الشركات التي مت إنذارها يف سجل املصدرين
م

إسم الشركة

1

شركة زي إنترناشيونال لنقل وتداول الحاويات والتصدير
(محمد محمد عبد الحليم وشريكة)

2

شركة اإلخالص لألستيراد والتصدير والمقاوالت
والتوريدات العمومية
(سامح حسانين عبد العزيز وشريكة)

3

شركة مناهل جروب
(حسام الدين عباس محمد عبد النبي وشريكتة)

4

شركة اسبايس مان لإلستيراد والتصدير
(طارق سالمه عبد المعطى احمد)

5

شركة المجد لإلستيراد والتصدير
(محمد فؤاد وخالد جمال الدين وعبد الناصر عبد المجيد)

6

شركة الفنار لإلستيراد والتصدير
(خالد محمد عبد الغفار سليمان)

7

شركة الهداية لإلستيراد والتصدير
(السيد عبده عبد العزيز وشركاه)

8

مؤسسه محمد احمد مجاهد موسى
(محمد احمد مجاهد موسى)

9

شركة ميامى جروب لإلستيراد والتصدير وتجهيز
الحاصالت الزراعيه
(محمد حسنى عبد الستار )

10
11

شركة بلومون لإلستيراد والتصدير
شركة برايم ايجيبت
(عماد محمد عبد هللا على العبد وشركاة)

12

شركة داروب للتجارة و اإلستيراد
(عمر محمد عمر فراج )

13

شركة العطار لإلستيراد والتصدير ومنشر نباتات عطرية
(عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا على)

سجل

املصدرين

تاريخ اإلنذار

القرار الوزاري

14
15

شركة مرسال لإلستيراد والتصدير والشحن
شركة السعد لإلستيراد والتصدير
(محمد حسين محمد محمود)

16

شركة األمانه للتخليل وتصنيع وتعبئة الحاصالت الزراعيه
(سعد عبد التواب عوض فرج)

17

شركة ام او جروب
(حمدى سيد بدوى وشركائة)

19

شركة الجوهره لإلستيراد والتصدير
(نجاح السيد محمد حسن غيضان)

20

مؤسسه يحيى سعد رمضان سمرة
(يحيى سعد رمضان سمرة)

21
22

شركة ارمومار للتصدير
شركة بيوتى ماربل للرخام والجرانيت
(عزيز سامى عزيز وشركاه)

23
24

شركة كارجو إنترناشيونال للشحن واإلستيراد والتصدير
مؤسسة شومان للتصدير والخدمات الجمركية
(أحمد عبد هللا محمد عبد هللا)

26

شركة الصفاني لإلستيراد والتصدير
(أحمد أمين أحمد الصفاني)

27
28

شركة حسين صالح فرج عثمان
شركة العراقي للتصدير لحساب الغير
(حميد أنور وشركاة )

29

شركة إيجي إستون
(تيمور عبد الباقي وشركيتة)

30
31

الشركة المصرية األلمانية هانز للدهانات والكيماويات
شركة الكلثوم الزراعية أحمد الحسانين محمد الحسانين
عوضين

32

شركة المدينة المنورة
( محمد السيد احمد السيد)

33

شركة ماء الذهب واكوادور لالستيراد والتصدير
( محمد احمد عبداللطيف محمد جمعة)

34
35
36

شركة جلوبال بروموترز للمشروعات الصناعية والتجارة
شركة تاج فارما لالدوية والكيماويات
شركة اليوتك
( رياض محمد سليمان محمد)

37

مجموعة العمار للرخام والجرانيت
( مجدي صالح ابوبكر غريب وشركاه)

38

شركة الشروق لالكياس الورقية
(طلحة عبدالحافظ احمد عبدالحافظ)

39

شركة السعداوي لالستيراد والتصدير
( ناصر حمدي عبدالحكيم وشريكه)

40

شركة النورهان لالستيراد والتصدير
( مصطفى محمد عبدالفتاح عطية وشركاه)

41

شركة العضيبي لالستيراد والتصدير
( عبداللطيف الجيالني عبداللطيف الجيالني)

42

الشركة العالمية لالستيراد والتصدير
( احمد الشريف وشريكه)

43

شركة النيل للشحن الدولي
( محمد بالل عبدالرحمن السيسي)

44
45

شركة الهنا للتجارة
شركة القدس للتجارة والتصدير واالستيراد
(عصام الدين يس وابتسام امام احمد)

46
47

شركة الشين لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية
شركة النقراشي لالستيراد والتصدير والمنتجات الزراعية
واالعالف

48

شركة البدر للتصدير واالستيراد والتوكيالت التجارية
(حسن محمد علي وشريكه)

49

شركة عبر الخليج لالستيراد والتصدير
( احمد رمضان مصطفى ناجي)

50
51

شركة النجار للتصدير واستيراد الحاصالت الزراعية
شركة مكة للتجارة
( ابناء اسماعيل محمد البمبي)

52

شركة سامند لالستيراد والتصدير
(هاني صبحي عوض توما)

53
54

شركة بونورتو ايجيبت ال ال سي للتصدير
شركة الفداء للتصدير واالستيراد
(عبدهللا محمد محمد درويش شرمة)

55

شركة بلونايل لالستيراد والتصدير
(محمد حسني منصور سيد محمد)

56

شركة السالم لالستيراد والتصدير
(عزت محمد علي راجح)

57

شركة التوني جروب لالستيراد والتصدير وتعبئة المواد
الغذائية والمحاصيل الزراعية والتوابل وطحن البن
(حسين عبدالرحمن توني عبدالعال وشريكته)

58
59

شركة فور فروت لتعبئة وتغليف الفواكه والخضروات
شركة الطوخي لالستيرادوالتصدير والتخليص الجمركي
(محمد ابراهيم محمود احمد الطوخي)

60

شركة المستقبل
(امام احمد عثمان امام)

61

شركة سما
(كمال محمد علي ابوعمارة وشريكه(

62

المؤسسة المتحدة للتصدير
(عالء جالل علي احمد)

63

شركة سان جورج
(سمير فهمي صادق وشركاه)

64

الشركة العالمية لالستيراد والتصدير
( ايمن سعيد حمودة وشركاه)

65

NMZشركة ان ام زد للخدمات الجمركية
(دعاء احمد محمد احمد مصطفى)

66
67

شركة اصول المتحدة للتنمية واالستثمار
شركة باور تريدنج
(حسام محمد العربي عبدالرحمن محمد علي)

68

مدبغة انجال محمد وعبدالحميد شاهين

(أحمد ونبيل شاهين وشركائهما)

69
70

النيل األزرق للتصدير والتوريدات العامة
البطل الرومانى للدباغة وتجارة الجلود واالستيراد
والتصدير
(بشارة صياد نسيم وشركاه)

71

مكتب الفتح للتخليص الجمركي
(مسعد فتحى سالم مرعى)

72

رايت للتجارة العالمية
(سامية فتحي علي وشركائها(

73

األمين لالستيراد والتصدير
(إبراهيم امين عبد الغني محمد قاسم)

74

الزياد للتصدير
(وائل محمود حمدي السيد حسين محمد)

75

ليدرز للتوريدات العمومية واالستيراد والتصدير
(سلوى محمود عبد الغفارعون)

76

مؤسسة محمد شحات لالستيراد والتصدير
(محمد شحات على على )

77
78

محمد احمد جالل عبد العزيز جمعة
الهدف للصناعات المعدنية والبالستيكية AL Hadaf
عبد الغاني بورويس (مغربي الجنسية)

79

نجمة البرج
(يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم)

80

اثمار الدولية للصناعات الغذائية
(عبد االله سلطان وشريكيه(

81

المدينة المنورة لالستيراد والتصدير
(محمد احمد إسماعيل)

82

مكتب قنديل للتصدير
(محمود محمد قنديل سيد عبد الحليم(

83

اميركن ريفر AMIRKAN RIVER
(ابراهيم ابراهيم ابراهيم سالم)

84

مؤسسة الفايد العمال التصدير

(اسماعيل ابراهيم خميس مؤمن)

85

طريق الحرير
(احمد ربيع عبد هللا وشريكه)

86

مؤسسة التحرير لالستيراد والتصدير
(هشام عبد الخالق ناصف زكى)

87

النور لالستيراد والتصدير
(حسين رشوان على مفتاح معبد(

88

جلوبال لوجيستيك سيرفيس Global Logistics
services G.L.S

89

الطبيعة الدولية لالستيراد والتصدير
(فهيمة عبد الحفيظ عبد المقصود بدوي)

90

جولدن أوشن Golden Ocean
(أبو الدهب حسن عبد هللا بخيت)

91
92

مصر أكتوبر للصناعات الغذائية
الفيوم المتحدة للصناعات الغذائية والتصدير واالستيراد
(حمادة عبد العظيم عبد الحميد وشريكه)

93
94

مصر الخير للصناعات الغذائية (ش.م.م)
العالمية للتجارة واالستيراد والتصدير
(سامح بدر احمد زكى عثمان)

95

الترانتيف لالستيراد والتصدير
(اشرف عبد المنعم جعفرعلى وشركاه)

96

المصطفى لالستيراد والتصدير
(محمد حسن محمد عبد العزيز)

97

أمجاد
(حسن السيد العيسوي)

98

االهرام للتصدير
(رانيا الشافعي مختار شبارة)

99

خضر لالستيراد والتصدير
(صبحي السيد خضر)

100

المغربي لالستيراد والتصدير
(محمد سعيد احمد مغربي)

101

الفردوس لوجستيك
(محمد عبد الخالق عبد الفتاح إبراهيم)

102

الشركة الوطنية لصناعة الدخان
(شركة أوالد زيدان)

103

شركة ايجي جروب لالستيراد والتصدير والتوكيالت
التجارية
(عبدالناصر محمد عبدالقوي خليفة)

104

شركة نده للتجارة
(مصطفى احمد محمود نده)

105

شركة الكرم لالستيراد والتصدير
(حميدة ابراهيم ادم ابو بكر)

106

شركة السلطان لالستيراد والتصدير
(خليفة سلطان وشركاه)

107

شركة النيل للحاصالت الزراعية واالستيراد والتصدير
(محمد محمد عبدالحفيظ محمد نوار وشريكه)

108
109

شركة اليف اليمنتز اجرو تريد كامبني
مؤسسة شوكت التجارية
(عواد احمد عواض شوكت)

110

مؤسسة السنابل للصناعات
(محمد الهادي أحمد عبدالوهاب محروس)

111

شركة عزام لالستيراد والتصدير عبدالعزيز عبدالعزيز
احمد عزام

112

الشركة العربية لخدمات النقل والتجارة "عرب ترانس"
( نبيل شكري وشركاه)

113

مؤسسة الحمد للتجارة الدولية ورثة علي علي محمد
الشناوي
(اميمة محمد محمد الشناوي وشركاه)

114

شركة مارو للتصدير
(مجدي مكرم زوما سيفين)

115

مكتب الشمس لتجارة المحاصيل واستيرادها وتصديرها
(بسيوني كرم بسيوني السيد قايد)

116

مؤسسة المنى لالستيراد والتصدير
(منى بشارة طانيوس)

117

مكتب كريم احمد ابراهيم السيد الحمامصي
"كريم لالستيراد والتصدير"
( كريم احمد ايراهيم السيد الحمامصي)

118

شركة الروضة لالستيراد والتصدير
(غريب سعيد الراوي علي)

120

مكتب حمدي فاروق ابوالحمد مصطفى حمدي
( فاروق ابوالحمد مصطفى)

121

Mediterananean . cargo.line
شركة هشام محمد لبيب السيد توفيق

122

شركة كوسموس بالست الشرق االوسط
cosmo plast middle east

123

شركة سالي ياسين محمد ياسين دراز
(سالي ياسين محمد ياسين دراز)

124

شركة استراروز لالستيراد والتصدير
(بسمة ممتاز عبدالرحمن وشريكها)

125

الشركة المصرية للتجارة والتوكيالت "ايجيتاك"
(عبدهللا محمد شفيق جاويش)

126

شركة فري تريد
(بدرية سعيد احمد احمد حماده)

127

الشركة العالمية للتصدير
(رمضان عزيز حسن الحصري)

128

شركة الفراعنة لالستيراد والتصدير
(مصطفى الطحان وشريكه)

129

شركة رام ماربل
(رامز منير شايوب جرجس)

130

مكتب عماد يحيي احمد مدين
(عماد يحيي احمد مدين)

131

شركة الوالء للتصدير
(محمود حسن محمد حسن)

132

شركة مصطفى عنتر مصطفى
(مصطفى عنتر مصطفى)

 133الشركة العربية للمعادن والتصدير واالستيراد والتوريدات
العمومية
(محمود محمد المغاوري وشريكته)

134

شركة المنارة لالستيراد والتصدير والتخليص الجمركي
(محمد الحسيني الحسيني ابوالعال)

135

شركة رامك
(سنكريم كرنيك دادوريان)

136

شركة ميتالو لتشغيل وتجارة المعادن )(metalu
(محمد ابراهيم الدسوقي محمود شومان)

137

شركة النبيل لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية
(نبيل عبدالكريم الماحي وشريكه)

138

الشركة العربية لصناعة وتجارة المعادن
(عبدهللا ابراهيم عبدهللا ابراهيم المزين وشريكه)

139

شركة يارا جروب للتخليص الجمركي واالستيراد
والتصدير
(طالل أحمد خميس وشركاه)

140

مكتب السالم لالستيراد والتصدير
(اسماء جمال هاشم احمد الحريري)

141

مكتب روانكو للتصدير
(محمد ابراهيم محمد ابراهيم جبريل)

142

شركة الوسيم للتصدير
(ماجدة العجيزي السيد ابراهيم غازي)

143

شركة أيوب للتصدير
(مجدي احمد ايوب محمد)

144
145
146

الشركة القومية للتوزيع
شركة ابد لتجارة وتوزيع االدوية EPDA
شركة تو برازر
(خميس ابراهيم احمد وشركاه)

147

شركة خميس ابراهيم احمد فتح هللا

148

مكتب السلوم لالستيراد والتصدير
(ادريس وصفي حوسين غيث)

149

شركة الليلي للتجارة الدولية
(هشام عادل شعبان محمد فايد)

150

شركة الرايا للتصدير وخدمات الشحن
(ناصر محمد سيد سعد)

151

شركة نفرتيتي لالستيراد والتصدير
(اسامة احمد المغاوري سليم وشركاه)

152

مكتب مصر العليا للتجارة
(على مدحت عبد الغنى)

153

شركة المدينة المنورة لالستيراد والتصدير
(رباب مسعود يوسف السيد)

154

شركة االسراء فور ايفر لالستيراد والتصدير
(السيد الخشن وشريكه)

155
156
157

شركة يا هال لالستيراد والتصدير
شركة جرين ورلد لالستيراد والتصدير
شركة مصر لبنان اامواد الغذائية ( البان)
(محمد سعد محمد انبى)

158

الشركة العالمية للتصدير واالستيراد والتخليص الجمركى
(سيد طه غنيم السقا)

159

شركة جولد فنجرز لالستيراد والتوكيالت التجارية
(أحمد أحمد على موسى)

160

الشركة المصرية لصناعة الدخان
(محمد سيد محمد عيسى وشريكه)

161

شركة االنوار لنظم الشحن
(محمود عبد المعطى محمد وشركاه)

162

شركة ليزلى العمال الشحنى والتخليص الجمركى
(جوزيف هالل فهمى وشريكه أسامه هالل فهمى)

163

شركة ايجيبت فود للمواد الغذائية
(عماد فريد وشريكته)

164

شركة تبوك لالستيراد والتصدير

(وائل يوسف محمد رزق)

165

شركة المنير للتجارة واالستيراد والتصدير
(محمد منير حسنى محمد شلبى العضيمى)

166

مكتب الهرم لالستيراد والتصدير
(إكرامى زين مصطفى عبده)

167

شركة أبو العنين للخدمات البحرية
(عبد الفتاح محمد محمد أبو العنين)

168

شركة الحجاز للتجارة
(مرسى أحمد مرسى وشركاه)

169

شركة دريم للنقل المبرد والتصدير لصاحبها جينج زهاو
 ( JING ZHAOصينى الجنسية)

170

شركة الكوثر لالستيراد والتصدير
(إبراهيم يوسف كحيف عبد الكريم )

171
172

شركة العربى فارما جروب لألدوية
مركز الدلتا التجارى لإلستيراد والتصدير
(محمد األباصيرى سالمة حسن خفاجى)

173

مؤسسة العز الدولية لالستيراد والتصدير
(عز الدين بغدادى السارى فرغلى)

174

مكتب بنكيوان لالستيراد والتصدير
(خالد أبو العنين عبد المعطى على كيوان)

175
176

شركة السارى الصغير لإلستيراد والتصدير
شركة ساف ترانس
(مصطفى حلمى وشريكه)

177
178

شركة ام جى ال لخدمات الشحن MGL
شركة اورجنك الند
(محمود محمد على متولى)

179

شركة تو ام اس للشحن والتصدير
(صبرى احمد كمال محمود)

180

شركة الحرمين لالستيراد والتصدير والتخليص الجمركى
(محمد عبد الغفار عبده عبد الغفار)

181

شركة تارجت انترناشيونال

(مجدى نعيم مشرقى وشركاه)

182

شركة فالفين ايجيبت لعموم االستيراد والتصدير
(رامى وديع سعيد كيرلس عوض)

183

شركة التحرير لالستثمار والتنمية الزراعية
(محمود حسين عطيه على جاهين وشريكيه)

184

شركة فروتى نايل لالستيراد والتصدير
(ابراهيم جبر زيادة جبر سليمان)

185

شركة التغريد للشحن والتصدير
(محمد فراج السيد خليل)

186

شركة فرى واى ايجيبت
(احمد حسنى عبد الجيد محمد)

187

شركة حسن عبدهللا حسن
(حسن عبد هللا حسن عبدهللا)

188

المؤسسة الدوليه لتشغيل الجلود
(سعد عبدالاله عرابى عبد الاله)

189

شركة هاشم انظم الشحن واعمال التصدير والتخليص
(محمد صبرى محمد هاشم)

190

مكتب النور للتصدير
(صالح محمد عبد الحميد محمد)

191

شركة سالم حميدة حامد أدم
(سالم حميدة حامد أدم)

192

مؤسسة السماح التجارية
(عوض على غباشى)

193

شركة كروس اوشن لخدمات الشحن
(عمرو مصطفى عبد الستار العاصى)

 194شركة اس ام لالستيراد والتصدير واإلستيراد لصالح الغير
والتوكيالت التجارية
(رومانى سعد ايوب سعد)

195

الشركة الدولية لالستيراد والتصدير وتوزيع الكتاب
(شريف فايز وعبير صبحى)

196

شركة افريكان يونيون لالستيراد والتصدير

(هشام فوزى وشركاه)

197

المكتب الدولى لالستيراد والتصدير
(شركة ابناء خميس)

198

مكتب مصطفى حسن
(مصطفى حسن عبد القوى حسن)

199

شركة امباريو فيرنيتشر
(سامية عبد الوهاب حسن)

200
201

شركة اسمنت حلوان
شركة فاين ميتالز ليمتد للمنتجات المعدنية
(أكرم شفيق خليفة وشريكه)

202

شركة نور اسكندرية
(أيمن كمال السيد وشريكته)

203

شركة يوروتريد لالستيراد والتصدير
(عالء علي عبده رمضان)

204

مؤسسة النور لالستيراد والتصدير
(حورية رمضان علي كيوان)

205

مركز الفتح للتخليص الجمركي وعموم االستيراد
والتصدير
(احمد ابراهيم رجب عمر)

206

الشركة المصرية للتوريدات العمومية والمقاوالت
(خالد عبدالوهاب وشريكته)

207

مصنع الفتح كالس للمالبس الجاهزة
(السيد محمد محمد ابراهيم الصاوي وشريكه)

208

شركة العماد لالستيراد والتصدير والتخليص الجمركي
(عماد عبدالحميد محمود جاب هللا وشريكه)

209

شركة الريهام للتصدير
(احمد محمد عبدالرحيم محمد مرسي)

210

شركة زهرة اللوتس
(وردة مجدي حسن عبدهللا حسن)

211

شركة الملكة للزيتون والصناعات الغذائية
(منير منير محمود سليمان)

212

شركة الهابي ايجيبت لالستيراد والتصدير والتوريدات
العامة والتوكيالت التجارية
(هاني سامي صليب يعقوب)

213

شركة المنى لالستيراد والتصدير والتخليص الجمركي
(منى احمد ابراهيم محمد الزغبي)

214

شركة الفتح للخدمات الجمركية والتصدير
(رسمية محمد محمود غنيمى)

215

شركة التيسير لالستيراد والتصدير
(معتز عبد الجيد حسني )

216

شركة السفير لالستيراد والتصدير والتخليص الجمركى
(محمد محمد سعد العزب)

217

شركة الدولية للتصدير
(عيد شكرى احمد عبد الرحيم)

218

المؤسسة المصرية لالستيراد والتصدير
(أشرف فتحى محمود البطران)

219

شركة العطار
(رضا فوزى محمد حسن)

220

شركة الرحاب لالستيراد والتصدير
(وائل السعيد محمد على الغزالى)

221

شركة المتحدة للنقل ( )UNIT TRANSمحمد على
الدين البواب وشريكته مروة حسن عبد الكريم

222
223

شركة يوسف عبد الحى جمعة ابو بكر
شركة ديترانس ايجيبت لوجستيكس
(حسن ابراهيم محمود حسن)

224

شركة البداية لالستيراد والتصدير
(ياسر محمد عبد الحميد ابو زيد وشركاه)

225
226

شركة السارا
شركة لى فى ديل ارتى
()LE- VIE DELL ARTE
(صالح مصباح الدسوقى وشريكه)

228

شركة المستقبل للتخليص الجمركى والشحن
()FUTURE

229

شركة المتحدة للتصدير
(اشرف سيد احمد جودة شحاتة)

230

شركة الحرية انترناشيونال
(اشرف على وشريكه)

 231شركة اسبرانزا للمالبس الجاهزة ESPERANZNZA

232
233

شركة ستونز ورلد للرخام STONES WORD
شركة فور ام لالستيراد والتصدير
(محمود مبروك عبد المقصود اسماعيل)

234

مكتب فضالكو للتخليص الجمركى واالستيراد والتصدير
(عادل عبد العزيز عبد العزيز فضالة)

235

شركة يوروفود ايجيبت

 236مؤسسة االهرام لتعبئة وتغليف وتصدير االسماك الطازجة
والمنتجات البحرية
(احمد حسن وجيه محمود)

237

شركة كواليتى جروب لالستيراد والتصدير
(فتح هللا عبد الفتاح الفقى وشركاه)

238
239
240
241
242
243
244

OGRACE

245
246
247
248
249
250
251
252
254
255
256
257
258
259
260

261

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
MED PHARMA BIO

272
AL JAZEERA TRADE

273
274
275
276
277
278

279

280
281
282
orient

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

furniture House

295
296
297
298
299
300

301
302
303
304

305
306
307
308

