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 مصانع الخضر والفاكهة التي استوفت اشتراطات السالمة الغذائية الخاصة بالهيئةقائمة 

 2021/  1 /14 :بتاريخ الصادرة
 74: عدد المصانع المستوفية
 2: عدد المصانع المعلقة

 المعتمدة المنتجات العنوان  المصنع اسم م
رخصة  / السجل الصناعي

 التشغيل
 مالحظات االستيفاء

 2018 مايو  17بتاريخ الصادرة لقائمة ا

 JFSاليابان لحلول الغذاء  1
  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر
مجمدة  اكهةخضروات وف   مستوفى  2013/0600067 

2 
الدولية للصناعات الغذائية الحديثة  

 )جهينة(

  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر

عصائر ومشتقاتها وبيوريه  

طماطم ب  
  مستوفى  2009/0600003

 أوريون للصناعات الغذائية 3
  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر
مجمدة  اكهةخضروات وف   مستوفى  2012/37959 

 جيفركس ) روبير جبران منصور وشركاه ( 4
  - بيسأمدينة 

 سكندرية ال 
وفاكهة مجمدة خضروات   مستوفى  2013/39436 

5 
كولت أ دوهلر مصر لتصنيع مكونات امل

 واملشروبات الطبيعية

  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر

مركزات فواكه ومركبات عصائر 

 ومكسبات طعم 
  مستوفى  2016/06002013

 اإلسكندرية الزراعية )ملار(  6
أبو املطامير ـ  

 البحيرة
 مستوفى  2013/37512 عصائر ومشروبات 

مضاف في 

قائمة اللبان  

2برقم   

 G.S.Fيجيبت إف إ س.إجى.  7
  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر
  مستوفى  1995/24483 صوصات

 جرانا نايل فروتس للتصنيع أ 8
  -العبور مدينة 

 القليوبية 
  مستوفى  2011/37113 محضرات فاكهة طبيعية 

9 
الشركة العاملية للمواد الستهالكية واألغذية ـ  

 مصر

  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر

نصف مقلية مجمدة ـ  بطاطس  

بطاطا حلوة نصف مقلية 

مجمدة ـ خضروات مجمدة ـ  

 فواكه مجمدة 

  مستوفى  2013/0600039

 املروة للصناعات الغذائية )جهينة( 10
  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر

الفاكهة  همركزات وبيوري

 والخضروات 
  مستوفى  2004/30719

 صناعة املركزات الحديثة )جهينة(شركة  11
  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر

الفاكهة  همركزات وبيوري

 والخضروات ومشتقاتها 
  مستوفى  2009/0600001

12 
حسن  جودة الحاصالت الزراعية )عز الدين 

 عبد هللا جوده وشريكه( 

- ةعزبة جود

 كفر الشيخ
وات وفاكهة خضر    مستوفى  2005/30975 

 هلية للتجارةسوناك األ  13
-مركز دمنهور 

 البحيرة
مجمدة  وفاكهة خضروات  مستوفى  1992/21880 

 

 

 

 كس للصناعات الغذائيةليدز ايلجرين ف 14

النهضة  

  -العامرية ـ

 سكندرية ال 

 مستوفى  2015/41459 خرشوف ـ فراولة ـ زيتون ـ بامية
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المعتمدة المنتجات العنوان  المصنع اسم م  
رخصة  / السجل الصناعي

 التشغيل
 مالحظات االستيفاء

 ICAPPالعاملية لإلنتاج والتصنيع الزراعى  15

العاشر  مدينة 

 -من رمضان 

 الشرقية 

  مستوفى  2006/31701 خضروات وفاكهة مجمدة

16 
الشركة الدولية ملشروعات التصنيع الزراعى 

 )بيتى( 

ـ   أبو املطامير

 البحيرة
 مستوفى  2002/29159 عصائر

مضاف في 

قائمة اللبان  

6برقم   

 شركة هيرو للصناعات الغذائية 17
طوخ ـ  

 القليوبية 

مربات ـ عصائر ـ شربات طبيعى ـ 

 وصناعى وعسل النحل
 مستوفى  1994/23747

مضاف في 

  اخرى قائمة 

24 برقم   

 2018  يونيو 26الصادر بتاريخ   لقائمة تحديث ا

 مجموعة أغذية مصر 18

مدينة 

 -السادات 

 املنوفية

مركزات الفواكه والخضروات  

 وتعبئة صلصة 
  مستوفى  2010/1700017

 2018يونيو  28بتاريخ الصادر لقائمة تحديث ا

 شبرا ـ القاهرة ش يالقبيص ى للعصائر الفر  19

تجميع جميع ثمار الفاكهة  

واملوالح الناضجة والطازجة  

وعصرها وتصنيعها وتجميدها  

مواد حافظة وحفظها بدون   

   مغلق معلق 2019/0600739

 2018  يوليو  4بتاريخ الصادر لقائمة تحديث ا

 يجيبت(إ شركة الصناعات الغذائية )ستيفان  20
  6مدينة 

 الجيزة  - أكتوبر

فاكهة مجمدة ـ مستحضر فاكهة 

 وكولتةـ لب فاكهة ـ صوص الش
 مستوفى  2010/35721

 

 

 

 الغذائية الصعيد لصناعة املواد  21

بياض  منطقة 

العرب 

ـ بنى  الصناعية 

 سويف

جميع أنواع الخضروات  

 اكهةوالف
 مستوفى  2012/37530

 

 

 

 

 

 2018 يوليو  22بتاريخ الصادر لقائمة تحديث ا

 شركة الوفاق السعودى للصناعات الغذائية 22
  - العبور مدينة 

 القليوبية 

دبس قصب السكر   -عسل نحل 

 صلصة  -عشاب أ -مربى  -

صوصات   -دبس التمر  -طماطم 

 زيت زيتون  -كاتشب  - ردةطمس -

 مستوفى  2009/33985

مضاف في 

  اخرى قائمة 

23 برقم   

23 
الشركة املصرية لحفظ وتبريد الخضروات  

 والفاكهة

  -العبور مدينة 

 القليوبية 
 مستوفى  2013/38260 مجمدة  وفاكهة خضروات

 

 

 للصناعات الغذائيةليكس ا شركة كولد  24
 -العامرية 

 سكندرية ال 
 مستوفى  منطقة حرة خضروات وفواكه مجمدة

 

 ثالجات فقط 
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 المعتمدة المنتجات العنوان  المصنع اسم م
رخصة  / السجل الصناعي

 التشغيل
 مالحظات االستيفاء

25 
الشركة العاملية للتنمية الزراعية )فارم 

 فريتس مصر(

العاشر  مدينة 

 - من رمضان

 الشرقية 

 - بطاطس مجمدة نصف مقلية

 بودرة بطاطس
  مستوفى  1990/18763

 لبانالنور ملنتجات األ 26

العاشر  مدينة 

 - من رمضان

 الشرقية 

 مستوفى  2012/1300063 عصير 

مضاف في 

قائمة اللبان  

9برقم   

27 
الشركة الفرنسية للصناعات الغذائية )رويال  

 باك( 

  6مدينة 

 الجيزة  -أكتوبر 
  مستوفى  1996/25427 نتاج اللب إ

 الشركة املصرية للغذاء )فرجللو(  28

برج العرب 

الجديدة ـ  

 سكندرية ال 

حفظ وتجميد خضروات ) بامية 

  -سبانخ  -بسلة سادة وبالجزر  -

 -فراولة  -قلقاس   -فاصوليا 

قرنبيط  -شربة خضار  -ملوخية 

 -خضراء كسبرة  -بروكلي  -

 الخ ( -فول أخضر  -خرشوف 

  مستوفى  1998/26304

 2018 أغسطس  30  بتاريخ الصادر لقائمة تحديث ا

 فارم فود للصناعات الغذائية 29

الصالحية 

الجديدة ـ  

 الشرقية 

  مستوفى  2013/39257 خضروات وفاكهة مجمدة

 املركز الخليجى املصري ـ جولد اليكس 30
مدينة بدر ـ  

 القاهرة
نواعها أالخضروات مجمدة ب   مستوفى  2015/0100343 

 2018أكتوبر   17بتاريخ  تحديث القائمة الصادر 

 شركة النيل للتصنيع الزراعى املتطور  31
  -العبور مدينة 

 القليوبية 
  مستوفى  2009/34817 فاكهة مجمدة

 القاهرة للتصنيع الزراعى 32
  - العبور مدينة 

 القليوبية 
  مستوفى  2000/28025 لب ومركزات فواكه طبيعية 

 ( مريكانا)أالشركة املصرية للمعلبات  33
  6مدينة 

 الجيزة  -أكتوبر 

 -خضر أزيتون  -سود أزيتون 

 بقوليات وحبوب معلبة
 مستوفى  1999/27328

 

 

 

34 
الشركة املصرية للغذاء مصنع مركزات 

 الفاكهة

برج  مدينة 

العرب 

  -الجديدة 

 سكندرية ال 

تين   -جوافة  -لب فاكهة )مانجو  

فراولة(   -تفاح  -مشمش  -خوخ  -

معجون   - معجون طماطم  -

 فلفل حار 

 مستوفى  2011/37196

 

 

 

 

 

 

 مجموعة الشمس للزراعات املتطورة 35
التل الكبير ـ  

 ليةيالسماع

صلصة الطماطم ـ العصائر ـ  

 الخل
 مستوفى  1999/26802
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المعتمدة المنتجات العنوان  المصنع اسم م  
رخصة  / السجل الصناعي

 التشغيل
 مالحظات االستيفاء

36 
)لصالح شركة  فودز لية فروزن يالسماع

 ( للتجارة والتوزيع فيردى

القنطرة ـ  

 ليةيالسماع
  مستوفى  100396 خضروات وفاكهة مجمدة

37 
للتنمية الغذائية مصنع الشركة املصرية 

 العصائر الزجاج 

برج  مدينة 

العرب 

  -الجديدة 

 سكندرية ال 

مشروبات  -نكتار فاكهة طبيعي 

   فاكهة طبيعي
  مستوفى  2006/31589

 2018نوفمبر    4 بتاريخ تحديث القائمة الصادر 

 ش.م.م   جا( أشركة النيل للتصنيع الزراعى ) 38
ميت غمر ـ  

 الدقهلية 

مجمدة وعصائر خضروات 

 مبسترة ومربات 
  مستوفى  2003/29847

 2018نوفمبر   29 بتاريخ تحديث القائمة الصادر 

39 
التطوير للصناعات الغذائية  )مؤجر لشركة 

 دومتى(

  6مدينة 

 الجيزة  -أكتوبر 
  مستوفى  2013/39357 عصائر

 )بريجو( بريجو للصناعات الغذائية شركة 40
  -العبور مدينة 

 القليوبية 
 مستوفى  2007/32785 عصير 

مضاف في 

قائمة اللبان  

 19برقم 

 2019أبريل   7 بتاريخ تحديث القائمة الصادر 

41 
املجموعة الصناعية الدولية ـ عين ـ محمد  

 عبده محمد الشطوى وشركاه
  مستوفى  0300019 خضروات وفاكهة مجمدة بورسعيد 

 )مونتانا( املتحدة للصناعات الغذائية  42
 -قليوب 

 القليوبية 
  مستوفى  1989/15550 خضروات وفاكهة مجمدة

 سكندرية ال  قباء لألغذية شوشان 43
تجهيز وتعبئة خضار وفاكهة في 

 محلول ملحى )ورق عنب(
  مستوفى  2018/02001053

 2019أبريل   30 بتاريخ تحديث القائمة الصادر 

 الطازجة بلوسكايز مصر لتصنيع العصائر  44

مدينة العاشر  

 -من رمضان 

 الشرقية 

عصير طبيعى طازج وسلطة  

 فاكهة

السجل الصناعى لهم قيد  

 الستخراج 
  مستوفى 

 املروة لحفظ وتجميد الخضروات والفاكهة 45
  - العبور مدينة 

 القليوبية 

فرز وتجهيز وتجميد وتعبئة 

 خضروات وفاكهة 
 مستوفى  2007/32859

 

 

 

 

 2019مايو   30   بتاريخ الصادر تحديث القائمة 

46 
التحاد الدولى للصناعات الغذائية املتكاملة  

 )راية فودز( 

مدينة 

 -لسادات ا

 املنوفية

فرز وتجهيز وتجميد الخضروات 

 والفاكهة
2020-11-23 مستوفى  2007/32671  
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 المعتمدة المنتجات العنوان  المصنع اسم م
رخصة  / السجل الصناعي

 التشغيل
 مالحظات االستيفاء

2019يونيو  24 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

47 
مصنع املروة فودز للمخلالت والستيراد 

 والتصدير 

 - بسيون مركز 

 الغربية

ـ مخلالت  بأنواعهزيتون مخلل 

 خضروات مشكلة بجميع أنواعها 
  مستوفى  2013/38358

2019أكتوبر   14 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

48 
الشركة املصرية البريطانية للتنمية العامة ) 

 جالينا البريطانية توب نوتش ( 

العامرية /  

 السكندرية 

تجهيز وتجميد الخضروات والفاكهة  

 املتنوعة 
  مستوفى  1999/26866

2019ديسمبر   18 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

49 
)   الفاكهة منتجات لتصنيع الدولية الشركة

(  اورانا  

  -مدينة بدر 

 القاهرة

وتجميد وتعبئة  وتجهيز فرز 

 وفاكهة  خضروات
  مستوفى  2013/38448

 عبور لند للصناعات الغذائية   50
 -مدينة العبور 

 القليوبية 
  مستوفى  1998/26519 عصائر فاكهة طبيعية 

2020يناير   20 بتاريختحديث القائمة الصادر   

فتح هللا للتبريد و التجميد و التصنيع مجمع  51  
-العامرية

 السكندرية 

فرز وتجهيز وتجميد خضروات 

 وفاكهة
  مستوفى  2001/28572

 املصرية للمخلالت  52

مساكن الثروة 

ابو   -املعدنية 

-زعبل

 القليوبية 

زيتون   -خضروات مختلفة مخللة 

 بأنواعه مخلل 
  مستوفى  2016/42274

2020فبراير  24بتاريختحديث القائمة الصادر   

 شركة الرضوان للصناعات الغذائية 53

الصالحية 

- الجديدة

 الشرقية 

جميع أنواع الخضار و الفاكهة  

 املجمدة 
 معلق 2016/42338

-22معلق بتاريخ 

11-2020  

2020مارس  15 بتاريختحديث القائمة الصادر   

54 
 الزراعيوالتصنيع  لإلنتاجشركة اوليفى 

 ش.م.م. 

العاشر من  

ـ    رمضان

 الشرقية 

طرش ى   -زيت زيتون  -زيتون مخلل 

سلطة زيتون   -خضار مخلل  -

ورق عنب محفوظ في  -مخلل 

 -ترمس مملح  -محلول ملحي 

خرشوف في محلول   -حمص مملح 

 فلفل مهروس -ملحي 

  مستوفى  2012/1300055

 شركة القبيص ى للعصائر 55
  6مدينة 

 الجيزة-أكتوبر

فرز وتجهيز  -فرش  طبيعيعصير 

 وتجميد وتعبئة الخضر والفاكهة 
  مستوفى  2019/0600739

56 
الغذائية ) مصنع  صناعاتالصقر لل

 العصائر ( 

برج العرب 

- الجديدة

 السكندرية 

 مستوفى  2000/28253 عصائر ومشتقاتها
مضاف في قائمة  

 4اللبان برقم 

57 
لالستثمارات السياحية و شركة البدر 

 العقارية و الزراعية ) فروزينا ( 

وادي 

-النطرون

 البحيرة

خضروات   -بطاطس نصف مقلية 

 وفاكهة مجمدة
  مستوفي  2007/32625
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 المعتمدة المنتجات العنوان  المصنع اسم م
رخصة  / السجل الصناعي

 التشغيل
 مالحظات االستيفاء

58 
امليزان   الرشيديشركة مصانع حلويات 

 )مصنع املربي(

- أكتوبر 6

 لجيزةا
  مستوفي  1997/ 26097 مربي بجميع انواعها  

2020مايو   13 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

59 
عادل طه عبد الرحمن وشريكه )املصري 

 للصناعات الغذائية (

مدينة 

- السادات

 املنوفية

 -عصير فاكهه طبيعي-لب فاكهه 

  -صلصة طماطم  -معجون طماطم

 كاتشب طماطم   -مربات بانواعها

  مستوفى  2017/1700215

 2020يوليو  14 بتاريخ تحديث القائمة الصادر 

 املصرية السعودية للصناعات الغذائية 60

مدينة السادات 

- املنوفية -

 املنوفية

  مستوفى  2020/1700814 خضروات مجمدة

 بني سويف    -دهيدرو فودز   61

املنطقة  -

 الصناعية 

   بنى سويف

كرات مجفف ثوم   -بصل مجفف 

 مجفف 
  مستوفى  2004/30327

62 
شركة حلوانى إخوان ش.م.م. ) مصنع 

 الفاكهة و املربي ( 

مدينة العاشر  

 من رمضان 

فرز و تجهيز و تعبئة فاكهة 

تصنيع وتعبئة مربات و  -مجمدة 

عصائر بانواعها و تعبئة عسل  

 اسود 

  مستوفى  1998/26285

2020سبتمبر  24 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

 ايجيبت فودز جروب 63
  - قويسنا

 املنوفية

كيك  -اطس مقلية )شيبس ى(  بط

 هبأنواع
 مستوفي  2011/0100082

مضاف في قائمة  

   4اخرى برقم 

 شيبس ي العاملية للصناعات الغذائية 64
  - العبور مدينة 

 القليوبية 
  -انتاج وتعبئة بطاطس شيبس ي 

 من الذرة  انتاج و تعبئة مقرمشات
 مستوفي  2013/38960

مضاف في قائمة  

 7اخرى برقم 

 للصناعات الغذائية العاملية شيبس ي 65
  أكتوبر  6مدينة 

 الجيزة -

سناكس من   -بطاطس شيبس ي 

  -مقرمشات من الذرة  -الذرة 

 سناكس من دقيق القمح

 مستوفي  1996/25047
مضاف في قائمة  

  9اخرى برقم 

  بس ى العاملية للصناعات الغذائية شي 66
 -مركز ابنوب 

 أسيوط

شرائح البطاطس املقلية 

 منتجات ذرة فيشار  - يبس ى(ش)
 مستوفى  2000/38314

مضاف في قائمة  

  35اخرى برقم 

 رايت  للصناعات الغذائية  67
 أكتوبر   6مدينة 

 الجيزة  
  مستوفي  2017/0100489 شيبس ى 

 الغذائية للصناعات سيلفا شركه 68
كفر الدوار  

 البحيرة

فرز وتجهيز وتجميد وتعبئة 

  -خضروات وفاكهة متنوعة 

فالفل نصف   -عجينة فالفل 

 خرشوف في محلول ملحى -مقلية 

 مستوفي  2010/35963
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69 
  للصناعات الوربية املصرية الشركة

 ( فروست الفا )  الزراعية و  الغذائية

 العامرية 

 األسكندرية 

فرز وتجهيز وتدريج وتجميد  

وتعبئة خضروات وفاكهة بانواعها  

تجهيز وتعبئة خضروات في   –

 محلول ملحى

  مستوفي  2008/02000021

 P&J واملركزات للعصائر جى اند بى 70
مدينة السادات 

 املنوفية
  مستوفي  2008/33147 الفاكهة  لب -  الطماطم مركزات

 الغذائية للصناعات  الدولية الفرسان 71
أكتوبر   6مدينة 

 الجيزة

عصير طماطم    –معجون طماطم  

لب   –عصير طبيعى كوكتيل  –

 فاكهة طبيعى

  مستوفى  2019/0600749

2020أكتوبر  22 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

 سفن سكاى للصناعات الغذائية 72

برج العرب 

الجديدة   

 األسكندرية 

  -مربي بانواعها  -صلصة طماطم 

 كاتشب
  مستوفى  2013/ 02000295

2020نوفمبر  12 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

73 
محمد سعيد محمد رضوان )ديلى نيدز 

DAILY NEEDS) 

  -مركز الخانكة 

 القليوبية 
  مستوفى  1319031802005770 انتاج عصائر الفاكهة او الخضر 

2020ديسمبر  17 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

74 
طنبو فوود انجريدينتس للتصنيع الغذائى  

 والزراعي

أكتوبر   6مدينة 

 الجيزة -
  مستوفى  500122/2020 بصل مجفف

2021يناير   10 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

 الغذائى  لالستثمار املصرية الشركه 75

مدينة العاشر  

 -من رمضان 

 الشرقية 

 وفاكهة خضر تجميد و  تجهيز

 مجمدة فراولة
  مستوفى  1302116/2020

2021يناير   14 بتاريخ تحديث القائمة الصادر   

 رحاب األندلس الدولية للصناعات الغذائية 76
أكتوبر   6مدينة 

 الجيزة -
  مستوفى  0600477/2018 الزيتون املخلل واملخلالت
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 المصانع علىالقائم بأعمال مدير اإلدارة العامة للرقابة 

 

 محمد عبد الفضيل 

 

 

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

