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 شهادة سريان ترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربية  

 لعام 1049

 المرخص له تبيانا

  إي للكهرباء و الطاقة شركة  :   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــماإلس

  وليد رؤوف محمد   : إدارة الشركــةرئيس مجلس 

  وليد رؤوف محمد  : للشركــة اسم الممثل القانوني

 مصريةشركة مساهمة :   الشكل القانون للشركـــــــــة

 ، القاهرة الجديدة  4، النرجس  184 :       يـــعنوان المقر الرئيس

    01 16176071: ـــــــــــــفونم التليـــــــــــــرق

 01 16176076 : ـــــــــــــــــــــــــــسرقم الفاك

  a.nada@eandpower.com : يــــــــــــــــبريد اإللكترونــال

 1/41/1041بتاريخ    68168  : رقم القيد في السجل التجاري وتاريخه

 بيانات عن النشاط المرخص به

 69,199  : ( وات)ميجا  التعاقديةالقدرة إجمالي 

 18.76 : من الترخيص )مليون ك.و.س( رابعةالالسنة في  شراؤهاإجمالي الطاقة المتوقع 

 10/7/1010 مدة سريان هذه الشهادة حتى

الترري عقرردت بترراريخ  1049/1010لعررام  الخامسررة المسررتهلك فرري جلسررته قرررر مجلررس إدارة جهرراز تنظرريم مرفررق الكهربرراء وحمايررة 

طبقرا  ححكرام قرانون الكهربراء وذلرك  إي للكهربراء و الطاقرة طاقرة كهربيرة لشرركة  توزيع شهادة سريان ترخيصمنح   49/44/1049

تفصيال  في النمراذ  المرفقرة لتررخيص  وطبقا  ححكام هذه الرخصة واالشتراطات العامة والبيانات الخاصة المبينة 1046لسنة  86رقم 

 طاقة كهربية والتي تعتبر جميعها وحدة واحدة ال تتجزأ.  توزيع

للشرركة المررخص لهرا أي نرو  مرن أنروا  االحتكرار فري أي منطقرة بجمهوريرة مصرر العربيرة لمزاولرة النشراط  يوهذا الترخيص ال يعط

 المرخص به.

 

 

 التنفيذي  الرئيس          

 محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمنمهندس / دكتور 
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 العمالء وموقع ممارسة النشاط         

 الموقع اسم المشرو  
 سعر البيع

 )قرش/ك.و.س(

 

4 
قطاع العين السخنة  -الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية بالتخصيص عن طريق بيع قطعة األرض الكائنة بمركز الحوري 02/9/0222( بتاريخ 141وفقاً للقرار رقم ) العين السخنة-قرية بياسيرا

 0م902929740ساحل خليج السويس بمساحة تبلغ  –

وفقا  لألسعار 
الصادرة بقرار 
وزير الكهرباء 
والطاقة المتجددة 

لسنة  444رقم 
وتتغير  1049

 بتغير التعريفة .

1 
 

 فيلد  جاردن القطامية 
متكامل بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية لتخصيص  إلقامة مشروع عمرانى 11/2/0229تم توقيع عقد بيع ابتدائى بتاريخ 

 0م 079790729فدان والتى تعادل   52771( بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 1قطعة أرض رقم )

1 
 

 إمتداد بالم هيلز القطامية 

 
إلقامة مشروع عمرانى متكامل بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية وشركة شرق القاهرة الجديدة للتنمية العقارية لتخصيص  11/2/0229بتاريخ  عقد بيع ابتدائىل وفقا

صادر من وزارة اإلسكان ومكمالً له قرار التعديل ال 0م 024914719فدان والتى تعادل   5179( بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 9قطعة أرض رقم )
فدان والتى تعادل  129715( لتصبح المساحة 9حيث تم إعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة األرض رقم ) 1/0/0212( بتاريخ 57والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم )

 0م 49991771

 جولف فيوز  1
( بتاريخ 452بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم هيلز للتعمير ، كما أصدرالقرار الوزارى رقم ) 07/0/0222بتاريخ  عقد بيع ابتدائىل وفقا

بمدينة السادس  من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتخصيص قطعة أرض لشركة بالم هيلز للتعمير إلقامة مشروع ملعب جولف وتجمع سكنى 01/10/0222
 0م 0249490فدان أى ما يعادل  472795من أكتوبر شاملة إعتماد تخطيط وتقسيم قطع األراضى بمساحة 

 إمتداد الجولف 6
 ) جولف اكستينشن ( 

( بتاريخ 492أصدرالقرار الوزارى رقم )بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم هيلز للتعمير ، كما  02/9/0227عقد بيع ابتدائى بتاريخ ل وفقا 
إلقامة مشروع تجمع سكنى  0م 1922120فدان ما يعادل  929755( بمساحة 1من وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتخصيص قطعة أرض رقم ) 91/7/0211

 وفيالت لشركة بالم هيلز للتعمير

7 

 
 بالم هيلز القطامية

 PK   

تم توقيع ملحق لعقد البيع طبقاً  12/11/0215بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة بالم هيلز للتعمير ، وبتاريخ  09/7/0225ابتدائى بتاريخ عقد بيع ل وفقا
تعمير اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة ، كما أصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركة بالم هيلز لل 15/2/0214لقرار مجلس الوزراء بجلسته الرابعة في 

 بمنطقة اإلمتداد الشرقى بمدينة القاهرة الجديدة إلقامة مشروع سكنى متميز 0م  907497750فدان ما يعادل  0017215( بمساحة 2األرض رقم )

6 
 1هاسيندا وايت 

بين كال من محافظة مطروح والجمعية التعاونية للبناء واالسكان للعاملين باذاعة وتليفزيون اسكندرية لقطعة ارض  9/7/1990بيع مع حفظ حق االمتياز بتاريخ  قدلعوفقا
اتحاد مالك الربوة بسيدى عبد الرحمن تم توقيع عقد بيع مع حفظ حق االمتياز بين كال من محافظة مطروح  و  05/5/1991، وبتاريخ  0م^ 995492625البالغ مساحتها 

 07م^ 110947711لقطعة ارض بمساحة 

8 
  1جرين 

رقم  صدر قارار وزارى 14/1/0212بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مبانى لالستثمار العقارى  ، وبتاريخ  02/1/0214عقد بيع ابتدائى بتاريخ ل وفقا 
من  5التوسعات الشرقية ب  –فدان بالحى الثالث  01752بمساحة  5( من وزارة االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تعديل تخطيط وتقسيم قطعة االرض رقم 07)

 0211لسنة  92أكتوبر  إلقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم 

 

 مراكز خدمة العمالء

 اسماء المسئولين التليفون / الفاكس العنوان المشرو اسم  

 قرية بياسيرا 4

 العين السخنة

 

 مركز الحورى قطا  العين السخنة

 

 أ/ أحمد فوزي 04009690901

 قطا  شرق اللوتس  –( اإلمتداد الشرقى 6المنطقة رقم ) فيلد  جاردن القطامية  1

  التجمع الخامس –القاهرة الجديدة 

 م / محمد حمزه 04100041901

 ( اإلمتداد الشرقى 1المنطقة رقم ) إمتداد بالم هيلز القطامية  1

  التجمع الخامس –القاهرة الجديدة 

 م / محمد حمزه 04100041901

 التوسعات الشرقية جولف فيوز  1

 بمدينة السادس من أكتوبر 

 م/ اسالم السباعى 04100089610

 إمتداد الجولف 6

 ) جولف اكستينشن ( 

 التوسعات الشرقية

 بمدينة السادس من أكتوبر 

 م/ اسالم السباعى 04100089610

7 
 بالم هيلز القطامية

 PK   

 ( اإلمتداد الشرقى للمستثمرين 6المنطقة رقم )

 القاهرة الجديدة 

04100041901 
 م / محمد حمزه

 طريق اسكندرية مطروح ،سيدى عبد الرحمن  416الكيلو  1هاسيندا وايت  6
04106777101 

 م / محمد صالح 

 م /أحمد عبد السالم  04101688146 أكتوبر  7( الحى الثالث التوسعات الشرقية .7قطعة رقم )  1جرين  8
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