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 ت لدى اهليئة للحصول على ترخيص مستوردين م الشركات التي تقد قائمة  
 2020لسنة    6وفقًا لقرار جملس إدارة اهليئة رقم  

 السمة التجارية للمنشأة  السم التجاري ا م

   مستوردينسجل 

 شهادة استثمار

  مستلزمات انتاج  
 مالحظات 

2021يناير  4لقائمة الصادرة بتاريخ ا      

  67029 ال يوجد محمد احمد على على ابو العنين –نين لالستيراد والتصدير العو اب  .1
  1014896 ديباج لإلستيراد والتصدير  احمد جالل محمود زقزوق  .2
  7002074 ال يوجد ارورا لالستيراد والتصدير   .3
  90816 ال يوجد السنابل لالستيراد والتصدير  .4
  63748 ستار للتجارة واالستيرادشركة الناصر  السيد حسين وشركاه   .5
  1019964 ال يوجد (PRISMاملصرية العاملية لتنمية املشروعات بريزم )  .6
  7002007 الفضل لإلستيراد عبد الصبور ه محمد عاطف عطي  .7
  28281 بريس لالستيراد والتصديرالكس اكس بريس لالستيراد والتصدير ايمن الحصافي وشركاه لكس اكسا  .8
  40131 ال يوجد رسالن لالستيراد والتصديرشركه   .9

  85069 ال يوجد شركة بورسعيد ترينج   .10
  7218 شركة حبيبكو التجارية رفعت عوض حبيب وشركاه  .11
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  700004972 ال يوجد Max Muscle Eliteشركة ماكس مصل اليت   .12
  ENG Trade For importing exporting 2003493انج  تريد لالستيراد والتصدير  مصطفى علي ماهر مصطفي خميس   .13
  1006895 شركة الناصر للتوريدات واملواد الغذائية  نعيم ناصر رمسيس وشركاه   .14
  3001771 ال يوجد الشركة املتحدة الدولية لخدمات املالحة واللوجيستيات   .15
  1004746 اوميجا للتجارة والتوكيالت ) اوميجا فارما ( محمد عبد العزيز عبد هللا وشركاه   .16
  700004571 ايجى سول  خالد محمد على وشركاه  .17
  1004861 ال يوجد جافمان فوود لالستيراد والتصدير   .18
  700005562 سوى موك لالستيراد والتصدير عايده عبد الفتاح ابراهيم عبد الحليم  .19
  700004328 االيمان لتوريد األسماك  رجب رمضان خليل محمد   .20
  1017147 الزراعيه   الكلثوم احمد الحسانين محمد الحسانين عوضين  .21
  92845 ال يوجد أوليس للتوكيالت التجارية واالستيراد والتصدير  .22
  8325 ال يوجد اليسر للصناعات الغذائية ) هشام احمد خليل بدوي وشريكه (   .23

  11011 ال يوجد مطاحن الندى  .24

  /ك202 ال يوجد االهرام لتصنيع املولت  .25

  1000415 ال يوجد األهرام للمشروبات   .26

 8315 ال يوجد ) محمود محمد خليل بدوي وشريكه ( هاملنار للصناعات الغذائي  .27

 

 

 

  5987 ال يوجد للمشروبات  فينياردزشركة جناكليس   .28

mailto:fsa@mti.gov.eg
http://www.nfsa.gov.eg/


Arab Republic of Egypt 

National Food Safety Authority  

  

 جمهورية مصر العربية 

 الهيئة القومية لسالمة الغذاء
 

 

 27933496/02فاكس:        27933493/02تليفون: 
  nfsa.gov.eginfo@ لكتروني:إبريد 

 

 القاهرة ، باب الللوق  ، شارع نوبار 49
 www.nfsa.gov.eg شبكة اإلنترنت:على  الهيئة موقع 

 

 

 

1202يناير   11القائمة الصادرة بتاريخ       

  1017768 سمارت شيف انترناشيونال  مجدي منير وشريكه   .29

  1016680 لالستيراد والتصدير المصريه االلمانيه ياسر محمد ابراهيم على  .30

  11518 ال يوجد ) هناليكو(  هناليكو للصناعات الغذائيه  .31

32.  
 إيجيبت للصناعات الغذائية هالوهب

 
  11515 ال يوجد

  11517 يوجدال  ه مفضل للصناعات الغذائي  .33

  42187 اليوجد  شركة المنصور للتجارة والتوزيع ش.م.م   .34

  700004374 العيسائية لالستيراد والتصدير وشريكته محمد فتحي السيد عبد الرحمن   .35

  A2 Z Egypt 700001827ايه تو زد ايجيبت  فاطمة محمود نور الدين احمد وشريكها   .36

  1015656 مالتي فود شافعي وشريكةحمود جمال الدين سيد جمال الدين م  .37

  7004364 الهدي لالستيراد والتصدير  صبحي حسان  حسين عكاشه  .38

  64058 التوحيد لالستيراد والتصدير  محمود سيد محمود محمد  .39

  1009150 شركة اكسفورد تريدنج لالستيراد والتصدير  شركة محمد مصطفي نصر يوسف وشريكته   .40

  1021394 الجوهرة لالستيراد والتصدير  المقصوداحمد محمد معوض عبد   .41

  53213 كالس إيه للتجارة والتوكيالت  احمد وشركاهمشريف محمود وكريم   .42
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43.  
الجوهري    –يوتام  –الشركة العالمية للتجارة والتسويق 

 والجرواني وشركاهما
  36445 ال يوجد

 احمد عبد الرازق عبد العليم عطيفي  .44
 & agrosunco  for tradeاجرو صن للتجارة والتوريدات 

agencies 
7002485  

45.  
قاسم حسن   –قاسم لالستيراد والتصدير والتوريدات التجارية 

 محمد حسن
  81071 ال يوجد

  47750 الشركة الدولية للتجارة واالستيراد  اشرف محمود رمزي وشركاه   .46

  68799 الهنا لالستيراد والتصدير مؤسسة  شادي صالح احمد محمد الكومي  .47

  41654 لالستيراد والتصدير شيفلد شركة  هشام ابراهيم الطحان وشركاه   .48

  6000810 االتحاد لالستيراد والتصدير  احمد محمد عبد العليم غيضان   .49

  700000850 مكتب مكه لالستيراد والتصدير مسعد محمد عبد العظيم المتولي واصل   .50

  36877 اسيا لالستيراد والتصدير  الوهاب حسن سمير عبد   .51

  7002008 مؤسسة القدس لالستيراد والتصدير وتجارة االدوات المنزلية احمد يونس علي محمد  .52

  7002860 لالدوات المنزلية واالستيراد والتصدير هالروبي ايمن عبد الرحمن زايد الروبي   .53

  1007956 لالستيراد والتصدير ة المود زايد عبد الرحمن زايد عبد الرحمن   .54

  700002564 الراية لالستيراد محمود السيد محمود محمد   .55

  14077 ايمن افندي ايمن افندي  .56

  41148 بريما لالستيراد والتوزيع سامي امين وشركاه   .57

  700001031 مكتب البستان لالستيراد والتصدير خالد محمد حسن احمد  .58
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  1014723 يوجدال  حازم علي عطا هللا محمد  .59

  27893 فالكون لالستيراد فالكون لالستيراد والتصدير / احمد عبد العظيم  .60

 سجل مستوردين 1020937 امبيت كوك  مينا بطرس عياد فارس  .61

 مستلزمات انتاج  1001347 امبيت كوك  د فارسمينا بطرس عي  .62

  HOME AIR 2003764هوم اير  وائل احمد حسن احمد حنوره  .63

  82701 ال يوجد لدولية لالستيراد والتصدير وشريكة النمرسي ا  .64

  2000751 هوم كير وليد احمد حسن حنوره  .65

  70494 كريستال لالستيراد والتصدير  شيماء السيد طاهر الباز  .66

  15315 سرور للتجارة والتسويق  سرور( عالء عبد الفتاح المؤسسه الذهبية للتجارة والتسويق )  .67

  3001158 النورس استايل بكر السعيد محمد شحبرعادل   .68

  7601 ال يوجد مؤسسة زغلول التجارية   .69

  1013692 ال يوجد بيتي لالستيراد والتصدير   .70

  1019211 ال يوجد EMKAY FOODSامكاي فودذ   .71

2021 ناير ي  19بتاريخ القائمة الصادرة       

  1018818 لالستيراد والتصدير وتوريدات مواد غذائيةالحياة  ابراهيم السيد سعيد محمد اسماعيل  .72

  10000008 مصنع الصفا لصناعة الزجاج ابراهيم محمد ابراهيم شعبان  .73

74.  
احمد عبد المعبود عبدالعزيز ومجدي عبد المعبود عبد العزيز  

 بن اليمنى()
  8249 ال يوجد
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  70597 ستيراد والتصديرلإله الرحم احمد محمد احمد طبل  .75

  1008948 فور ايه نيو تريشن  احمد محمد الشامي وشركاه   .76

  700003771 ستيراد والتصدير لإلالملك  العسيلي أحمد مسعد مسعد  .77

  ATMCO 1018977الشركة العربية للتجارة والصناعة اتامكو  احمد وليد وشريكه  .78

  ETCo 7001850  الشركة المصرية للتجارة اتكو احمد وليد وشريكه  .79

  / س 1054 ال يوجد هاالمل للحاصالت الزراعي  .80

  700002729 الوطني للتوريد واالستيراد والتوزيع  اميرة محمدي محمد يوسف زهران  .81

  700003264 ال يوجد  prodal distribution برودال للتوزيع  .82

83.  
 Bunge Egypt بنجي ايجيبت لالستيراد والتصدير 

Import & Export 65171 ال يوجد  

  700002109 حتة لحمه  العسيلي تامر مسعد مسعد  .84

  2002952 ال يوجد / حازم محمد احمد عبد الجواد جعفر جاردن فروت لصاحبها  .85

  700002351 ال يوجد  جروب ممدوح السيد ستين للتوزيع جلفكو ستين  .86

  1008856 شركه سدس اند اسبايس الند ةجورج يونان غطاس وشريك  .87

  55051 العرب التجاريه شركه عز الرازق احمد عز العرب وشركاةحسام ابراهيم عبد   .88

  41005 مكتب اير اوشن الين حسام على على الصياد   .89

  23769 ستيراد و التصدير والتخليص الجمركيالخالدية لال بو العال أخالد حسن    .90

  19165 ال يوجد  وشركاهخالد خشالة   .91

mailto:fsa@mti.gov.eg
http://www.nfsa.gov.eg/


Arab Republic of Egypt 

National Food Safety Authority  

  

 جمهورية مصر العربية 

 الهيئة القومية لسالمة الغذاء
 

 

 27933496/02فاكس:        27933493/02تليفون: 
  nfsa.gov.eginfo@ لكتروني:إبريد 

 

 القاهرة ، باب الللوق  ، شارع نوبار 49
 www.nfsa.gov.eg شبكة اإلنترنت:على  الهيئة موقع 

 

  3001705 اكابى لالستيراد  البرعيخالد محسن محمد فوزى ابراهيم   .92

  700003925 ال يوجد دالتكس للتطوير الزراعى   .93

  14184 ال يوجد الدولية للصناعات الغذائيه الحديثه  .94

  700004373 رويال للمحسنات واالضافات الغذائية رمضان محمد رمضان وشركه   .95

  700005403 لالستيراد والتصديرالصالح هاوس  سعد محمد عبد المجيد ابو شنب  .96

  87055 الطاووس لإلستيراد والتصدير  ابو طالب  سعيد محمد عيسى  .97

  7004377 ال يوجد ELshark Beverages الشرق للمرطبات  .98

  48970 شركة البلدى لتصنيع اللحوم  شركة احمد جابر محمد قلج وشريكه  .99

  7002826 ال يوجد شركة انسي السرورى وشركاه  .100

  20067 ال يوجد شركة جي . اس . اف ايجيبت   .101

  90791 شركة النور للتجارة والتوريدات شركة محمد على محمد الوصيف وشركاة   .102

  1001856 شركه ابو سيفين لالستيراد والتصدير شركه منير لبيب اسكندر ابراهيم وشركاه لالستيراد والتصدير   .103

  70002000 ستيراد والتصديرلإله لؤلؤلامكتب  بو طالبامحمد عيسى شريف   .104

  /ك 398 ال يوجد صناعه المركزات الحديثه  .105

  1005195 ال يوجد طيبة للتجارة والتوزيع  .106

  63107 شركه ادميرال لالستيراد والتصدير عادل عياد صموئيل تادرس وشريكتة   .107

  14283 ال يوجد العالمية لالنتاج والتصنيع الزراعى  .108

  84067 ال يوجد  الحفيظ محمد حسين خضيريعبد   .109
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  7001624 الصفا لالستيراد والتصدير  عبد هللا احمد جدامي على   .110

  1015709 االسد لالستيراد عبدالفتاح حسين عبدالقادر   .111

  5001146 ال يوجد  ) السيد مسعد  مسعد العسيلي (  العسيلى لالستيراد والتصدير  .112

  84544 لالستيراد والتصديرالدولية مؤسسة الكامل  احمد عمرو محمد كامل  .113

  1020910 ال يوجد Pvision فارما فيجن لتجارة وصناعة االدوية  .114

  32707 ال يوجد  ستيراد والتصديركواترو لال  .115

  300000190 شركه شاى العصارى  ماهر عبدالفتاح خليفة وشركاه  .116

  7002938 للتجارة واالستيراد و التصديرالعال   مجدي حسن ابو العال علي ابو زيد  .117

  4995 الصفوة للصناعات الغذائية  محمد أحمد خليل بدوى وشريكه  .118

  1020803 الشركة العالمية للتجارة والصناعة  محمد الشحات وشريكه  .119

  700003185 محمد جمعه غزاوي عبد العليم -مكه لالستيراد والتصدير محمد جمعه غزاوي عبد العليم   .120

  7004062 نيوسافلون لالستيراد والتصدير  محمد سيد ابراهيم سالم  .121

  7002362 ستيراد والتصدير الياسين لإل محمد صابر عبدهللا احمد   .122

  92327 شركه سي ار سي للتجاره والتوزيع محمد عربى بسيوني حسين وشريكه  .123

  44352 الكيماوية االوليةنيو ايه دبليو ايه للمواد  محمد مبارك وشركاه   .124

  700002170 المصطفى محمد مصطفى السيد خالف  .125

  5000411 الشاهين لالستيراد والتصدير محمود محمد ابو مسلم شاهين   .126
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  /ك 342 ال يوجد المراعى الخضراء للصناعات الغذائيه  .127

  23365 ال يوجد المركز الخليجى المصرى جولد اليكس   .128

  /ك 375 ال يوجد للصناعات الغذائيهالمروه   .129

  14192 ال يوجد المصريه للصناعات الغذائيه )ايجيفود(  .130

  / ك 76 ال يوجد المصريه لمنتجات االلبان  .131

  MOS INTERNATIONAL 1012965موس انترناشيونال  مصطفى السيد ابراهيم عطية وشريكه لالستيراد والتصدير   .132

  700003102 عدن لالستيراد والتصدير  قاسم ناجى فتحى ناجى المتولى   .133

  1015953 ستيراد والتصديرالزهران لال سعيد عبد العزيز عبد الخالق دنجو  .134

  5001635 الفاروق لالستيراد والتصدير نها عزيز ابراهيم الجزار  .135

  700002859 النور تريد نور اسامه محمد مصباح  .136

  700003807 ال يوجد واالستثمارهاواى الجديده للسياحه   .137

  APPLE FRESH 1010888ابل فريش لالستيراد والتصدير  هشام محمد رضا عبدالبارى الشيخ  .138

  1017607 فارما كروز ميديكال  ةوائل حافظ وشركا  .139

  1020504 االيطالى لالستيراد والتصدير  وليد طه عبد الهادى بيومى  .140

  7000932 ال يوجد ديستربيوشنالياسمين فور امبورت اند   .141

  700000461 البستان لالستيراد والتصدير  ابو طالب  يوسف محمد عيسى  .142
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