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  يةائطاقة كهرب انتاج ترخيص مزاولة نشاط  شهادة

 ٢٠٢٠/٢٠٢١المالى لعام ل

 بيانات المرخص له:

  جلوبال للطاقةشركة  :  ــم ــــــــــــــــــاإلســـــــــــــــ

  خالد عبد الحميد/ م : ــةرئيس مجلس إدارة الشرك

  سامى عبد القادر/ م : اسم الممثل القانوني للشركة

  مساهمة مصريةشركة :    ــركةالشكل القانوني للشـ

  القاهرة - المعادى –كورنيش النيل  ٥٧ : الرئيسي للشركةعنوان المقر

  ٠٢ /٢٢٥٢٦٠٩٠٠ : ـــــــفونرقـــم التليــ

  ٠٢ /٢٥٢٦٠٩١١:  ــسم الفاكــــــــــــرق

 taqapower.regulatory@taqa.com.eg : ــــيالـبريد اإللكترونـ

  ٢٠/٨/٢٠٠١بتاريخ  ٤٢٣٤٢  :وتاريخة  رقم القيد في السجل التجاري

  :بيانات عن النشاط المرخص به

  ٢٩٫٦٩٤ ) : إجمالي السعة ( ميجاوات

  ١٢٠٫١١٠من الترخيص (مليون ك.و.س):  االولى في السنة انتاجهاالمتوقع إجمالي الطاقة 

  مدة سريان الشهادة:

  ٣٠/٦/٢٠٢١مدة سريان هذه الشهادة حتى 

المنعقدة  ٢٠٢٠/٢٠٢١قرر مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في جلسته الرابعة للعام المالي 

الموافقة على إصدار شهادة ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربائية لمدة خمس سنوات  ٢٣/١١/٢٠٢٠بتاريخ 

ان يتم تجديد شهادة سريان الترخيص سنويآ ،وقد لشركة جلوبال للطاقة على  ٣٠/٦/٢٠٢٥وحتى  ١/٧/٢٠٢٠تبدأمن 

وطبقاً ألحكام هذه الرخصة واالشتراطات العامة  ٢٠١٥لسنة  ٨٧تم منح هذا الترخيص طبقاً ألحكام قانون الكهرباء رقم 

دة ال والبيانات الخاصة المبينة تفصيالً في النماذج المرفقة لترخيص إنتاج طاقة كهربية والتي تعتبر جميعها وحدة واح

  تتجزأ. 

وهذا الترخيص ال يعطي للشركة المرخص لها أي نوع من أنواع االحتكار في أي منطقة بجمهورية مصر العربية لمزاولة 

 النشاط المرخص به.

  الرئيس التنفيذي           
  

  دكتور مهندس/ محمد عبد العزيز عبد الرحمن
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  البيانات األساسية لمحطات االنتاج

  نوع المحطة  أسم المحطة
عدد الوحدات وقدرة كل وحدة 

  (ميجاوات)

اجمالى القدرة 

 االسمية

  (ميجاوات)

نوع الوقود 

  المستخدم
  تاريخ اإلنشاء

  ٢٠٠٨مايو   سوالر  ٣٫٣١٢)٠٫٤*١)+(٠٫٥١٢*١)+(٠٫٨*٣عدد(  ديزل  هيلتون كونكورد

  سيميتار
  غازية 

  ديزل
  ٢٠٠٨يونيو  غاز طبيعى  ٦٫٢٣٢  )٠٫٨٣٢*١)+(٠٫٩*٦عدد(

حبيبة(مرسى 

  شجرة)
  ٢٠٠٨يوليو   سوالر  ٣٫٢  )١٫٦*١)+(٠٫٤*٢)+(٠٫٨*١عدد (  ديزل

  أستيرينكس
  غازية 

  ديزل
  ٢٠١٢اكتوبر  غاز  ١٢٫١٥  )٠٫٢٥*١)+(٣٫٣*١)+(٤٫٣*٢عدد(

  

  

  


