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400400392012/07/162012/12/042014/02/20االنتـــــاج بدأ1000عطية سمير مادلينزمان حلو مادلينمرحلة اولى1

 وتعبئة تصنيع

 مساحيق

 العصائر

الغذائية للمواد MBشركة2
 غالى سعد ممدوح

ملك
3003000222009/04/292009/06/162014/01/01االنتـــــاج بدأ4000

 ومضرب تعبئة

 وثالجة ارز

 خضروات حفظ

بالست االسالمية شركة3
 محمود السيد محمد

ابراهيم محمد
300400102013/12/232014/06/052018/01/18االنتـــــاج بدأ800

 لتصنيع مصنع

بالستيك اكياس

4
 للمنتجات النور مصنع

والخرسانية االسمنتية

 محمد احمد رافت

مزيد
10030082009/12/222010/03/162017/05/25االنتـــــاج بدأ1500

 تصنيع

 المنتجات

االسمنتية

5
  و والكيماويات للمنظفات كلين

التجميل

 حمدى كامل

فرحات عبدالموجود
500500252011/12/262012/01/172014/10/01االنتـــــاج بدأ2000

 سائل صابون

ومنظفات

6
 للصناعات المهندس منشأة

الغذائية

 شحاتة عطا زكية

هللا لطف
1500750102014/12/242015/06/152017/08/02االنتـــــاج بدأ1500

 اغذية تصنيع

 منقوشة

 مقرمشة

7
 والبالط الرخام لتجهيز الرزاق

والرخام االسمنتى والطوب االلى

 محمد سليمان

هاشم محمود
1001000202000/11/212001/03/272016/04/19االنتـــــاج بدأ2100

 رخام تجهيز

اسمنتى وطوب

8
 وتجميد لتبريد االسراء منشأة

الخضروات

 السمان كامل كمال

سليم
500750102014/12/242015/06/152018/05/24االنتـــــاج بدأ500

 وتبريد تصنيع

 خضروات

للغير وفاكهة

9
 المواد لتجميد المتحدة منشأة

الغذائية

 محمد احمد محمد

ادريس
500600102015/06/042016/02/08االنشاء جارى1000

 تجميد مصنع

 و وتخزين

 او لحوم تبريد

الدقيق لطحن الفرعونية الشركة10
 العليم عبد غريب

موسى
500010000802000/11/212001/09/01االنشاء جارى7500

 دقيق مطحن

72% 

البويات النتاج الصقر شركة11
 محمد محمود على

سالمة
300060001002000/09/052000/11/22االنشاء جارى2000

 بويات انتاج

وزيوت

12
 البناء للمستلزمات صقر مصنع

والتعمير

 الدردير ثابت احمد

ابراهيم
15003000752003/10/092003/12/302010/07/07االنتـــــاج بدأ6500

-  رخام تصنيع

-  آلى بالط

اسمنتى طوب

المنطقة الصناعية باالحايوة شرق

مركز المعلومات

(رأس المال والتكاليف القيمة بااللف جنيه )بيان بمشروعات المنطقة الصناعية باألحايوة شرق 



13
 للطوب االوسط الشرق شركة

االسمنتى

 ) عالم خليل كمال

 عبد حمدان نجوان

(عثمان الرحمن

5001000202000/09/052000/12/17التشغيل تحت1500
 رخام تجهيز

اسمنتى وطوب

14
 وتقطيع لتجهيز البركة مصنع

الرخام

 محمد يونس ربيع

العال عبد
رخام تجهيز6001500152001/02/202002/11/242018/12/02االنتـــــاج بدأ1500

15
 لالعالف  االوسط الشرق شركة

الحيوانية
20004000802001/05/282001/08/22االنشاء جارى6500ابراهيم صالح منال

 اعالف انتاج

حيوانية

16
 الطوب لتصنيع الفهد كة شر

والبالط االسمنتى
رخام تجهيز7501500302000/11/212001/04/22التشغيل تحت1500عالم السيد عبد على

17
 االلمانية المصرية الشركة

الرخام لتصنيع

 الدردير ثابت احمد

ابراهيم
رخام تصنيع15000150001102004/01/192004/03/282018/12/12االنتـــــاج بدأ11000

18
 للصناعات المهندس منشأة

الغذائية

 محمود قاسم ياسر

قاسم
600600402015/06/042015/09/17االنشاء جارى1000

 اغذية تصنيع

 منقوشة

 مقرمشة

جاهزة مالبس تصنيع19
 قديس ابراهيم

هللا رزق سمعان
5010052019/12/182020/01/01االنشاء جارى500

 مالبس تصنيع

جاهزة

20
 المصرية الوطنية الشركة

 ش) واالسمدة الزراعية للتنمية

(م. م.

 احمد السالم عبد

دياب محمد
500005000012018/04/082018/05/07فضاء10000

 وتشغيل إقامة

 لتصنيع مصنع

األسمدة

الغذائية للمواد الحرية مصنع21
 مرسى هللا عبد عنتر

الرحمن عبد
15015012019/04/042019/04/18االنشاء جارى800

_  سكر تعبئة

 تجهيز_ ارز

 وتعبئة وفرز

الخشبية لالثاثات السالم مصنع22
 توفيق وديد ايمن

خليل
10010012019/04/032019/04/18فضاء500

 وتشغيل إقامة

 لتصنيع مصنع

الخشبية االثاثات

10010012019/04/112019/04/18فضاء2500احمد جاد كمال جادوالشبابيك لالبواب السالم مصنع23

 وتشغيل إقامة

 وتصنيع

 األبواب

الجاهزة لمالبس الحديدى مصنع24
 عويضة طلعت مينا

واصف
10010012019/04/032019/05/15االنشاء جارى1000

 مالبس تصنيع

متنوعة

25
 احمد متولى رحب محمد مصنع

القالووظ للمسمار

 متولى رجب محمد

الباسط عبد احمد
10010022019/03/172019/07/03فضاء500

 مسمار تصنيع

قالووظ

26
 والشباك للباب األسطورة منشاة

الحديد من والدرابزين

 محمد الرحيم عبد

العال عبد ثابت
10010022019/03/172019/07/31فضاء500

 حدادة اعمال

 وكريتال

 باب وفوروجيه

االسماك لتصنيع البحار27
 العارف حسناء

الكريم عبد محمد
5001000102013/12/232014/04/30االنشاء جارى1000

 لتصنيع مصنع

 واسماك الرنجة

 السالمون



28
 الرخام لتقطيع البركة منشأة

االلى والبالط

 محمد سليمان

هاشم محمود
500500152014/12/242015/03/03االنشاء جارى1500

 وصقل تقطيع

 الرخام وجلى

موزايكو وبالط

الغذائية للمواد الرضوان29
 كامل خيرى سارة

قاسم
300060001202013/08/282014/04/09االنشاء جارى2000

 لتصنيع مصنع

 طبيعية عصائر

خضر وتجفيف

30
 النتاج للبالستيك الريطى مصنع

البالستيك والشنط االكياس

 صبرى محمد

السيد محمود
300300102013/08/282014/02/19االنشاء جارى1000

 لتصنيع مصنع

 بالستيك اكياس

وسنط

31
 والمنتجات للبالط السالم

االسمنتية

 عباس محمد احمد

على
100300102013/08/282014/01/02االنشاء جارى500

 لتصنيع مصنع

 والطوب البالط

االسمنتى

32
 لتصنيع والغدير الهديل منشاة

 المنشأتين ضم ) الغذائية المواد

ً معا  االدارة مجلس لقرار طبقا

 محمود السيد عادل

الكريم عبد
10002000702013/08/282014/04/30االنشاء جارى4000

 لتصنع مصع

 مركزات

 عصائر

العصائر لتصنيع ايزيس منشأة33
 احمد عوض محمود

فراج
15001500302013/08/282013/11/14االنشاء جارى500

 لتصنيع صنع

 طبيعية عصائر

لب وتعبئة

الحديثة للدهانات الدولية الشركة34
 عزت مصطفى

وشريكيه البدرى
300500152013/12/232014/04/09االنشاء جارى1500

 لتصنيع مصنع

 معجون

 مبانى بالستيك

(تضامن) سـتون الرواد شركة35
 مهران السيد على

عبدالموجود
10001000202012/07/162013/02/17االنشاء جارى3000

 وصقل تقطيع

 رخام وجلى

طبيعى

الجاهزة للمالبس الرحمة مصنع36
 احمد معروف حالوة

محمد
300300202013/12/232014/06/052018/09/06االنشاء جارى1000

 لتصنيع مصنع

 المالبس

الجاهزة

المكيفات لصناعة ريتاج منشأة37
 شوقى محمود

محمد محمود
500500152014/09/282015/01/21االنشاء جارى1500

 مبرد تصنيع

صحراوى

والجرانيت للرخام المتحدة38
 كامل حسن طلعت

حسن
5004000302012/10/072013/03/14االنشاء جارى4000

 لنشر مصنع

 وجلى وتقطيع

 الرخام

39
 للمنتجات العالمية منشأة

الخشبية

 احمد محمود وليد

مصطفى
500500102014/12/242015/06/15االنشاء جارى400

 ابواب تصنيع

 وشبابيك

 دون خشبية

40
 للصناعات الوطنية الشركة

الدوائية

 على مصطفى

 عبده الدمرداش

وشركاه

أدوية مصنع10000200002002000/07/032002/01/16االنشاء جارى20000

41
 لصناعة MTBشركة

المواسيرالخرسانيةالمسلحةوالب

لدورة

 الملك عبد غطاس

صليب
25005000352004/06/232004/09/012018/12/12االنتـــــاج بدأ20000

 تصنيع

 المواسير

 الخرسانية

42
 ونشر لتقطيع العمرين مصنع

الرخام

 محمود بكر ابو

ولعان
رخام تجهيز600610152006/10/102006/11/222010/07/21التشغيل تحت600



43
 الطوب النتاج اعمار شركة

الطفلى

 محمد احمد جاد

حسين
20002000702008/05/142008/06/242010/01/01متوقف27000

 الطوب تصنيع

الطفلى

44
 والمنتجات للرخام مصر شركة

االسمنتية

 البسيونى عظيمة

احمد احمد
30003000702010/04/282010/06/06االنشاء جارى4000

 وتشغيل تقطيع

الرخام

45
 لصناعة الوادى جنوب شركة

الطفلى الطوب

 على الاله عبد فريد

احمد
650065001002010/04/282010/04/29االنشاء جارى20000

 الطوب انتاج

الطفلى

االسمنتى للطوب االخالص46
 احمد هللا عبد خالد

نصر
رخام تصنيع20003000102010/08/092011/01/06االنشاء جارى2000

الغذائية للمواد الفؤاد مصنع47
 عبد فؤاد احمد

احمد الرحيم
10010012019/04/032019/04/18االنشاء جارى800

 وتعبئة فرم

 تعبئة_ العجوة

 تعبئة_سكر

10001000102010/12/012011/07/11االنشاء جارى3000احمد عبدالاله ناصرالرخام لتكير االخالص48
 وطحن تكسير

احجار

49
 للتوريدات األمير منشاة

والتصدير واالستيراد العمومية

 خلف محمد  اسامة

القصير محمد هللا
10010022019/07/092019/07/31فضاء800

 اعالف إضافات

 امالح_

 معدنية،

50
 للصناعات المصرية الشركة

الكهربائية

 فهمى رشدى كمال

سالمة
20005000252014/12/242016/02/08االنشاء جارى2500

 تصنيع

 بطاريات

 جافة صناعية

51
 االعالف لتجارة النصر مصنع

الغذائية والمواد

 عبد ماجد ميادة

المقصود عبد الصمد
10010012018/08/302018/10/08فضاء2000

 علف تصنيع

بانواعه حيوانى

للمعادن المصرية منشأة52
 فرنسيس سمير

عطية مليكة
20005000352015/06/042016/02/08فضاء5000

 تصنيع

 مسبوكات

 الومنيوم

المسامير لصناعة الهدى مصنع53
 محمود ناصر اشرف

حسن
200600102015/06/042017/04/12فضاء500

 لتصنيع مصنع

 عادى مسمار

 شيشة ـ سنارة

الغذائية للمواد الفرغلى مصنع54
 فرغلى الباسط عبد

هللا خلف
10010052017/09/172017/10/04االنشاء جارى3000

 ارز تعبئة

 وحاصالت

 زراعية

السيد محمود تمام احمد منشأة55
 محمود تمام احمد

السيد
0052017/09/172017/10/03االنشاء جارى2500

 شباك تصنيع

 ومطابخ

الوميتال

والصباغة للنسيج االمانة منشأة56
 جبران عياد انور

وشريكيه
1000100052017/11/012017/11/29االنشاء جارى5000

 شيالن تصنيع

 وحياكة حرير

 كرافتات

57
 لصناعة جورجيو مصنع

الجاهزة المالبس

 توفيق ماهر مايكل

جيد
1000100012018/10/092018/11/15االنشاء جارى500

 جاهزة مالبس

 من متنوعة

منسوجة اقمشة



لالثاث األمانة مصنع58
 الناصر عبد

الفتاح عبد مصطفى
10010012018/02/132018/03/07االنشاء جارى2500

 وتصنيع إقامة

 نوم غرف

وسفرة

59
 للكيماويات العالمية منشاة

الالصقة والواد

 عبد على هشام

احمد الراضى
1112018/09/182018/10/16االنشاء جارى1000

 وتعبئة خلط

 تنروتصنيع

ابيض غراء

المعادن لتشكيل الحداد60
 عبد محمد طه

الرحمن
معادن تشكيل10010012018/07/172018/09/24فضاء1000

61
 وتوزيع لتجارة بريتير منشاة

التجميل مستحضرات

 العزيز عبد احمد

خالد محمود
1112018/09/232018/10/16فضاء5000

 مستخضرات

تجميل

العصائر لتصنيع الهدى62
 عطية قدرى هدى

الخالق عبد
3475347512018/05/082018/06/05االنشاء جارى3000

 طبيعية عصائر

محالة مشروبات

63
 الصناعات شركة

البالستيكيةالمتخصصة

 عبد صالح محمد

الحميدالسيد
50050012018/03/312018/04/24االنشاء جارى5000

 تصنيع

 pvcمواسير

 والصرف للمياة

64
 سدراك كمال أنور شركة

وشريكه

 سدراك كمال انور

وشريكه
202022019/03/172019/04/18فضاء500

 باب تصنيع

خشب وشباك

الدوائية للصناعات لوتس مصنع65
 سعيد محمد

 الجواد عبد طنطاوى

وشريكه

30030012018/09/182018/10/08فضاء3000
 مستحضرات

وكريمات تجميل

66
 لالكياس ممدوح مصنع

البالستيكية

 مهاود ممدوح

عويضة يوسف
10020012018/09/182018/10/08االنشاء جارى1000

 روالت تصنيع

 وشنط واكياس

بالستيك

محمود محمد عباس الهام67
 محمد عباس الهام

محمود
10010012018/04/222018/06/05االنشاء جارى2500

 وشبابيك أبواب

الوميتال

68
 للدهانات المتحدة مصنع

الكيماوية والصناعات

 زايد محمود احمد

عامر
2000200012018/09/182018/10/08االنشاء جارى1000

 دهانات

 وصناعات

كيماوية

69
 المواد لتعبئة الوليد مصنع

الغذائية

 محمد رزق وليد

المجيد عبد
30030012019/03/062019/04/04االنشاء جارى600

 وتغليف تعبئة

غذائية مواد

70
 والصناعات للتشكيالت الجوكر

الهندسية

 الدين كمال سهره

محمد احمد
معادن تشكيل10010012018/07/172018/09/19فضاء1500

71
 لتصنيع فارما كيم سوليو

الطبية المحاليل وتعبئة

 ميخائيل كيرولس

فارس نظير
5000500012018/08/302018/09/24االنشاء جارى5000

 وتعبئة تصنيع

طبية محاليل

72
 الخشبية للمنتجات سيتى مصنع

واالخشاب

 احمد زيدان اشرف

مهران
200200202019/08/272019/09/25االنشاء جارى1000

 باب تصنيع

_ حديد وشباك

 خشبى اثاث



المعادن لتشكيل البركة مصنع73
 محمود محمد كوثر

هاشم
10010052020/01/212020/03/24االنشاء جارى500

 الوميتال اعمال

 شبابيك)

(مطابخ/

74
 والتغليف للتعبئة العالمية شركة

العمومية والتوريدات

 حسن محمد حسن

وشريكه محمود
300300102019/07/012019/10/24فضاء600

_  ارز تعبئة

 وتعبئة وتجهيز

بقوليات

والجرانيت للرخام التقدم منشاة75
 عبد صالح عزت

المجيد عبد اللطيف
30030052019/09/222019/10/24االنشاء جارى500

 وصقل تقطيع

وجرانيت خام

والجرانيت للرخام النور منشاة76
 احمد فوزى رجب

محمد
40040052019/09/222019/09/24فضاء500

 وصقل تقطيع

 رحام وجلى

وجانيت

الغذائية للمواد العبور منشأة77
 عبد عطا احمد

عثمان الغفار
30030052019/12/152020/01/01االنشاء جارى600

 مواد تعبئة

غذائية

االلوميتال العمال االحالم مصنع78
 عثمان محمد احالم

حسن
10010012019/03/172019/04/04االنشاء جارى500

 وتشغيل إقامة

 العمال مصنع

 االلوميتال

79
 للتجارة انفنتى شركة

(م م ش) واالستثمار

 انفنتى شركة

 للتجارة

(م م ش)واالستثمار

250250502020/01/152020/02/13فضاء5000

 محاليل تصنيع

 معوضة وريدية

للدم

للثلج االيمان مصنع80
 احمد محمد منى

بدوى
500500102020/01/152020/02/13فضاء800

 الواح تصنيع

ثلج

81
 للمنسوجات الوليد مصنع

اليدوية

 يوسف اشرف محمد

 الرحمن عبد

الدقيشى مصطفى

100100102020/01/272020/02/19فضاء2000

 تصنيع

 المنسوجات

اليدوية

المعادن لتشكيل الشريف مصنع82
 مصطفى الشريف

محمد احمد
300300102020/01/222020/02/19االنشاء جارى1500

 معادن تشكيل

 واعمال

 االلوميتال

83
 للصناعات السمان منشأة

والتغليف الغذائية

 السمان بدرى ناصر

الرحمن عبد
5001000262015/06/042016/02/08االنشاء جارى1000

 عصائر تصنيع

 ـ بودرة طبيعية

منقوشة اغذية

84
 للمنتجات الكمال مصنع

البالستيكية

 كامل كمال خالد

محمد
650650102020/01/222020/02/19فضاء500

 أكياس تصنيع

بالستيكية وشنط

الخميرة لتصنيع الوكيل مصنع85
 رزق مصعب

 الدين كمال السمان

رشوان

50050052020/01/222020/07/01فضاء800

 وتشغيل إقامة

 لتصنيع مصنع

 الخميرة

المعادن لتشكيل الصفوة86
 حسن احمد حمادة

على
20020012019/03/172019/04/04االنشاء جارى500

 باب تصنيع

حديد وشباك

87
 للصناعات الديب مصنع

البالستيكية

 خليفة فتحى محمد

محمد
50050052020/01/212020/03/24فضاء500

 واكياس روالت

بالستيك وشنط



88
 الاله عبد نجاتى الشاطر منشاة

محمود

 نجاتى الشاطر

محمود عبدالاله
10010052020/06/082020/07/01فضاء3000

 خراطيم تصنيع

 رى_عادية رى

 اكياس_بالتنقيط

89
 الستار عبد البندرى مصنع

محمد فهمى

 الستار عبد البندرى

محمد فهمى
1000010000102018/10/092018/11/15االنشاء جارى1500

 روالت تصنيع

 واكياس

بالستيك

لالعالف المهارات منشأة90
 العابدين زين شوقى

محمد الكريم جاد
10010052020/03/012020/07/01فضاء10000

 علف تصنيع

 علف_  دواجن

حيوانى

االعالف لصناعة المتحدة مصنع91
 على محمد مصطفى

الرحمن عبد
30060052020/08/162020/09/10فضاء1000

 اعالف تصنيع

أنواعها بكافة

92
 حسين حافظ محمد

قناوى
50050052020/01/22فضاء1000

 روالت تصنيع

 واكياس

 بالستيك

الجاهزة للمالبس الشكلى مصنع93
 نصر محمد نصر

 عبد الواحد عبد

الموجود

1000100052019/10/292019/12/01فضاء1000
 مالبس تصنيع

متنوعة جاهزة

94
 ميديكال رويال مصنع

الطبية للمستلزمات

 محمد حسن محمد

عثمان
طبية مستلزمات10010012018/02/062018/03/07االنشاء جارى5000

للرخام  االهرام مصنع95
 احمد صبرى هيثم

الحميد عبد
100100102020/01/222020/02/19االنشاء جارى500

 وصقل تقطيع

رخام وجلى

96
 الطوب لصناعة سوهاج شركة

البناء ومواد الطفلى

 يوسف قدرى

حسين ابو محمود
50006590252009/01/142010/05/042011/03/14االنتـــــاج بدأ25000

 الطوب انتاج

الطفلى

97
 الطوب النتاج االخالص شركة

االسمنتى
300600202003/01/012003/02/262006/09/03االنتـــــاج بدأ1500خله زكرى طلعت

 طوب تصنيع

 غير اسمنتى

تقليدى

98
 االرز لضرب النيل وادى شركة

االعالف وانتاج

 الباسط عبد نجيه

احمد الحميد عبد
30060001502001/02/202001/08/132003/10/14االنتـــــاج بدأ8500

-  ارز مضرب

علف مصنع

150001500012010/03/242010/10/142013/08/20االنتـــــاج بدأ10000ثابت احمد صفوانوالتوزيع للتجارة طيبة شركة99

 وتبريد حفظ

 البان منتجات

 وعصائر

500010000202000/09/052000/10/232006/11/05االنتـــــاج بدأ7500السيد محمد حسنىللطحن الفردوس100
 مطحن

 %72 سلندرات

101
 وتقطيع لنشر سوهاج ابناء

والجرانيت الرخام

 عبدالاله رمضان

احمد
20002000352008/02/192008/05/272019/04/01االنتـــــاج بدأ6000

 وتقطيع نشر

 الرخام

والجرانيت

102
 لتصنيع المصرية الشركة

االعالف

 حسب ابراهيم عادل

يوسف
5501100402004/03/232004/06/272016/08/01االنتـــــاج بدأ2500

 علف انتاج

دواجن



والتجميد للتبريد النهضة منشأة103
 عبد عنتر محمد

الموجود عبد الوهاب
10001000152012/10/072013/05/22التشغيل تحت1000

 لحفظ ثالجة

 وتجميد

 الحاصالت

والتجميد للتبريد المؤمن منشأة104
 عبد محمود اياد

محمد الغنى
10001000152012/10/072013/05/22التشغيل تحت1000

 لحفظ ثالجة

 وتجميد

 الحاصالت

105
 المعادن لتشكيل النهضة مصنع

(فردى )

 عرفات منصور

هللا خلف محمد
250250102013/02/042013/03/142019/01/01االنتـــــاج بدأ1000

 لتشكيل مصنع

 المعادن

 وتصنيع

106
 للمنطفات الجهادة منشأة

الصناعية

 محمد ثابت عادل

السمان
300500502013/04/032013/05/142019/01/01االنتـــــاج بدأ2000

 لتصنيع مصنع

 منظفات

 صناعية

الغذائية للمواد الحكيم107
 محمد حمدان فوزية

حسين
250050001002013/08/282014/03/06االنشاء جارى2000

 مصنع اقامة

 زيوت لتصنيع

 وتجفيف نباتية

108
 كافة لتشكيل الكوثر منشأة

المعادن

 عبد الاله عبد محمد

الاله عبد الحميد
50050052017/11/092017/11/292019/11/27االنتـــــاج بدأ2500

 تصنيع

 مفصالت

 متنوعة معدنية

لالعالف غالى أبو شركة109
 يواقيم غالى عزيز

وشريكه تاوضروس
10004000252014/06/282014/12/112018/11/14االنتـــــاج بدأ2000

 اعالف مصنع

 دون داجنة

تحديد

والجرانيت للرخام الشعلة منشأة110
 مصباح محمود

السيد محمد
10003000202014/12/242015/02/122016/08/01االنتـــــاج بدأ1500

 وتشغيل نشر

 طبيعى رخام

طبيعى وجرانيت

111
 الستصالح االمريكية المصرية

الصحراوية االراضى واستزراع

 فهمى عادل هاله

القادر عبد
500010000502014/03/292014/07/082018/10/01االنتـــــاج بدأ4000

 لفرز مصنع

 وتعبئة وتجهيز

 وتبريد الموالح

600800102014/06/282014/11/06التشغيل تحت1000احمد بدرى حسامالصناعية للمنظفات السما112

 تصنيع

 المنظفات

 السائلة

البالستيكية للعبوات بداية113
 محمد المقصود عبد

 المقصود عبد

البلكيمى

20005000602014/12/242015/02/12االنشاء جارى2000

 تصنيع

 زجاجات

 من بالستيك

114
 عوادم لتنظيف طنطاوى شركة

االقطان

 محمد محمد محمود

طنطاوى ابراهيم
اقطان عوادم400800251999/11/092000/02/122001/11/01االنتـــــاج بدأ1000

115
 ) البالستيك لمنتجات ينبع

(صغيرة صناعات
5001000202013/12/232014/08/13التشغيل تحت1000محمد عالم خالد

 وتشغيل اقامة

 لتصنيع مصنع

p.v.c مواسير

البالستيك لصناعة االخوة شركة116
 عالم مرزوق محمد

وشريكيه
5001000152013/12/232014/04/092018/03/02االنتـــــاج بدأ2000

 لتصنيع مصنع

 من كهرباء خراطيم

 اثيلين البولى

واكياس

الغذائية للمواد التقوى منشأة117
 السيد ماهر سعاد

احمد
30006000902013/08/282014/04/09االنشاء جارى2000

 لتصنيع مصنع

 شبسى بطاطس

طبيعية وعصائر

3702002052472850972733 االجمالى العام للمنطقة الصناعية


