/271996/03/01متوقف1750.00

10
رامكو نارمارى 

لتصنيع مواد 

البناء

انور فلتاإوس 

تادرس
مواد بناء4001000201995/02/151995/07/031997/09/01متوقف1435.64

سوهاج للرخام11
رجب عبد الحميد 

قنديل
50005000501994/08/131994/05/051998/05/01بدأ االنتـــــاج4929.95

قص وتقطيع 

الرخام بكافة 

انواعة

12
ابناء ورد عبود 

لالثاثات المكتبية
اثاث خشبى250500151994/12/131994/10/171996/04/28متوقف985.70عصام ورد عبود

13
الشركة الدولية 

لتصنيع وتعبئة 

المواد الغذائية

تعبئه مواد غذائيه400400251995/02/151995/02/041998/04/01بدأ االنتـــــاج750.80مرفت عبده محمد

14
ميريت للبسكويت 

والشيكوالتة

محارب الياس 

عطيه
8501474201994/04/121994/05/121995/04/10متوقف761.07

بسكويت 

وشيكوالتة

15
الفرعونية النتاج 

غاز االستلين

اشرف على حسن 

ابراهيم
35004000141995/06/101996/07/182004/02/22بدأ االنتـــــاج2419.00

انتاج غاز 

االستلين

16
وسيمكو لالثاث 

والديكور
اثاث خشبى200400201995/01/111995/02/111997/04/01متوقف1324.94نادر كمال دانيال

17
مصنع الحامدية 

للمواد الغذائية

صابر احمد 

مرزوق
300400602009/10/072010/01/312017/01/27بدأ االنتـــــاج1000.00

تبريد وتجميد 

اللحوم والفواكة 

والخضروات

18
الوطنية لالعالف 

الحيوانبة
300590.4151995/02/151995/01/211996/07/12متوقف1700.00حلمى السيد على

انتاج علف 

حيوانى



19
سوهاج النتاج 

االعالف

غريب عبد العليم 

موسى
علف حيوانى200030001001995/04/041995/02/271996/10/07متوقف3396.20

20

شركة نيو االمير 

للمصنوعات 

الجلدية 

والبالستيكية

جمال سمير فريد  

المدير السئول / 

سعاد لبيب

250500321996/08/131994/07/272018/01/01بدأ االنتـــــاج974.30
منتجات فلين 

وجلدية

21
االهرام 

للمستحضرات  

الطبية

انور عياد عبد 

الشهيد
350700201994/12/131994/09/271997/03/03بدأ االنتـــــاج702.00

مستحضرات 

تجميل

22
الدولية 

للصناعات الغذائية

غريب عبد العليم 

موسى
بسكويت10001500351994/12/131996/11/181998/03/01متوقف970.00

23
شركة الخليفة 

للمواد الغذائية

مصطفى جمال 

عبد الناصر 

خليفة السيد

300350152000/09/051995/08/011997/01/01متوقف1003.35

تعبئة وتغليف 

المواد الغذائية 

المختلفة

24
زيدان لتنظيف 

عوادم االقطان

احمد مصطفى 

عبد الرحمن
عوادم اقطان250500151995/01/111994/11/171997/02/01متوقف1698.10

25
الشركة المتحدة 

لؤلثاثات والديكور 

وتشكيل المعادن

عبد الاله 

عبدالكريم على
تشكيل معادن300300201995/01/111994/12/081997/01/01بدأ االنتـــــاج906.00

26
الشركة العربية 

لصناعة الكرتون 

والمنتجات الورقية

سلطان صادق 

السمان عبد المنعم
44308860501997/01/201995/02/271999/11/16بدأ االنتـــــاج5621.65

كرتون ومنتجات 

ورقية

27

شركة الكوثر 

للتبريد والتجميد 

حمدية حامد  )

(محمود

صابر احمد 

مرزوق
10001200202003/01/012003/12/162004/12/02بدأ االنتـــــاج3500.00

انتاج الثلج 

وغرف تجميد 

وتبريد

28
 الشركة العربية 

لتصنيع األقالم 

والطباعة

اسامة دسوقى 

إبراهيم احمد 

ياسر السيد _

احمد خليل

300400151995/02/151994/08/152018/11/13بدأ االنتـــــاج766.00

تصنيع ورق 

واقالم وتجميع 

لعب أطفال



29
الشركة المتحدة 

للنسيج والمالبس 

الجاهزة

300300202009/12/222010/02/022012/02/01متوقف463.45عنتر محمود احمد
تصنيع النسيج 

واربطة الشاش

30

االخالص 

للمصنوعات 

البالستيكية 

توصية )والجلدية 

(بسيطة

-امير الديب أمين 

 صالح عبد 

الرإوف حمدون

500500251995/10/311997/01/271999/05/25بدأ االنتـــــاج596.30

/ صناعات جلديه 

/ بالستكية 

اسفنجية

31
 مصنع طيبة 

للصناعات الغذائية

فوزية احمد عبد 

هللا
10002000252001/08/212002/03/052008/07/21بدأ االنتـــــاج2028.00

انتاج مركزات 

عصائر وفواكه 

طبيعية

32
منشؤة عبدالعزيز 

للبالط اآللى

عبد العزيز 

عبدالاله محمد
مصنع بالط30050051994/08/131994/06/021996/07/25متوقف750.00

33
القصر الملكى 

لالثاثاث الخشبية  

والموبيليات

صالح حسين عبد 

الاله
موبليات200400131995/02/151995/02/12جارى االنشاء494.46

34
الكوثر للتجميد 

والتبريد

فوزية صديق 

احمد
ثالجه200400201995/02/151995/02/041998/09/10متوقف490.00

35
النصر لتعبئة 

المواد الغذائية

نصر عبد المنعم 

محمد تمام
تعبئه مواد غذائيه120250101994/12/131994/09/271998/01/05متوقف604.00

36
االهرام النتاج 

المكرونة

ممدوح مصطفى 

عبد الرحمن
200400251995/02/151995/05/061998/01/01متوقف1392.39

انتاج المكرونه 

وتعبئة العصائر

37
 شركة 

فلندوماتيك 

لالعمال الهندسية

تشكيل معادن15030061995/01/111994/12/011998/01/01بدأ االنتـــــاج510.76حشمت لمعى رفله

38
القاضى النتاج 

الحالوة الطحينية 

والطحينة

معتزة محمود  

سامى
حالوه طحنيه210420251995/10/311996/06/162003/05/21متوقف1095.50



39
العالمية لتشكيل 

المعادن وصيانة 

السيارات

محمد هاشم 

محمد على
هياكل سيارات50040001001995/06/101995/05/061997/05/01بدأ االنتـــــاج1657.50

40
اللإلإة لتعبئة 

المواد الغذائية

بدرى محمد سيد 

خليل
تعبئه مواد غذائيه500500251994/12/131994/10/171998/05/01بدأ االنتـــــاج1111.90

41
المرزوقى للنسيج 

والمالبس الجاهزة

محمد عبد الحميد 

مرزوق
مالبس جاهزه250500201995/06/101995/07/031999/09/27متوقف1482.61

42
الشمس 

للصناعات الغذائية

مينا نبيل نظير 

خله وشركاه
600400301994/08/131994/06/191995/10/19متوقف2551.31

مكرونة شعرية، 

طحن القمح ، 

مخبوزات، 

مقرمشات

43
شركة اخميم 

الفرعونية 

للنسيج ش م م

خيرى حسين 

محمد حسن 

الخطيب

مالبس جاهزة150040001501995/02/151995/01/212018/08/06متوقف1205.81

44
شركة الوجة 

القبلى للغزل 

والنسيج

شركة الوجة 

القبلى للغزل 

والنسيج

مالبس جاهزة10002000501995/02/151995/01/211997/07/04متوقف995.97

45
شركة االبرار 

لتصنيع االثاثات 

الخشبية والمعدنية

السادات محمد 

سالم ـ سميرة 

ثابت فرغل

300300251995/02/151995/02/04جارى االنشاء674.13
انتاج اثاثات 

خشبية ومعدنية

46
الشركة الدولية 

للتصنيع والطباعة

نجالء فإاد 

ادريس علوان 

احمد ابراهيم _

ابو زيد

20005000351994/08/131994/07/271998/02/15بدأ االنتـــــاج1135.87
طباعه وادوات 

مكتبيه

47
شركة يونيفرسال 

لصناعة الكرتون 

والمنتجات الورقية

سلطان صادق 

السمان عبد المنعم
3001000102005/11/092006/01/182010/03/10بدأ االنتـــــاج595.70

تصنيع الكرتون 

الميكرو بجميع 

احجامه

48
الشركة المصرية 

النسيج واربطة 

الشاش

ميشيل شنوده 

تادروس
شاش طبى36051051994/12/131994/10/171996/04/10متوقف843.19



49
العامة العمال 

االلوميتال والرخام

البير صموائيل 

شنوده
الوميتال200400201995/01/111994/12/011997/03/01متوقف1256.47

50
شركة امون 

للغازات الصناعية

هبه نبيل عبد 

الجابر المدنى 

وشريكتها

10004000201995/06/101995/03/152010/05/12بدأ االنتـــــاج1270.45

انتاج اكسجين 

الطبى السائل 

والغازى 

لالغراض 

الصناعية

51
سوهاج للتجميد 

والتبريد

هانى حليم 

وشريكيه_إبراهيم
ثالجه2000500252021/01/311994/05/161996/03/01متوقف1000.00

52

شركة جودى 

لالثاثات الخشبية 

والمعدنية 

(توصية بسيطة)

احمد فوزى عبد 

الجابر المدنى
375675501994/08/131994/06/192017/07/04بدأ االنتـــــاج1750.00

اثاث خشبى 

ومعدنى

53
امون لتصنيع 

المستلزمات 

الطبية

رافت رمسيس 

ميالد
خيوط جراحه10001900351995/01/111996/07/271998/10/18متوقف912.10

54
الجيار للصناعات 

الهندسية 

والزراعية

زكريا عبد الجواد 

الجيار
االت زراعيه15003000201994/12/131994/09/051998/08/31متوقف4413.76

55
ابو عمار النتاج 

وتصنيع االخشاب

احمد عبد 

الراضى عز الدين 

خليفه

15040061994/12/131994/12/012008/03/17بدأ االنتـــــاج631.80

 )تصنيع اخشاب 

باب 

غرف _وشباك

(الخ...نوم 

الهنا لآليس كريم56

محمد احمد 

نيفين _ حسين 

شوقى جاد

ايس كريم200400801994/12/131994/10/171996/06/01بدأ االنتـــــاج922.00

57
شركة سوهاج 

الوطنية 

لصناعات التبريد

محمد صابر احمد 

_  مرزوق 

مصطفى صابر 

احمد مرزوق

3009000251995/04/041994/11/171996/08/05بدأ االنتـــــاج1812.00

صنع الثالجات 

والمجمدات افران 

البوتاجازات 

المنزلية

58
المركز المصرى 

للطباعة

اسحق ابراهيم 

نعوم
مطبعه متكامله150300101994/12/131994/08/151996/09/16متوقف657.00



59
شركة االمانة 

للرخام والجرانيت

احمد مصطفى 

حمدون وشركاه
رخام3001000201995/01/111994/11/171997/04/01بدأ االنتـــــاج1707.50

60
ميريت للصناعات 

الغذائية

محارب الياس 

عطيه
10002000351995/01/041995/02/272008/06/16متوقف1729.01

انتاج بسكويت 

ومخبوزات

61
ميرادونا  

للمالبس الجاهزة

بولس فضل هللا 

بولس
مالبس جاهزه100200201995/06/101995/08/011997/03/01متوقف894.30

62
جى - ام - جى 

لتعبئة المواد 

الغذائية

موريس مترى 

رزق هللا
تعبئه مواد غذائيه200400501994/08/131994/05/051996/08/02متوقف1835.22

63
المتحدة لالثاث 

والمفروشات 

والديكور

عبد الرحيم 

ابراهيم عبد 

الرحيم

20002000351995/01/111994/12/011997/10/20بدأ االنتـــــاج2462.25
تصنيع االثاث 

الخشبى بانواعها

64

البيضاء للمالبس 

الجاهزة 

والمستلزمات 

الطبية

شيماء محمد 

موسى
منتجات نسيجية300300102010/08/092011/07/11جارى االنشاء500.00

103876.05211239.60139029.402221.00

مرحله ثانيه65

الفارس 

للصناعات 

المعدنية

20004000161996/04/071996/12/281998/10/01متوقف1003.00فوزى فارس سند
انتاج مسامير 

وخراطيم باكم

66

شركة الكوثر 

لتصنيع المواسير 

-P-Vالبالستيك   

C متعددة 

االغراض

محمد خلف محمد 

عبد الحميد
مواسير بالستيك20004000501997/04/261997/07/022005/01/03بدأ االنتـــــاج1500.00

67
منشؤة االيمان 

لالخشاب

شربات عبد العليم 

حجازى سليمان
20020052017/10/162017/12/10جارى االنشاء1000.00

تصنيع اثاث 

خشبى

اجالى المرحلة



68

شركة االخوة 

المتحدين لتصنيع 

وتعبئة المواد 

الغذائية

عبد الكريم محمد 

عبد الكريم 

وشركاه

انتاج صلصه300060002501996/05/201996/06/01جارى االنشاء4000.00

69

الشركة الدولية 

النتاج المواسير 

-p-vالبالستيك   

c

مواسير بالستيك1000020000511997/04/261998/03/07جارى االنشاء4200.00زغلول فإاد احمد

70
شركة ايتامون 

للصناعات الغذائية

ادهم شرقاوى 

عزيز وشركائه
تصنيع المكرونة500010000902000/04/122001/04/29جارى االنشاء4500.00

71

شركة المصرى 

لالستثمار 

 )والتنمية 

(تضامن

السيد كامل السيد 

محمد ــ سوسن 

رشدى شكرى 

سعد

اجوله بالستيك100090001001996/07/161996/10/22تحت التشغيل2000.00

72
شركة مطاحن ابو 

الخير الكبرى

حشمت محمد 

محمود ابو الخير
1000015000452000/07/032000/08/28جارى االنشاء7200.00

مطحن دقيق فاخر 

72% 

73
الكوثر لتصنيع 

طبق البيض

محمد بخيت 

محمد احمد
اطباق بيض25005000601997/01/201997/08/25جارى االنشاء4000.00

74
شركة الومنيوم 

مصر
تشكيل معادن10000200002501998/12/071999/01/272012/06/25متوقف12000.00احمد رأفت صديق

75
ام - شركة ار 

للمالبس الجاهزة 

والجوارب

ممدوح مرقس 

جرس
مالبس داخليه60012001001996/09/221997/01/19جارى االنشاء498.00

76
شركة سندرا 

للصناعات الغذائية

سعد الدين محمد 

قناوى
انتاج بسكويت10002500501998/12/071999/02/10جارى االنشاء1500.00

77

مصنع المدينة 

المنوره 

للمفروشات 

محمد احمد )

(خلف هللا

فاطمة متولى 

محمد
50010002202000/03/012001/02/132008/06/09متوقف1000.00

مالبس 

ومفروشات



78
الشركة المصرية 

لمنتجات البالستيك

اسامة أبو العلى 

جاب هللا وشريكه
10002000332000/07/032000/08/08جارى االنشاء1000.00

عبوات بالستيك 

ذات االستخدام 

الواحد

دار الجمهورية79

مإسسه دار 

الجمهوريه 

للصحافه

25000500002501998/08/031998/12/06جارى االنشاء10000.00
مجمع طباعى 

اعالمى

80
مصنع االيمان 

للبالستيك

احمد صالح 

هاشم على 

السبع كامل _

محمد مهران

10001000152010/12/012011/03/082018/03/12بدأ االنتـــــاج800.00
تصنيع اكياس 

وعبوات بالستيك

81
الشركة المصرية 

النتاج الرخام 

والجرانيت

شهيرة أبو ضيف 

خالد عبد _احمد

الكريم خلف هللا

3001900601999/11/092000/01/182012/03/28بدأ االنتـــــاج4000.00
يصنيع رخام 

صناعى

82
شركة الرضا 

لصناعة العادن

خيرى حسن 

محمود
مشغوالت معادن7501500402000/03/012000/04/30جارى االنشاء1500.00

83
شركة حمادة 

عبدالمبدى 

عساف وشريكه

حمادة عبد 

المبدى عساف
طباعه ونشر40008520451999/03/301999/04/032007/09/20متوقف2000.00

84
شركة الفرسان 

لتصنيع غزل 

(االقطان  وشركاه

مدحت شعبان 

احمد ابراهيم
5001000652002/10/152003/01/28جارى االنشاء1000.00

انتاج مالبس 

ومنتجات جلدية

85

شركة االيمان 

للتبريد و التجميد 

(88)  7-10-

2012

احمد عبد أاله 

محمد ــ ايمن 

محى الدين احمد 

اللبيدى

500400251997/04/261997/05/211998/08/01متوقف1000.00

- منتجات البان 

- انتاج عصائر 

توزيع مواد 

غذائية

86
شركة السعد 

لدرفلة الحديد

محمد هاشم 

محمد على
100040001202000/11/212001/02/18جارى االنشاء4000.00

درفله حديد 

بانواعه

87
شركة العائلة 

لزوى وبرم ولف 

الخيط

تحضيرات نسيج400400401996/04/071996/05/091997/11/21متوقف1000.00كامل احمد حسين



88
مصر العليا 

لصناعة وسائل 

النقل الخفيف

تجميع وسائل نقل500010000601999/11/091999/11/242005/05/01متوقف2500.00عزت على السيد

89

الياسمين 

للصناعات 

ايس - الغذائية  

-كريم 

محمد عبد هللا 

سيد نصر
ايس كريم250500351996/04/071996/04/241997/06/01متوقف1000.00

90
شركة الناظر 

للمواد الغذائية

احمد ناصر 

محمود الناظر
انتاج بسكويت150030001201997/01/201997/05/15جارى االنشاء2200.00

91
الفيروز للتريكو 

والجوارب

محمد جمال الدين 

عبد هللا
تريكو وجوارب250500351996/04/071996/06/241998/05/03متوقف1500.00

92

شركة نيو ابر 

ايجيبت لتصنيع 

المنسجات 

اليدوية الحرير 

الطبيعى

مدحت شعبان 

احمد ابراهيم
600600402006/03/062006/05/31جارى االنشاء800.00

انتاج منسوجات 

حرير طبيعى 

والمنسوجات 

اليدوية

93
الشركة المصرية 

لتصنيع المنتجات 

البالستيكية

احمد فاروق 

هريدى
منتجات بالستيك7501500202000/09/052000/11/132002/09/25متوقف875.00

94

الشركة العربية 

لتصنيع 

ار  )المنسوجات 

(تسكو 

مدحت شعبان 

احمد ابراهيم
70014001202003/10/092003/12/242006/05/01متوقف1416.00

تصنيع نسيج 

- كتان- اقطان 

حرير

95
الجزيرى لوسائل 

النقل الخفيف
وسائل نقل خفيف50010001201996/04/071996/05/061997/05/01متوقف2100.00محمد فوزى فراج

96
بيبو بيرد 

للمنتجات الجلدية
20005000801998/08/031998/09/262005/11/22بدأ االنتـــــاج2500.00عزت فتحى عطية

انتاج احذية 

رياضية

97

شركة الشهيد 

الدولية 

لتكنولوجيا 

المعلومات

على حسن محمد 

غادة _وشريكيه

سعد محمود البنا

300500152010/04/282010/07/122012/08/01متوقف1500.00
صنع الحواسيب 

والمعدات الملحقة



98
منشؤة وحيد 

شحاته حارس 

مهدى

وحيد شحاته 

حارس مهدى
101052017/11/132017/11/28جارى االنشاء1000.00

تصنيع باب 

وشباك حديد

99
التوأمان لصناعة 

المالبس

رفعت محمد 

محمد ابودور
4002000151996/04/071996/12/282000/06/26متوقف1000.00

مالبس جاهزة 

ومالبس رياضية

100
شركة االمير 

توصية  )للتصنيع 

(بسيطة 

20004000501996/09/221996/11/301998/03/01بدأ االنتـــــاج1500.00مينا جمال سمير

انتاج احذية 

ومصنوعات 

بالستيكية 

وكاوتشوك

101

شركة مصانع 

رمضان 

للصناعات 

المعدنية

رمضان محمد 

عبدربه
25005000601997/11/031997/12/202000/09/01بدأ االنتـــــاج7240.00

تصنيع منتجات 

حديديه ومعدنيه 

واثاث

102

مإسسه اخبار 

اليوم ــ المدير 

عبدهللا / المسئول 

محمد فريد محمد

مإسسه اخبار 

اليوم
25000500005001998/03/111998/03/182015/04/30بدأ االنتـــــاج10000.00

مطبعه صحفيه 

كبرى

103
السالم للرخام 

والجرانيت

يسرى على 

عوض عارف
10001650352006/07/252006/08/012009/08/17بدأ االنتـــــاج3000.00

نشر وتقطيع 

وجلى الرخام 

وتقطيع الجرانيت

104

ماربل ستون 

للرخام والجرانيت 

محمد عنتر عبد )

(الوهاب 

ياسر عبدالغنى 

محمد
مصنع رخام3001000152009/01/142009/06/282014/01/01بدأ االنتـــــاج1923.00

105

شركة دلتا 

للبويات 

والصناعات 

الكيماوية

ممدوح صادق 

يمنى
3003000302009/01/142009/03/302011/02/14بدأ االنتـــــاج1019.00

انتاج البويات 

والصناعات 

الكيماوية

106
شركة الحلوانى 

للصناعات الغذائية

منتصر ابو الحمد 

كامل محمد ــ 

هناء مشهدى 

احمد

300184102008/09/242008/11/032016/03/24بدأ االنتـــــاج500.00

اقامة مصنع 

حلويات من 

العجائن وثالجة 

حاصالت زراعية

107
شركة النقيب 

للصناعات الغذائية

صالح قدرى 

هالل فضل 

وشريكية

صناعات غذائية5001000351997/08/061997/09/202009/11/01بدأ االنتـــــاج1000.00



108
زهرة الكوثر 

لاللومنيوم
150030001201996/06/161996/10/031997/08/21متوقف2300.00محمد احمد سليم

- اوانى الومنيوم 

وسحب وتجليخ 

معادن

109

شركة مصر العليا 

لصناعة 

سالمة )البالستيك 

احمد محمد 

(قناوى وشركاه 

على مفيد 

ابوالوفا معوض
300300402011/09/192011/03/192014/06/04بدأ االنتـــــاج2300.00

اكياس وعبوات 

بالستيك

الكوثر للمسبوكات110

رامى يسرى 

فخرى نصر هللا 

وشركاه

مسبك زهر35007000601996/05/201996/12/052001/02/28متوقف5499.77

111
ابو الفتوح 

لاللومنيوم

محمد ابو الفتوح 

عبادى محمد
60006500252010/08/092010/11/142017/05/31متوقف2400.00

تصنيع اوانى 

منزلية

112
شركة فور جيت 

للصناعات 

(ثالجة  )الغذائية 

محمود ضاحى 

عباس حسن 

فوزى احمد _

محمود هاشم

300250122009/10/072010/04/072016/04/20بدأ االنتـــــاج2000.00

ثالجة لحفظ 

وتجميد وتبريد 

المواد الغذائية

113
الكرمة النتاج 

البالستيك

كرم نسيم بطرس 

مرفت صابر _

فرج

20004000502000/09/052000/10/112001/12/01بدأ االنتـــــاج2000.00

انتاج اغلفة 

بالستيك للصوب 

الزراعية

114
شركة ابر ايجيبت 

(منشؤة فردية  )

وجدى بشرى 

جاب هللا
100020001002005/03/272005/04/242006/02/01بدأ االنتـــــاج2000.00

تصنيع حلويات 

وبسكويت

115
الشندويلى  

لتصنيع مواد 

البناء

احمد السيد عبد 

الرحيم
8001200401999/11/092000/02/162007/10/06بدأ االنتـــــاج2000.00

انتاج بالط 

مزايكو بجميع 

اشكاله وانواعه

116

شركة مصر النيل 

للعبوات 

والصناعات 

البالستيكية

منتجات بالستيكية8000130002002000/03/012000/04/302012/01/17بدأ االنتـــــاج9500.00البدرى خليل عالم

117
الملكة واالمير 

لتشكيل الميالمين

الهام تدرى 

جورجى ــ فتحى 

فتح هللا كراس

10002169501997/01/201997/07/091999/04/01متوقف935.00
 )منتجات بالستيك

(مالمين يوريا 



118
شركة القدس 

النتاج الرخام 

والجرانيت

معتز احمد 

منصور همام
15007000101999/03/301999/05/202010/09/13بدأ االنتـــــاج3000.00

انتاج رخام نصف 

مصنع

119

الشركة المصرية 

للصناعات 

الغذائية والمياه 

الغازية

محمد هاشم احمد 

قاسم
مياه غازية30005000751998/08/031998/10/052001/01/01متوقف2750.00

120
منشؤة الشرق 

للمجازر االلية 

والدواجن

عاطف محمد 

محمد السيد
مجزر االلى200013001002006/10/102006/11/022011/12/15متوقف3031.00

121
شركة الكوثر 

إلنتاج االعالف 

الحيوانية

خلف عباس على 

حسن
300060001501997/04/261997/08/271999/07/06بدأ االنتـــــاج4838.00

انتاج علف 

حيوانى

122
مصنع الخليل 

لالسالك 

الكهربائية

السيد عبد الستار 

عبد هللا محمد
300100052017/11/162017/11/29جارى االنشاء1000.00

تغليف اسالك 

نحاس معزوله

123
مصر للمنتجات 

المعدنية
350065003601997/11/031997/12/212000/03/01متوقف4000.00احمد رأفت صديق

انتاج عبوات 

الصفيح

124
مصنع الوفاء 

لتشكيل المعادن

على احمد على 

حماد
باب وشباك حديد10010052017/11/132017/09/17جارى االنشاء1000.00

125
المصرية 

للصناعات 

الخشبية

رومانى نظيم 

ابراهيم
اخشاب كونتر300600501996/04/071997/03/082000/05/13متوقف1600.00

126
ايزيس للغازات 

الصناعية

اشرف على حسن 

ابراهيم
تعبئة اكسجين20002000502010/08/092010/10/11جارى االنشاء3000.00

127
االندلس لتجميع 

وتصنيع االجهزة 

الكهربائية

اسماعيل حسن 

محمد احمد
25005000751997/08/061997/08/172005/01/01متوقف2500.00

تصنيع وتجميع 

اجهزه كهربائيه



128
العالمية لتصنيع 

خراطيم الباكم 

(شركة ناصر)

ناصر احمد محمد 

ناصر
20004000301997/12/291998/02/16جارى االنشاء809.00

تصنيع خراطيم 

الباكم وخراطيم 

البنزين

129
الجمهورية 

لتصنيع العلب 

المعدنية

500750381998/03/111998/07/122000/03/01متوقف1200.00خلف عباس السيد
انتاج عبوات 

الصفيح

130
شركة مصر العليا 

النتاج وتعبئة 

الكيماويات

نبيل محمود 

محمد فراج
10002000301998/03/111998/06/10جارى االنشاء2000.00

انتاج وتعبئه 

كيماويات مختلفه

131
الشركة المتحدة 

لصناعة 

p-v-cالبالستيك 

محمود فرغل 

السيد محمود 

الشندويلى 

وشريكه

100020001001998/05/121999/07/20تحت التشغيل4500.00
-pانتاج مواسير 

v-c

132
شركة النقيب 

اخوان للصناعات 

الغذائية

ثابت احمد على 

خليل
3002000101998/05/121998/06/092009/02/02متوقف1000.00

فرز وتجفيف 

وتحميص 

المحاصيل 

الزراعية 

ومقرمشات

تصنيع مسمامير133
ضيف هللا محمد 

ضيف هللا
210400301996/04/071996/04/011997/07/01متوقف927.00

سلك رباط 

ومسمار

134
العدل ستون  

للرخام والجرانيت

عادل كريم 

مصطفى
100200102007/11/272007/12/162010/12/21متوقف1000.00

تقطيع الرخام 

والجرانيت

25000500005001998/05/121998/05/11جارى االنشاء20000.00مإسسه االهراماالهرام الصحفية135
مطبعه ومركز 

ثقافــــى

136
منشؤة الوادى 

للصناعات الغذائية

احمد رإوف 

محمد خلف عبد 

الرحيم

تصنيع مخالالت100200102011/09/192012/04/042015/01/01متوقف500.00

137
مجمع الديب  

التبريدى

االمير عبد الحميد 

محمد وشريكه
مجمع تبريد5004036301997/04/261997/08/212000/03/01بدأ االنتـــــاج2000.00



138
كير ماس 

لصناعة المنتجات 

البالستيكية

ايهاب فاروق 

جرجس سوس
2000500252013/08/282013/09/122015/06/01بدأ االنتـــــاج1750.00

اقامة وتشغيل 

مصنع لتصنيع 

اكياس وشنط 

وعبوات بالستيك

139
شركة نيو 

ايتامون 

للصناعات الغذائية

ادهم شرقاوى 

عزيز وشريكتيه
5000100001501997/12/291998/05/132017/05/11بدأ االنتـــــاج5000.00

اقامة وتشغيل 

مطحن النتاج 

دقيق افرنجى 

72%

140

مصنع حمدون 

ستون  للرخام 

ابو  )والجرانيت 

يونس لتقطيع 

الرخام والجرانيت 

عماد احمد 

مصطفى حمدون
تقطيع ونشر رخام30030082009/04/292009/07/052013/03/14بدأ االنتـــــاج927.00

141
السالم النتاج 

البالستيك

شعبان السيد 

محمود
عبوات بالستيك5001000601996/12/041997/02/231998/06/01بدأ االنتـــــاج500.00

142
الشركة المتحدة 

للعبوات 

البالستيكية

احمد بدوى 

محمود
30006000601998/03/111998/05/202000/03/01متوقف5295.00

انتاج اجوله 

بالستيك منسوجه

143
شركة الميرا 

للصناعات الغذائية

منصور عوض 

رزق
200040001202000/09/052000/10/152006/07/19بدأ االنتـــــاج2000.00

انتاج مكرونة 

بانواعها

144
النصر لمنتجات 

البالستيك

سامى محمود 

محمد محسن
منتجات بالستيك2000020000801996/05/201996/06/132003/10/01متوقف1000.00

145
العالمية لصناعة 

فالتر الزيت

ناصر احمد محمد 

ناصر
فالتر زيت30007000601996/10/271997/03/291999/04/03متوقف1000.00

ورشة االيمان146
حسن حسنى 

حلمى عبد الكريم
10010052018/01/082018/01/24جارى االنشاء1000.00

تصنيع اثاث 

خشبى

147
البركة النتاج 

االعالف الداجنة

خلف عباس على 

حسن
20004000302002/03/051997/08/272003/07/22بدأ االنتـــــاج2535.00

انتاج اعالف 

داجنة



148

شركة كاترين 

 )للمياه الطبيعية 

 (اكوا كاترين 

م.م.ش

جالل حافظ 

عبدالوهاب
30003800652008/05/142008/08/132012/11/25متوقف1951.00

تجهيز وتعبئة 

وتغليف الشاى 

الهندى

149
جنوب الوادى 

النتاج مستلزمات 

االعالف

غريب عبد العليم 

موسى
انتاج اعالف20004000351997/04/261997/08/282000/01/01متوقف4753.00

150

االهلية 

لالنشاءات 

المعدنية وهياكل 

الصلب

ثابت حسين 

العجورى
انشاءات معدنيه120030001201996/03/171996/03/302000/07/01متوقف5000.00

151
المصرية 

للكمبيوتر 

والبرامج

تجميع كمبيوتر5001000301996/03/171997/05/111999/12/01متوقف1000.00محمد نشؤت فإاد

152
شركة ابن النيل 

للمنتجات 

البالستيكية

عماد محمد 

فاروق احمد 

وشريكه

منتجات بالستيكية40008000401997/04/261997/07/192003/05/28بدأ االنتـــــاج3500.00

153

 شركة نيو 

الكرمة النتاج 

كرم  )البالستيك 

(نسيم بطرس 

كرم نسيم بطرس 

مرفت صابر _

فرج

500010000841998/05/121998/07/302008/05/18بدأ االنتـــــاج3000.00

تصنيع روالت 

واكياس وشنط 

بالستيك

154

شركة مصر 

المتحدة 

للصناعات 

. البالستيكية بى

سى. فى 

محمد احمد خلف 

السيد سعد _ هللا 

السيد ابراهيم

200040001562000/03/012000/04/242004/10/18بدأ االنتـــــاج3500.00
مواسير بالستيك 

p-v-c

155

شركة صالح 

محمد عبدالاله 

وشركاه للرخام 

والجرانيت

صالح محمد 

عبدالاله
تصنيع الواح رخام6002000601999/02/271999/04/242002/02/06بدأ االنتـــــاج1500.00

156
فينوس 

للمستحضرات 

الطبية والتجميل

3003000381999/11/091999/12/132008/03/18متوقف1000.00ابراهيم وديع ناشد

مستحضرات 

تجميل وزيوت 

عطريه

157
يثرب للنسيج 

والمالبس الجاهزة

محمد حمدان 

عبدالكريم
10002000202007/08/282007/10/012008/12/18متوقف1000.00

تصنيع نسيج 

ومالبس جاهزة



158
شركة الفنار 

لصناعة وتقطيع 

الرخام

حمادة محمد 

عوض عارف
30060001001999/06/132000/03/202009/07/02بدأ االنتـــــاج4000.00

انتاج وتقطيع 

رخام

159
ساندوريتا 

للصناعات الغذائية
20004000801996/07/161996/11/092000/03/01متوقف4217.00عطفى فإاد برتله

وثالجه - شبسى 

بطاطس

160
 ام 0اى 

للصناعات 

0الغذائية 

احمد رفعت سعد 

حسن
300040001551998/12/071999/10/102003/01/01بدأ االنتـــــاج2500.00

- انتاج سناكس 

بمبونى

161

شركة اوالد عبد 

الحق لتجهيز 

وتعبئة المواد 

الغذائية

احمد الضبع فراج 

عبد الحق
377377.852009/01/142009/03/232017/12/11بدأ االنتـــــاج1000.00

تجهيز وتعبئة 

المواد الغذائية

162
منشؤة القدس 

للمنتجات الورقية

نبيل محمود 

محمد فراج
20002000102010/12/012011/03/08جارى االنشاء1200.00

تصنيع اطباق 

كرتون وصناعة 

عبوات بالستيكية

163
شركة األمانة 

لصناعة الجوارب 

(توصية بسيطة  )

بخيتة صادق 

شرقاوى
300300302009/10/072009/12/06جارى االنشاء1000.00

تصنيع جوارب 

بمختلف انواعها

164
منشؤة الهندسية 

للصناعات الطبية

فيصل محمد 

قبيصى
10010072017/09/202017/10/032020/09/10بدأ االنتـــــاج1000.00

اثاث معدنى 

وكراسى اسنان 

هيدروليك 

كهربائية

165
مصنع البركة 

للحدادة وتشكيل 

المعادن

مجدى نجيب 

خليل ميخائيل
10010052019/01/102019/02/05جارى االنشاء1000.00

تصنيع مستلزمات 

_ لالثاث والمبانى

اكر _ مفصالت 

مقابض

166
مصنع بارك 

للمشغوالت 

المعدنية

شحات مرقس 

خليل مخائيل
300600502004/03/232004/05/222019/09/03بدأ االنتـــــاج1000.00

تصنيع 

المشغوالت 

المعدنية والسلك 

النحاس

167
مصنع ابو طه 

للبالستيك

حمدى احمد 

السيد جاد ابو طه
37037152009/07/152009/09/13جارى االنشاء1000.00

انتاج روالت 

واكياس بالستيك



168

شركة دار 

المعادن 

للصناعات 

المعدنية

محمود محمد 

احمد حسين
16000160001502009/07/152010/01/17جارى االنشاء5000.00

اثاث معدنى 

ومواسير

169
مصنع القطب 

للمنظفات 

الصناعية

نبيل محفوظ على 

عبداللطيف
210210102010/08/092010/09/23تحت التشغيل500.00

تصنيع صابون 

ومنظفات

170
منشؤة محمود 

شحاته حارس 

مهدى

محمود شحاته 

حارس مهدى
10010052017/09/172017/10/032020/08/26بدأ االنتـــــاج1000.00

تصنيع باب 

وشباك وكراسى 

معدنية

171

شركة الرحاب 

لتصنيع المواد 

توصية  )الغذائية 

(بسيطة 

على عبدالبديع 

احمد
تصنيع عصائر300300152010/08/092010/09/232015/05/01متوقف500.00

172
منشؤة األمانة 

للبالستيك

محمود ابو 

الحجاج حسانين 

حامد

300300152013/12/232014/06/052019/11/26بدأ االنتـــــاج1200.00

صنع روالت 

واكياس وعبوات 

وصناديق بالستيك

173
منشؤة ماكس 

باور النتاج 

المنظفات

هيثم جمال 

اسلمان شحاتة
500500102015/06/042015/09/172018/04/01بدأ االنتـــــاج500.00

تصنيع منظفات 

 )صناعية سائلة 

صابون توليت 

(سائل 

174
اوالد احمد 

لصناعة المنظفات

حسين فتحى على 

حارس
200200102010/08/092010/09/23تحت التشغيل500.00

تصنيع صابون 

ومنظفات

175
مصر الحرة 

للبالستيك

السيد عبد 

الصادق احمد
10001000352011/09/192011/10/252017/01/01متوقف1000.00

تصنيع اكياس 

باالستيك

176

مصنع الشروق 

لتصنيع صناديق 

واكصدامات 

السيارات

جمال بخيت 

- عبدهللا 

ميناعماد فوزى 

يعقوب

300498122009/04/292009/06/23جارى االنشاء1500.00

تصنيع صناديق 

واكصدامات 

السيارات

177

شركة نسر 

الصعيد لتصنيع 

وتعبئة المواد 

الغذائية بجميع 

أنواعها

عماد عوض 

رزق رسن 

وشريكه

300500102011/09/192011/10/252020/01/01بدأ االنتـــــاج1000.00

تصنيع وتعبئة 

المواد الغذائية 

بجميع أنواعها



178
شركة دلتا 

كاستيلو للدهانات 

الحديثة

ممدوح صادق 

يمنى
30020003002014/12/242015/03/192018/11/19بدأ االنتـــــاج5948.00

مصنع النتاج 

الدهانات الحديثة

179

الشركة العالمية 

لطحن وتعبئة 

محمد  )الملح 

لطفى السيد 

(وشركاه 

محمد لطفى السيد 

ـ مصطفى محمود 

محمد مصطفى

5001000401998/05/121998/10/032016/09/22بدأ االنتـــــاج1000.00

طحن وتجفيف 

وتعبئة الملح 

وتعبئة ج 

الموادالغذائية

180

المهندس لتصنيع 

سلك الرباط 

والمسامير 

بانواعها

ايوب شحاتة 

ميخائيل
5001000151997/12/291998/03/122000/08/03متوقف750.00

سلك رباط 

وتصنيع مسمار

181
مصنع الهندسية 

لتصنيع وتشكيل 

المعادن

ناصر جابر 

حسين عبد 

نشؤت _البارى 

فوزى يعقوب

150500102009/07/152009/08/16جارى االنشاء1500.00
اثاث معدنى 

وورشة حدادة

182
شركة البستان 

لتكرير وتعبئة 

الزيوت النباتية

محمد رزق عبد 

الوهاب إبراهيم 

أبو زكرى 

وشريكه

400030001001999/06/131999/07/262007/04/23متوقف3000.00

عصر بذرة القطن 

واستخالص 

الزيوت

183
الشركة العربية  

للمواد الغذائية

محمد ابو السعود 

خلف عبد ربة
20004000301996/09/221996/12/241998/04/01بدأ االنتـــــاج1000.00

تعبئة المواد 

الغذائية بجميع 

انواعها

184

مصنع النور 

النتاج البالط 

الهاردستون 

االنترلوك

عاصم بدرى 

احمد على
1201000202006/06/132006/08/272008/12/21بدأ االنتـــــاج750.00

تصنيع بالط 

االنترلوك 

الهاردستون 

ارضيات وحوائط

185

االهلية 

لالنشاءات 

اعمدة - المعدنية 

انارة

ثابت حسين 

العجورى
اعمده اناره150030001501996/03/171996/03/302000/07/01متوقف2500.00

186
اسامكو للرخام 

والجرانيت

اسامة مصطفى 

احمد
5001000152005/03/272005/06/042006/01/23بدأ االنتـــــاج1356.00

تقطبع وتشكيل 

وجلى رخام

187
الشركة العالمية 

لتخريز البالستيك

ماهر عبدربه 

قرياقس
تخريز البالستك3005000252000/09/052000/12/102002/10/28متوقف1000.00



188
الكوثر للمنظفات 

الصناعية

احمد محمود 

حسانين
10001500202000/04/122000/06/042006/08/15متوقف1000.00

انتاج صابون 

كلور خام- سائل  

189

المتحدة لتصنيع 

االثاث المدرسى 

والفندقى 

والتعليمية

حمدى حمدان 

عبد الرحمن
5001000401996/04/071996/08/252004/11/01بدأ االنتـــــاج2000.00

اثاث خشبى 

ووسائل تعليمية

190

الشركة الدولية 

لتقطيع صاج 

صالح )السيارات 

حلمى اسماعيل 

(وشريكه

صالح حلمى 

اسماعيل فرغل
300600202003/01/012003/03/122008/06/30متوقف1500.00

مصنع تشكيل 

معادن

191

شركة السالم 

لتصنيع وتعبئة 

المواد الغذائية 

ناصر بدرى )

(السمان

ناصر بدر السمان 

على احمد _

ماحى احمد

300600102010/08/092011/02/142013/10/24متوقف1000.00
تصنيع عصائر 

طبيعية

192
منشؤة مصطفى 

صابر حسن احمد

مصطفى صابر 

حسن احمد
10010052017/09/172017/10/03جارى االنشاء1000.00

تصنيع باب 

وشباك معدنى

193
الشركة العالمية 

للصناعات الغذائية

نادية احمد حسن 

جيهان محمود - 

محمد

7001000602007/08/282008/03/022016/04/01متوقف3000.00
انتاج زيت بذرة 

قطن خام

194
كوين الند 

لالسمدة 

والكيماويات

بيشوى انور داود 

غبلاير
30030052009/12/222010/02/112010/12/21بدأ االنتـــــاج2100.00

صنع األسمدة 

والمركبات 

االزوتية

195
شركة االمير 

للمنتجات 

البالستيكية

جرجس هنرى 

ارسا نيوس  

وشريكه

5001000301998/12/071999/02/012015/07/05متوقف500.00
تصنيع منتجات 

بالستيك

196
 شركة اسعار 

زمان للصناعات 

الغذائية

محمد عبد المجلى 

عبد الرسول 

يونس

300300152010/03/242010/06/09جارى االنشاء1000.00
تصنيع وتعبئة 

مواد غذائية

197
شركة المنار 

لتصنيع االعالف 

(توصية بسيطة  )

حسام الدين محمد 

عبد الجواد
100050001502010/03/242010/10/112015/04/09بدأ االنتـــــاج4000.00

تصنيع علف 

دواجن



198
مصنع الزعيرى 

للرخام والجرانيت

عبد العال 

عبدالسالم محمد 

الزعيرى

1001500342007/03/252007/05/032016/03/01بدأ االنتـــــاج2000.00
انتاج رخام تام 

الصقل

199
البدر للصناعات 

الكيماوية

رشا احمد 

اسماعيل
اكياس بالستيك500500102011/09/192011/12/20جارى االنشاء1500.00

200
شركة سمارت 

ووتر

روفائيل رجائى 

_ رمزى حبيب 

نردين رافت 

رجاء كامل

10001500172010/12/012011/02/142018/04/01بدأ االنتـــــاج800.00
تصنيع وتجميع 

فالتر مياه

201
ليلة القدر النتاج 

البالستيك

محمد شعبان 

السيد
300781152004/01/192004/03/022008/03/19بدأ االنتـــــاج798.50

انتاج اكياس 

بالستيك ودوبارة 

بالستيك

202
شركة الرومانى 

لتصنيع البالستيك

امجد حليم 

ابراهيم  شحاته ـ 

هانى حليم

20002000302000/07/032000/11/122008/04/01بدأ االنتـــــاج8000.00
انتاج أكياس 

بالستيك

203

منشؤة الرحمة 

للباب والشباك 

والكراسى 

المعدنية

هيثم رزق هاللى 

عوض
10010052017/09/172017/09/17جارى االنشاء1000.00

تصنيع باب 

وشباك وكراسى 

معدنية

204
مصتع النصر 

للبالستيك

امجد حليم 

ابراهيم  شحاته ـ 

هانى حليم

9005300802006/06/132006/09/072012/06/25بدأ االنتـــــاج1800.00
صناعة وطباعة 

االكياس البالستيك

205
القومية 

للصناعات الغذائية

حسن محمد على 

محمد
تعبئة مواد غذائية50005000502011/06/202011/10/04جارى االنشاء1000.00

206
شركة مصر 

لمكسبات الطعم

احمد جاد احمد 

احمد وشركاه
3503000851996/10/271997/08/202002/01/20متوقف15830.91

تصنيع وتعبئة 

مواد غذائية

207
شركة الفوالذ 

لتشكيل المعادن

ابو الحسن عبد 

الحفيظ عبد 

الحميد خليل 

وشركاه

10002000361996/10/271997/01/042019/08/15متوقف7000.00

تشكيل معادن 

وتقطيع وقص 

منتجات الصاج



208
شركة الوسام 

لصناعة الثلج 

والتبريد

طارق احمد محمد 

محمد - احمد 

احمد محمد احمد

40003000352010/04/282010/07/062015/08/08بدأ االنتـــــاج1200.00
تصنيع بالطات 

الثلج

209
مصنع النور 

لتشكيل المعادن 

والكرتال

رمضان عبد 

الجابر محمد حسن
20020052017/09/142017/09/27جارى االنشاء1000.00

تشكيل معادن و 

اعمال كريتال

362525.18315597588906.89172

المرحله الثالثه210

الماسة لتشكيل 

المعادن ودهانها 

بااللكتروستاتيك

ياسر بشرى 

رياض شنودة
تشكيل معادن1001000152014/03/292014/07/072017/03/26بدأ االنتـــــاج1000.00

211
منشؤة االمانة 

للنسيج والصباغة

انور عياد جبران 

عبد الشهيد
250500102013/12/232015/01/212018/09/06بدأ االنتـــــاج1000.00

مصنع لتصنيع 

الحرير الطبيعى 

ومالبس رجالى 

وستائر

212
منشؤة اكس فاير 

لصناعة طفايات 

الحريق

خالد محمد عبد 

الحليم عبد المنعم
20002000352013/12/232014/05/22جارى االنشاء3000.00

مصنع لتصنيع 

اجزاء مكونة 

لطلمبات الحريق

213
شركة الوطنية 

لتشكيل المعادن

خالد محمد 

عبدالرحمن 

اسماعيل ـ مينا 

عماد فوزى 

يعقوب

10001000152011/03/282011/07/11تحت التشغيل1500.00
خراطة وتشكيل 

معادن

214

شركة بابيرس 

ايجيبت لتصنيع 

الياف الموز  ــ 

مسئولية محدودة

شركة بابيرس 

ايجبت لتصنيع  

الياف الموز

5025001502011/09/192012/01/172018/08/27بدأ االنتـــــاج2000.00
تصنيع الياف 

الموز

215
المصرية لتصنيع 

المعادن 

والمسبوكات

حسن هاشم السيد 

محمود
10001500152013/12/232014/04/302019/03/24بدأ االنتـــــاج1000.00

مصنع لتصيع 

مفصالت معدنية  

متنوعة لؤلثاث 

والمبانى

الصياد للكريتال216
محمد سيد عوض 

محمد
100300102014/06/282014/11/06جارى االنشاء800.00

تصنيع باب حديد 

أو شباك حديد 

دون تحديد

اجمالى المرحلة



217
مصنع ريش نعام 

للمراتب

خالد محمد عبد 

محمود - الحليم 

احمد عبد المنعم 

احمد

شاسيه مراتب20002000402014/03/292014/05/22جارى االنشاء2000.00

218
شركة الندى 

للمفروشات 

الحديثة

محمد شحاتة ابو 

الحسن
500700252013/12/232014/08/13تحت التشغيل1500.00

مصنع لتصنيع 

البطاطين وكيس 

مرتبة ولحاف 

ومفروشات

219
شركة الرحمة 

للصناعات الغذائية

صالح احمد على 

النقيب
3001000402011/06/202011/09/07تحت التشغيل1500.00

مصنع لفرز 

وتجفبف 

وتحميص 

الحاصالت 

الزراعية

220

شركة الهوارى 

للكابالت 

واللوحات 

توصية  )المعدنية 

(بسيطة 

رأفت لطفى على 

همام وشريكه
20002000152013/02/042013/03/20جارى االنشاء2000.00

مصنع لتصنيع 

اسالك وكابالت 

وضغط منخفض

221
منشؤة المصطفى 

للرخام والجرانيت

كامل مصطفى 

كامل عنانى
9002000152015/06/042016/02/092020/01/01بدأ االنتـــــاج1500.00

تقطيع وصقل 

وجلى رخام طبيعى

222
شركة المجد 

للرخام والجرانيت 

والبالط

احمد محمد بخيت 

_ عبد الموجود

احالم رجب 

عبدالجواد

50050082010/04/282010/07/192018/03/08بدأ االنتـــــاج1000.00
تصنيع بالط 

اسمنتى

223

شركة اكاديا 

للمستلزمات 

توصية  )الطبية 

(بسيطة 

ايهاب محمود أبو 

ضيف وشريكه
20005000252014/09/282015/01/212019/10/01بدأ االنتـــــاج2000.00

اقامة وتشغيل 

مصنع احزمة 

واربطة طبية 

ضاغطة

224
الفردوس لالبواب 

والشبابيك

وائل رشدى 

فوزى عبدالمسيح
350350202010/08/092010/09/232014/10/19بدأ االنتـــــاج500.00

تصنيع ابواب 

وشبابيك خشبية

225
منشؤة الهندسية 

لالعمال المتكاملة

حمادة محمد 

حامد همام
100300152014/12/242015/06/15جارى االنشاء1000.00

تصنيع اعمال 

الومنتال باب و 

شباك مطبخ 

معدنى

226
منشؤة المجد 

لتصنيع المسامير 

والسلك

رافت عزت ابو 

المجد ابراهيم
1001000152012/10/072012/12/022017/06/13بدأ االنتـــــاج1000.00

مصنع لتصنيع 

المسامير وسلك 

الرباط



227
شركة االمل 

للتبريد والتجميد 

(ثالجة  )

3002000502012/03/132012/12/192016/11/17بدأ االنتـــــاج2000.00محمود احمد حافظ
تبريد وتجميد 

المواد الغذائية

228

شركة الجوهرة 

للصناعات 

توصية  )الغذائية 

(بسيطة 

السيد احمد محمد 

السيد
تصنيع عصائر10501000252011/06/202011/09/07تحت التشغيل2000.00

229
منشؤة كيرماس 

لتشغيل االخشاب

فريد شكرى 

حبيب مسعد
300800102014/09/282014/12/11تحت التشغيل500.00

تصنيع ابواب 

وشبابيك خشبية 

دون تحديد

230
شركة المستقبل 

لتصنيع وحدات 

االضاءة

محمد عبد العال 

محمد
20002000202017/09/202017/10/042019/03/06بدأ االنتـــــاج1500.00

تصنيع وتجميع 

نجف وكشافات 

كهرباء

231
شركة الرحمة 

للمخبوزات 

والمعجنات

على محمد على 

حيدر
300050001002010/04/282010/06/16تحت التشغيل3000.00

فطائر ومركزات 

عصائر

232
شركة الرحمة 

للرخام والجرانيت

خالد السيد محمد 

على ــ على عبد 

البديع

4001000102014/09/282015/01/212018/09/02بدأ االنتـــــاج1000.00

نشر وتشغيل 

رخام طبيعى 

وجرانيت

233
 2المناهرى 

لتشغيل االخشاب

اسعد تامر جبرة 

عوض
300800102014/03/292014/05/222020/01/12بدأ االنتـــــاج500.00

باب وشباك 

خشب بدون تحديد

234
شركة حلو األمير 

للصناعات الغذائية

امير انسى فهمى 

حنا وشريكته
600600152015/06/042015/09/17تحت التشغيل750.00

تصنيع مركزات 

عصائر 

ومشروبات

235
منشؤة الكمال 

للحدادة

كريمة خلف عبد 

الحميد عثمان
5001000102014/09/282014/12/11جارى االنشاء1000.00

تصنيع باب حديد 

أو شباك حديد

236

منشؤة الكاراس 

للصناعات 

الكهربائية 

والبالستيكية

سامى سمعان 

مترى قلد
1001000152015/06/042015/09/172018/03/18بدأ االنتـــــاج1000.00

تصنيع خراطيم 

كهرباء من 

البولى اثلين ، 

..بواط ،علب 



237
منشؤة االصدقاء 

للمكرونة وتعبئة 

المواد الغذائية

هانى عوض رزق 

رسن
10002000102014/09/282014/12/112019/10/24بدأ االنتـــــاج2000.00

تصنيع مكرونة 

مختلفة االنواع 

من السيمونيا

238
مصنع كيرلس 

لتشكيل المعادن

كيرلس حشمت 

لمعى رفله
تشكيل معادن15015052017/09/252017/10/04جارى االنشاء1500.00

239

شركة النور 

لتصنيع الرخام 

 )والجرانيت 

(توصية بسيطة 

عبد الرحيم عبد 

هللا احمد
400400102010/08/092010/10/112012/10/11متوقف2000.00

صقل وتقطيع 

رخام

240

منشؤة الجوهرة 

لصناعة 

البالستيك خلط 

وتعبئة الدهانات

كوثر فرغل احمد 

همام
5001000152014/12/242015/06/152018/07/01بدأ االنتـــــاج1000.00

خلط وتعبئة 

الدهانات

241
منشؤة الجهاد 

لاللوميتال

محمد جمال محمد 

احمد
5020052017/08/222017/10/03جارى االنشاء1500.00

باب وشباك و 

مطابخ الوميتال

242
الصحرة لتشكيل 

المعادن

ناصر جابر 

حسين عبد البارى
1223122352018/03/012018/03/212020/02/02تحت التشغيل1500.00

تصنيع مستلزمات 

تجهيز المحالت 

والمخابز 

والمطاعم

243
المتحدة لتشكل 

امعادن

ثناء يوسف فإاد 

سعيد
500500182013/12/232014/04/30تحت التشغيل1000.00

مصنع لتصنيع 

خراطة وتشغيل 

معادن وشكمانات 

سيارات

244
االهرام الدولية 

للبالستيك

امجد حليم 

ابراهيم  شحاته ـ 

هانى حليم

منتجات بالستيكية500001273757282010/03/242013/09/19تحت التشغيل12096.00

245
مصنع اعمار 

لالدوات الصحية

عبد السميع احمد 

محمد عمر
1000100072017/09/252017/10/04تحت التشغيل1500.00

تصنيع االدوات 

الصحية واالبواب 

والشبابيك 

االلوميتال

246
المنصور للرخام 

والجرانيت

منصور السيد 

منصور فراج
310310102010/08/092010/09/23تحت التشغيل1000.00

صقل وتقطيع 

جرانيت



247
الكاراس 

للصناعات 

الكهربائية

سامى سمعان 

مترى قلد
2002000102010/12/012011/02/142016/11/22بدأ االنتـــــاج1200.00

تصنيع هياكل 

الكشافات و 

لوحات توزيع  

الخ...بانواعها

248
الهندسية 

للمنشآت المعدنية 

واالثاثات

نجوى عاطف 

حسين محمود
500500102010/12/012011/05/042018/04/01بدأ االنتـــــاج500.00

- تشكيل معادن 

شباك- باب 

249
ابو خليل 

للمنتجات 

الخشبية والعدنية

نجاح عبد الكريم 

على محمود
300300152010/08/092010/10/112014/01/01بدأ االنتـــــاج500.00

اثاثات معدنية 

وخشبية

250
مصنع الجنرال 

الحديدى

مينا ناجى دميان 

بيشاى
صناعات معدنية10001000202011/03/282011/06/302017/03/01متوقف2000.00

251

 شركة مصر 

ستون للرخام 

والجرانيت 

عماد )واالستثمار

احمد مصطفى 

مإمن فتحى عبد 

الجليل محمد
10004000252009/12/222010/03/232016/01/01بدأ االنتـــــاج1500.00

نشر وتقطيع 

وصقل الرخام

252
البدر لتشكيل 

المعادن

حمادة جاد الرب 

مسلم
تشكيل معادن50050052018/02/142018/03/06جارى االنشاء1500.00

253
التوحيد لالساس 

الخشبى

عبد الناصر 

عبدالسميع احمد
150300122014/12/242015/03/03جارى االنشاء500.00

تصنيع ابواب 

وشبابيك خشبية 

دون تحديد 

ومقاعد خشب

254
منشؤة سناء عز 

الدين عبد العال 

على

سناء عز الدين 

عبد العال على
تشكيل معادن0052017/09/252017/10/04جارى االنشاء1500.00

255
منشؤة العمران 

ستيل

محمد ابراهيم 

عبد المنعم عمران
100400102014/12/242015/03/03جارى االنشاء1000.00

تصنيع هياكل 

جمالون اسقف 

معدنية  باب 

وشباك حديد

256
مصنع العمالق 

لتصنيع قطع الغيار

ممدوح فاروق 

على عبد الموجود
500750102015/06/042015/09/17جارى االنشاء1000.00

تصنيع قطع غيار 

متنوعة



257
جهاز الخدمات 

العامة للقوات 

المسلحة

جهاز الخدمات 

العامة للقوات 

المسلحة

تصنيع المكرونة14000140002502004/06/232004/07/282007/01/01بدأ االنتـــــاج26250.00

258
شركة سما 

بالست للبالستيك

زكريا حكيم خله 

ومينا مكرم مجلى 

وشريكيهما

300750202015/06/042015/09/17جارى االنشاء1000.00
تصنيع اكياس 

وشنط بالستيك

259
مصنع الهاللى 

للمالبس 

والمفروشات

صالح عبد الحافظ 

حمدان هاللى
5001000252015/06/042015/09/17جارى االنشاء500.00

تصنيع مالبس 

جاهزة

260
مصنع الشروق 

العمال االلوميتال

احمد الشريف 

كامل محمد عثمان
15015052017/11/132017/11/28جارى االنشاء1500.00

باب وشباك 

ومطابخ الوميتال

261
منشؤة االيمان 

لتصنيع المعادن

حسين محمود 

احمد محمود
300370102014/12/242015/01/21جارى االنشاء1000.00

تصنيع باب 

وشباك حديددون 

تحديد

262
منشؤة لمسة 

جمال العمال 

االلوميتال

كرم محمود 

محفوظ محمد
10010052017/07/302017/11/28جارى االنشاء1500.00

تصنيع باب 

وشباك الوميتال

263
الشركة المصرية 

 )لتصنيع الفالتر 

(توصية بسيطة 

ميشيل سالم 

سيداروس تادرس
5002000152014/09/282014/12/11جارى االنشاء1500.00

تصنيع فلتر زيت 

للسيارات 

والمعدات ـ فلتر 

وقود

264
منشؤة االخالص 

لؤلثاث المعدنى

صبرى صبحى 

اسحق حكيم
10001000152015/06/042015/09/17جارى االنشاء1000.00

تصنيع اثاث 

- معدنى متنوع 

اعمال حدادة

265
منشؤة الحسينية 

لتشكيل المعادن 

وااللومنيوم

على احمد حسنين 

سليمان
450500302015/06/042016/02/09جارى االنشاء1000.00

 مصنع ألعمال 

االلومنتال باب ـ 

شباك ـ دون تحديد

266
منشؤة حديد 

موسى

جمال عبد الحكم 

محمد موسى
300300102013/12/232014/08/132015/12/22بدأ االنتـــــاج1000.00

مصنع لتصنيع 

اثاث مكتبى 

معدنى متنوع



267
السالم 

للمنسوجات 

اليدوية

احمد مصطفى 

حسانين عبد الغنى
10010052018/04/172018/06/05فضاء2500.00

كوفرتات 

مالبس _ متنوعة

داخلية متنوعة 

الخ...

268
االهرام الوطنية 

للنسيج

امجد حليم 

ابراهيم  شحاته ـ 

هانى حليم

75000150000102018/06/052018/08/02فضاء11000.00

تصنيع اقمشة 

منسوجة متنوع 

خام

269
نور السيد أمين 

محمد

نور السيد أمين 

محمد
505052017/09/172017/10/04جارى االنشاء1000.00

اثاث معدنى باب 

وشباك وخزائن 

معدنية

270

الكاراس 

للصناعات 

الكهربائية 

والبالستيك

سامى سمعان 

مترى قلد
700100052018/02/282018/03/21جارى االنشاء3000.00

تصنيع هياكل 

الكشافات و 

لوحات توزيع  

الخ...بانواعها

271
مصنع البطل 

للمالبس الجاهزة

نبيل ناجى صابر 

سليمان
10010052019/03/172019/04/04جارى االنشاء500.00

مالبس جاهزة 

متنوعة

272
الفرسان لؤلالت 

الزراعية 

واللوحات المعدنية

منصور فاروق 

على عبد الموجود
10020052018/07/162018/08/02جارى االنشاء1500.00

تجميع وتصنيع 

_ معدات زراعية 

الفتات معدنية

273
مصنع الصالحين 

لتشكيل المعادن

صبرى كامل 

جويد عبد الاله
10010052018/03/252018/04/24جارى االنشاء1500.00

تصنيع مسمار 

قالووظ

274
مصنع المرزوقى 

للغزل والنسيج 

والمالبس الجاهزة

مايكل عدلى حنا 

لبيب
10010052018/05/232019/07/03فضاء2500.00

تصنيع شال 

حريمى حرير 

صناعى 

كوفرتات متنوعة_

275
منشؤة العالمية 

لتصنيع البالستيك 

والورقيات

كريم على محمد 

عبد الغنى
10001000202014/12/242015/03/03جارى االنشاء1000.00

قص وتجهيز 

ورق توليت 

وورق تصوير

التقوى لالخشاب276
احالم السيد حامد 

حسنين
20020052017/10/162017/12/10جارى االنشاء1500.00

تصنيع اثاث 

خشبى



277
مصنع ابو دوح 

للصناعات 

الهندسية

محمود حسن 

السيد ابو دوح
100376152017/11/012017/11/28جارى االنشاء1500.00

تصنيع وتجميع 

غساالت مالبس 

و افران منزلية

278
مصنع الجابرى 

العمال االلوميتال

احمد محمد عبد 

العزيز احمد
10010052017/10/302017/11/28جارى االنشاء1500.00

تصنيع باب 

وشباك الوميتال

279
مصنع الغريب 

للمنتجات الخشبية

محمود غريب 

محمد رضوان
10010052017/09/252017/11/12جارى االنشاء1500.00

تصنيع منتجات 

خشبية

280

الهالل والنجمة 

الذهبية جنوب 

 (89 )الوادى 

2013/2/4

سالم امين سالم 

هالل
منتجات بالستيكية500050001502010/02/242010/04/21متوقف14550.36

281
شركة المصرى 

للصناعات 

الهندسية

ليلى طلعت سليم 

تادرس
3002000502013/12/232014/08/13جارى االنشاء1000.00

مصنع لتصنيع 

فرن ومبردات مياه

282
مصنع االندلس 

لالدوات الصحية

كمال محمود عبد 

الرحيم قرقر
1000100052017/11/052017/11/28جارى االنشاء1500.00

صنع خالطات 

مياه وحنفيات

283
الخبير لتشكيل 

المعادن

هانى عبد العزيز 

احمد سعد
300300202010/08/092011/02/142017/12/11بدأ االنتـــــاج500.00

اثاثات معدنية 

وخشبية

284
منشؤة العربى 

لخراطة وتشكيل 

المعادن

يونس زكى 

بربرى عبد العزيز
500500102013/04/032013/05/21جارى االنشاء1000.00

مصنع لتشكيل 

المعادن وتصنيع 

باب حديد بدون 

تحديد

285
الفرسان لصناعة 

الوالعات

عمرو محمد 

حمدى عبدالمنعم
10001000302011/12/262012/01/24جارى االنشاء2875.00

تصنيع عبوات 

صفيح للغازات 

المضغوطة

286
مصنع الرومانى 

لالخشاب

جرجس وليم 

مسعد وهبه
4001000152014/03/292014/07/072019/01/01بدأ االنتـــــاج1000.00

ابواب وشبابيك 

خشبية واثاثات



287
منشؤة العربية 

للتصنيع وتشكيل 

المعادن

سوزان على 

طائع احمد
10001500122013/12/232014/08/13تحت التشغيل1000.00

مصنع لتصيع 

مفصالت معدنية  

متنوعة لؤلثاث 

والمبانى

288

شركة الندى 

للرخام والجرانيت 

رافت السيد  )

احمد مصطفى 

(وشريكيه 

محروس السيد 

احمد مصطفى
500300102010/08/092010/09/232017/01/01بدأ االنتـــــاج1000.00

صقل وتقطيع 

جرانيت

289
منشؤة جبل على 

لتصنيع وتجميع 

الموتوسيكالت

ياسر عبد الغنى 

محمد عبد الغنى
200010000152015/06/042015/09/17جارى االنشاء1000.00

تصنيع 

موتوسيكالت 

رباعية االشواط 

ذو عجلتين

العربى للمسبوكات290
يونس زكى 

بربرى عبد العزيز
500500102013/08/282014/01/022015/03/22بدأ االنتـــــاج2500.00

مصنع تصنيع 

مسبوكات من 

الزهروالنحاس

291
شركة الهندسية 

للصناعة وتشكيل 

المعادن

عبد الوارث عبد 

الاله همام ـ 

شحاتة سيد احمد 

سيد

10001000502013/02/042013/02/172016/12/06بدأ االنتـــــاج3000.00

مصنع لتصنيع 

شاسيه اجهزة 

تكييف وميردات 

مياه

292
البالد للرخام 

والجرانيت

احمد خلف احمد 

محمود
تصنيع رخام2005000502010/03/242010/08/172015/03/01بدأ االنتـــــاج2000.00

293
التقوى للرخام 

والبالط االلى

محمد راغب ثابت 

عبد المجيد 

عبدالحق

250540152009/12/222010/01/24جارى االنشاء2000.00
تقطيع وطحن 

االحجار

294
 شركة الجوهرة 

للرخام والجرانيت 

(توصية بسيطة  )

رمضان فإاد 

احمد عبد القادر 

ــ احمد محمود 

رسالن

نشر وتقطيع رخام300300152010/03/242010/07/192016/01/01بدأ االنتـــــاج2000.00

295

مصنع الفوالذ 

لصناعة المنتجات 

االسمنتية 

والخرسانية

فايزة عبد اللطيف 

على ـ احمد خلف 

احمد محمود

انتاج بالط ورخام600200152009/07/152009/07/282017/06/13بدأ االنتـــــاج2000.00

296

 شركة سوهاج 

للمشروبات 

برتى )والمرطبات 

(كوال

محمد عبد 

الرحمن سليمان 

عبد الوارث

400080002502009/12/222010/02/072011/06/01بدأ االنتـــــاج10000.00
صناعة المياه 

الغازية والثلج



297
المهندس 

للصناعات 

المعدنية

ايمن السيد 

منصور
تصنيع مسمار600600122011/09/192011/11/30تحت التشغيل1000.00

298
الشركة الدولية 

للمنظفات 

والصابون

محمد مرتضى 

ثابت
50005000202009/01/142009/05/102011/01/30بدأ االنتـــــاج3500.00

انتاج صابون 

تواليت وسائل 

ومسحوق

299

جهاز الخدمات 

العامة للقوات 

 )المسلحة 

(مخبوزات

جهاز الخدمات 

العامة للقوات 

المسلحة

1112012/03/13فضاء17850.00

تصنيع الخبوزات 

والمعجنات 

والوجبات 

المدرسية

300
الرومانى ألعمال 

الكريتال وتشكيل 

المعادن

شنودة جمال 

ولسن عبد النور
100100102011/12/262011/12/262015/10/20بدأ االنتـــــاج800.00

صناعات هندسية 

و معدنية

301
منشؤة الرحاب 

لتشكيل المعادن

سماح رمضان 

السيد احمد
5001000152013/12/232014/08/132016/03/16بدأ االنتـــــاج1500.00

مصنع لتصنيع 

اعمال الكريتال

302
منشؤة العالمية 

لتشكيل المعادن

عماد الدين 

حسين محمد 

حسين

400500202013/12/232014/04/09جارى االنشاء1000.00
مصنع اخراطة 

وتشغيل المعادن

303
مصنع النور 

لتشكيل الصاج

احمد محمد احمد 

حسين
300350102014/03/292014/08/13جارى االنشاء1500.00

تصنيع مواسير 

صاج اقطار 

مختلفة اثاث أو 

صوبات

304
منشؤة سبيكر 

ستار لصناعة 

مكبرات الصوت

سعودى محمد 

عبد الجواد 

سعودى

500600402013/08/282013/10/242015/05/26متوقف1000.00

مصنع لتصنيع 

مكبرات الصوت 

واطباق الدش

305
البركة لتشكيل 

المعادن

نشؤت فوزى 

يعقوب فرج ــ 

سامية غالى كامل 

مكارى

3005000152014/03/292014/07/072018/11/14بدأ االنتـــــاج2000.00
باب وشباك حديد 

دون تحديد

306
منشؤة االخالص 

لتشكيل المعادن 

واالالت الحديثة

السيد حسين 

احمد حسين
350350102013/02/042013/03/20جارى االنشاء2000.00

مصنع لتصنيع 

ماكينات دراس 

وتجميع معدات 

زراعية



307
الفاروق لالثاثات 

المعدنية

مدحت فاروق 

على عبد الموجود
500500102014/03/292014/07/07جارى االنشاء1500.00

اثاثات معدنية 

متنوعة

308
الفاروق 

لاللوميتال

سوزان السيد 

محمدين وشريكتها
300150102014/03/292014/08/13جارى االنشاء500.00

باب وشباك 

الومنتال

309
المتحدة لتشكيل 

المعادن

حمادة حسين 

عبدالعال
تكيل معادن500500202011/09/192011/12/202018/02/06بدأ االنتـــــاج1000.00

310
مصنع على 

لتشكيل المعادن

على توفيق 

رضوان محمد
10010052019/04/032019/04/18جارى االنشاء1000.00

تشغيل وتشكيل 

معادن

311
مصنع الرومانى 

لتشكيل المعادن

مدحت مكرم ثابت 

بولس
4501000152014/03/292014/07/07جارى االنشاء1500.00

باب وشباك حديد 

بدون تحديد

312
مصنع البطل 

لتشكيل المعادن

عادل مكرم ثابت 

بولس
5001000152014/03/292014/07/07جارى االنشاء1500.00

مصنع اعمال باب 

شباك حديد بدون 

تحديد

313
شركة المحبة 

لتصنيع االخشاب 

والمعادن

صبرى صبحى 

اسحق حكيم
400400152010/04/282010/07/122015/10/21بدأ االنتـــــاج1000.00

منتجات خشبية 

ابواب وشبابيك

314
منشؤة العسلية 

لتصنيع المعادن

مديحة الشلقامى 

حسن على
300300102013/02/042013/03/20جارى االنشاء1000.00

مصنع لتصنيع 

باب حديد بدون 

تحديد وبلكونة 

حديد

2306712064844153303113

697073733321114326614506 االجمالى العام للمنطقة 

الصناعية بالكوثر

اجمالى المرحلة


