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قيود أفراد

فروع الفراد

قيود الشركات

1 - يس تكس للخيوط ذ.م.م Y.A. S Tex For Yarn L.T.D شركة ذات مسئولية محدودة. شركة  رأس 

مالها 1,000,000.000 قيدت فى   25-05-2022 برقم ايداع    65 ورقم قيد  156    مركز عام  عن 

صنع خيوط من ألياف صناعية متنوعة   وذلك دون الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، 

وبشرط استصدار التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة هذه النشطة من الجهات ذات الختصاص.  ويجوز 

للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة 

بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو 

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة السويس مصنع رقم )F4- الدور الول- الجانب 

الشرقي( الكائن بالمنطقة القتصادية - القطاع الثالث -شمال غرب خليج السويس

2 - الكورية لستيراد السيارات المستعملة KOREAN FOR IMPORT USED CAR.,LTD شركة 

ذات مسئولية محدودة شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   29-05-2022 برقم ايداع    69 ورقم 

قيد  157    مركز عام  عن استيراد السيارات المستعملة وتجهيزها للمعاقين وتصنيع الجهزة المكملة اللزمة 

لها وفقا للقواعد الستيرادية المتبعة في هذا الشأن والضوابط المنظمة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة  وذلك دون 

الخلل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص والموافقات اللزمة لممارسة 

هذه النشطة من الجهات ذات الختصاص.  ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه 

مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في 

الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا  لحكام القانون.  بجهة محافظة 

السويس القطعة رقم )E01 -02/5( بالرض المخصصة لشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة القتصادية - القطاع 

الثالث - المنطقة القتصادية لقناة السويس - العين السخنة

فروع الشركات
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محو - شطب

رأس المال

العناوين
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النشاط

1 - ايه بي اس الفا للمشروعات الصناعية والخدمات التجارية شركة ذات مسئولية محدودة شركة سبق قيدها برقم     

81 قيدت فى 01-09-2020 برقم ايداع    61 وفى تاريخ  23-05-2022    تم تعديل النشاط ليصبح 1-اقامة 

مستودع جمركي عام والتخزين للسلع والبضائع  واللت و المعدات معلقة الرسوم علي أن يطبق عليها القواعد 

الستيرادية طبقا  للقوانين و التشريعات و اللوائح الستيرادية العامة و قانون الجمارك  فيما لم يرد به نص في 

قانون المناطق القتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو القرارات و الدلة الصادرة من مجلس إدارة الهيئة .  2-إقامة 

مستودعات التجارة اللكترونية من خلل الشركات الصادر بشأنها رخصة تجارة الكترونية، ومعارض عرض 

عينات السلع والبضائع فقط )دون البيع المباشر من تلك المعارض( .  3-تجارة الترانزيت العابر و تجميع و تجزئه 

الرساليات و المعالجة البسيطة للبضائع مثل  التصنيف و الفرز و الفصل و حساب الكميات و التعبئة و التفريغ و 

إعادة التعبئة و التجميع والتغليف ووضع العلمات التجارية من عنونه وترميز للبضائع و تقديم كافة الخدمات 

اللوجيستية للبضائع المخزنة بالمستودعات والمخازن من نقل و شحن وإمداد بالمعلومات وتقديم الستشارات الفنية 

و عرض البضائع المخزنة علي كافة لجان الفحوصات الفنية والصادرات و الواردات و الجمارك.  4-تنفيذ العمال 

اللوجيستية بصفة مستقلة أو المشاركة مع الغير و وكذلك إدارة وتشغيل و تأجير و استئجار كافة مراكب المداد و 

العاشة و اللت و المعدات والمهمات، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجة من الوجوه مع 

الشركات و غيرها التي تزاول أعمال شبيهة و التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها داخل المنطقة أو خارجها و ذلك 

طبقا  لحكام قانون المنطقة القتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون 83 لسنة 2002 أو القرارات و الدلة 

الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

الكيان القانونى

السم والسمة
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الشخاص

1 - خة   يا   لى  خروج   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    15-02-2015 برقم ايداع   1 تم التأشير 

فى تاريخ 15-02-2015  بــ :  من عضوية مجلس الدارة

2 - يانغ جونغ Yang Zhong  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    1   وتم ايداعه بتاريخ    

15-02-2015 برقم ايداع   1 تم التأشير فى تاريخ 15-02-2015  بــ :  ممثل عن شركة تيدا الصينية 

الفريقية للستثمار

3 - خة  يا   لى  خروج   المقيد برقم قيد    55   وتم ايداعه بتاريخ    07-04-2019 برقم ايداع   26 تم 

التأشير فى تاريخ 07-04-2019  بــ :  من عضوية مجلس الدارة

4 - يانغ جونغ Yang Zhong  عضو مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    55   وتم ايداعه بتاريخ    

07-04-2019 برقم ايداع   26 تم التأشير فى تاريخ 07-04-2019  بــ :  ممثل عن شركة تيدا الصينية 

الفريقية للستثمار

5 - اندرو صحصاح بطرس قلده  خروج   المقيد برقم قيد    81   وتم ايداعه بتاريخ    01-09-2020 برقم 

ايداع   61 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  للستقالة

6 - سليمان محمد رشاد سليمان السيد  خروج   المقيد برقم قيد    81   وتم ايداعه بتاريخ    01-09-2020 برقم 

ايداع   61 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  للستقالة

7 - هشام محمد مصباح عمر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81   وتم ايداعه بتاريخ    01-09-2020 برقم 

ايداع   61 تم التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  

8 - محمد كمال اسماعيل عبد العزيز

 رمضان  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    81   وتم ايداعه بتاريخ    01-09-2020 برقم ايداع   61 تم 

التأشير فى تاريخ 01-09-2020  بــ :  يباشر المديرون وظائفهم لمدة غير محددة

9 - أوليفيه دي نوراي  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    108   وتم ايداعه بتاريخ    22-04-2021 برقم 

ايداع   56 تم التأشير فى تاريخ 22-04-2021  بــ :  تعيين السيد/ أشرف اسامه حسين يسري عبدالحميد مدير 

وللمدير التنفيذي حق تمثيل الشركة أمام كافة الجهات  تنفيذي للشركة وتحديد سلطاته على النحو التالي:  1-

الحكومية والغير حكومية بما في ذلك على سبيل المثال ل الحصر الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس 

والهيئة العامة للستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الضرائب وكافة مأموريتها 

والغرفة التجارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة المالية والهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية للتأمينات الجتماعية ومكاتبها التابعة لها ووزارة القوة 

العاملة ومكاتب العمل التابعة لها والسجل التجاري ومصلحة الجمارك والمرور وله حق توكيل أو تفويض الغير 

وله حق بيع وشراء وإيجار أصول الشركة بما فيها السيارات بشرط أل تزيد قيمة  في بعض أو كل مما ذكر.  2-

الصل عن 100.000 دولر أمريكي )مائة ألف دولر أمريكي( أو ما يعادلها بالجنيه المصري وله حق توكيل أو 

وله حق تمثيل الشركة في جميع تعاملتها مع الغير وفي توقيع عن  تفويض الغير في بعض أو كل مما ذكر.  3-

الشركة على كافة العقود والتفاقيات والمشارطات والصفقات التي تدخل ضمن غرض الشركة أو في إطار العمل 

المعتاد للشركة، بشرط أل تتجاوز قيمة العقد أو التفاقية 500.000 دولر أمريكي )خمسمائة ألف دولر أمريكي( 

وله حق تمثيل  أو ما يعادلها بالجنيه المصري وله حق توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل مما ذكر.  4-

الشركة في التعامل مع جميع البنوك والمصارف في جميع المعاملت البنكية بما في ذلك فتح وغلق الحسابات 

البنكية وسحب وإيداع والتوقيع على شيكات والقتراض وإصدار خطابات العتماد وخطابات الضمان وكل ذلك 

بما ل يجاوز مبلغ 500.000 دولر أمريكي )خمسمئة ألف دولر أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري وله حق 

وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي الشركة وتحديد  توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل مما ذكر.  5-

مرتباتهم وأجورهم والتوقيع على عقود العمل وله حق توكيل أو تفويض الغير في بعض أو كل مما ذكر.  تعيين 

السيد/ كلينت شين كارمايكل مدير عمليات للشركة.
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تجديد افراد

تجديد شركات
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