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15تضامنتصنيع فالترشركة العال للصناعات البيئية10
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شركة الشرق للصلب32
تصنيع معدات وخطوط إنتاج درفلة الصلب وحديد 

التسلبح
165فردية

25مساهمةإنتاج زيوت التشحيم شركة هاى تك أويل ، جريس33
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244م0م0شمكرونه ونشويات شركة المهندس الوطنيه للمكرونه و النشويات 1

15فردىحالوة طحينيةشركة سويت ستار للحالوة 2

450م0م0شمطحن غالل شركة مطاحن شرق الدلتا 3

13فردىعصائر وصلصه شركة هانذا فود 4

5
مجمع أبناء عثمان أحمد  )شركة مزرعة الوفاء 
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م0م0شمعمل تفريخ الدواجن
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7
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الصناعى و الزراعى
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60م0م0شورشة تصنيع كريتال و معادنشركة توزيع كهرباء القناه 25
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230فردىكشافات وترنسات إضاءة بمختلف المقاساتشركة السويدى لإلضاءة27

100فردىمركز ترفيهى مركز الحرزاوى الترفيهى 28
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35فردىطحن غاللمطحن غانم األصيل1

19فردىحالوه طحينيهمصنع السنبله  للحالوة الطحينية2

13م0م0شتعبئة مواد غذائيهشركة السلع الغذائيه3

137فردىبسكويت وشيكوالتهمصنع عروس القنال للبسكويت4

23تضامنتعبئة وتجفيف ملحشركة إنترناشيونال لتعبئة الملح5

16فردىكرتون وفلين و ثالجة حفظمصنع أسماعيلية فوم6

60فردىاألثاث الخشبىشركة آركت لالثاثات الخشبية7

3تضامنأثاث خشبىورشة أثاث خشبى8

21فردىباب وشباكمصنع باب وشباك9

50فردىعطور ومستحضرات تجميلشركة الحلو للعطور10

24فردىصناعة الغازاتشركة إيميكو للمعدات الهندسية11

15تضامنعلب كرتونمصنع إنتاج الكرتون12

33تضامنعلب كرتونشركة الفتح للكرتون13

20فردىأحذيه و شباشب بالستكشركة المهندس للمنتجات البالستيكية14

245م0م0شثالجات+ ذبح وتصنيع لحوم الدواجن شركة اإلسماعيليه لتصنيع لحوم الدواجن15

20تضامنتجديد وصيانة السياراتمركز العربى لتجديد السيارات16

16تضامنمنتجات بالستيكشركة مهانى للبالستك17

الكيان القانونىاسم المنطقة الصناعية

ية
ان
لث
 ا
ية

ع
نا
ص

 ال
قة

ط
من

ال

النشاط اإلقتصادى اإلسم التجارى للمنشاةاسم المنطقة الصناعية م

بيان بالمصانع والمنشآت القائمة بالمناطق الصناعية العاملة بالمحافظة   : تابع 

الكيان القانونى

ى
ول

أل
 ا
ية

ع
نا
ص

 ال
قة

ط
من

ال

بيان بالمصانع والمنشآت القائمة بالمناطق الصناعية العاملة بالمحافظة   : تابع 

جملة ما سبق

حجم العمالة

حجم العمالةم النشاط اإلقتصادىاإلسم التجارى للمنشاة

األجمالى



15تضامنتصنيع قطع غيار موتوسيكلمصنع قطع غيار موتوسيكل18

8م0م0شورشة صناعة أعمدهجراج+ ادارة الورش 19

19773

19773

10م0م0شبلدورات وطوب أسمنتىشركة قناة السويس لإلستثمار20

7فردىتقطيع وتصنيع رخاممصنع رخام و جرانيت21

21فردىتصنيع رخام و جرانيتمصنع حورس للرخام والجرانيت22

5فردىتقطيع وتصنيع رخاممصنع رخام وجرانيت23

13فردىتقطيع رخاممصنع رخام وجرانيت24

12فردىبلدورات خرسانيهمصنع بلدورات خرسانيه25

29فردىتصنبع بلدورات بجميع أنواعهاشركة فامكو للمقاوالت26

17تضامنتعبئة مواد غذائية و عصائر و ثالجةمصنع تعبئة مواد غذائية و ثالجة27

51فردىتصنيع وسائل نقل خفيفمصنع االهرام لوسائل النقل الخفيف28

21فردىتصنيع و تجميع وسائل نقل خفيفتوسعات مصنع االهرام لوسائل النقل الخفيف29

30تضامنكشافات إضاءهشركة اليكتريك أيجيبت30

31
الشركه المصريه التركيه  جروب للصناعات 

الكهربائية
10تضامنأدوات كهربائية

49فردىتجميع مولد كهرباءالشركه المصريه األوروبيه لتكنولوجيا الطاقة32

6م0م0شلوحة كهرباءلوحة توزيع كهرباء33

15فردىأحذيه بالستكمصنع شانيا أيجبت كومبانى34

7تضامنمدشة حبوبشركة الدماص لالعالف35

4م0م0شمركز خدمة و صيانهشركة إيديال36

0م0م0شميزان كومبيصل(كومبيصل  )الجمعية التعاونية 37

47م0م0شمركز تدريبمركز تدريب كوادر فنيه38

13تضامنصناعة بالستيكشركة حورس للبالستك39

8م0م0شمركز تدريبمركز تدريب بدون فصل التيار40

8فردىبلدورات أسمنتيةمصنع بلدورات أسمنتية41

17م0م0شتعبئة خضراوات وفاكههمحطة تعبئة خضراوات وفاكهه42
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60فردى(خضروات  )تعبئة مواد غذائية  شركة موسى للمنتجات الغذائية43

49تضامنمالبس جاهزةالشركة الهولندية للمالبس الجاهزة44

25فردىتصنيع لعب االطفالمصنع السالم للعب االطفال45

206فردىأنتاج النسيج و التريكوشركة مصر كوريا للنسيج و التريكو46

50تضامنصناعات كهربائيةشركة ايجبت جروب للصناعات الكهربائية47

48
شركة الياسمين للمطاحن و المضارب و 

الصناعات الغذائية

و ضرب و تبيض االرز و تعبئتة % 72أنتاج الدقيق 

و غيرها
38بسيطة0ت

40تضامنمركز فنى لصيانة و تجديد و دهان السياراتشركة سيسا إيجبت لالستثمارات الصناعية49

100تضامنتصنيع لمبات و أدوات كهربائيةمركز الشيماء لصيانة و تجديد و دهان السيارات50

50فردىخراطة و لحام المعادنشركة رولكس المصرية االوروبية51

8-تصنيع االدوات و االجهزة الكهربائيةورشة دهب لخراطة و لحام المعادن52

580تضامنتصنيع و تجميع وحدات توليد الكهرباءشركة المبا كومبنى53

54
توسعات الشركة لمصرية االوروبية لتكنولوجيا 

الطاقة
74فردىتصنيع الكاوتشوك و المطاط

120تضامنتخزين و تعبئة و تغليف و توزيع المواد الغذائيةشركة هانا مصر ليمتدكم55

25ذات مسئولية محدودةمجمع صيانة متكاملشركة الراشدين إيجبت للتجاره56

شركة مطاحن شرق الدلتا57
للعصائر و الفواكهة  و االلبان و  )صناعات غذائية 

تعبئة و حفظ منتجات الشركة
34م0م0ش

0250إنتاج الحلويات الشرقية و الغربية(جهينة  )شركة طيبة للتجارة و التوزيع 58

59
باتسية للصناعات الغذائية و الحلويات و 

المخبوزات
048إنتاج بالط و أنترلوك

025ثالجة تخزين و حفظ المواد الغذائيةمصنع بالط و أنترلوك60

50م0م0شمبيدات حشريه وعلب بالستيكشركة ديجما للتجاره61

015بالط ورخامشركة مبيدات حشريه وعلب بالستيك62

30بسيطة0تأنتاج االقمشة و المالبس الجاهزةمصنع بالط و رخام63

67م0م0شتشكيل االلواح البالستيكيةشركة رويال تكس للمالبس الجاهزة64

16بسيطة0تتصنيع أحذية رياضية و جلديةمنشؤة اللوز65

32تضامنتصنيع أحذية رياضية و جلديةشركة نى هاو الصينية لالحذية الجلدية66

663165

663165

81م0م0شفرز و تعبئة و تخزين منتجات الشركةشركة شبسى للصناعات الغذائية67

11فردىنعبئة و تغليف الموادمصنع إيزى أنتر برايزر لمواد التعبئة و التغليف68

25بسيطة0تتشكيل المعادن و الكريتالالمتحدة لتشكيل المعادن و الكريتال69
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23تضامنإ،تاج مناديل ورقية بجمع أنوتعهاشركة صن برايت70

21تضامنتصنيع التروسيكالت و مركز صيانة لتجديد السياراتشركة شان دونج فو بينج71

25فردىتصنيع معدات خلط الخرسانة المركزية الكاملةالمؤسسة المصرية لمعدات البناء الحديث72

24فردىادوات منزلية ومطبخمصنع العال لالدوات المنزلية73

35بسيطة0تعبوات دوائية بالستكشركة االسماعيلية للعبوات البالستيكية74
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ميزان بسكول لشركة الدماصى لطحن الغالل 

والحبوب
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