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 طاقة كهربية توزيعترخيص مزاولة نشاط  سريان شهادة

 لعام 1091

 المرخص له: تبيانا

 شركة كونسوقرة للتوكيالت التجارية واإلستشارات الفنية  :االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 محمد أيمن كمال الدين قرة : مجلس إدارة الشركـــــةرئيس 

 محمد أيمن كمال الدين قرة  : اسم الممثل القانوني للشركة

 :  شركة مساهمة مصريةالشكل القانوني للشــــــــــركة

 506شقة  –عمارة الثورة  –ش األلفى  91:  عنوان المقر الرئيسي للشركة

 01 12729672: التليـــــــــــــفونرقــــــــــــــم 

 01 12751270:  رقم الفاكـــــــــــــــــــــــــــس

 info@korra-energi.com:  الــــبريد اإللكترونـــــــــــــــي

 19/2/9112 في   705166 :  وتاريخة رقم القيد في السجل التجاري

 :بيانات عن النشاط المرخص به

 1199 :(وات  التعاقدية )ميجاالقدرة إجمالي 

 91917 من الترخيص )مليون ك9و9س(: الثانية في السنة شراؤهاالمتوقع إجمالي الطاقة 

 مدة سريان الشهادة:

 70/5/1010مدة سريان هذه الشهادة حتى 

التي عقدت بتاريخ  1091/1010للعام المالي  الخامسةالمستهلك في جلسته قرر مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 

وذلك  كونسوقرة للتوكيالت التجارية واإلستشارات الفنيةطاقة كهربية لشركة  توزيعشهادة سريان ترخيص  منح 91/99/1091

وطبقاً ألحكام هذه الرخصة واالشتراطات العامة والبيانات الخاصة المبينة تفصيالً  1096لسنة  72طبقاً ألحكام قانون الكهرباء رقم 

 طاقة كهربية والتي تعتبر جميعها وحدة واحدة ال تتجزأ9  توزيعفي النماذج المرفقة لترخيص 

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

 المرخص به9

 التنفيذي  الرئيس

 محمد عبد العزيز حسن عبد الرحمن مهندس / دكتور 
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 العمالء وموقع ممارسة النشاط

 الموقع اسم المشروع 
 سعر البيع

 )قرش/ك9و9س(

 
9 

 
 ماونتن فيو

 

 القاهرة الجديدة –التجمع األول 

 "61/66/5002وفقاً لعقد البيع اإلبتدائى الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بتاريخ "

وفقاً لألسعار 
الصادرة بقرار 
وزير الكهرباء 

والطاقة المتجددة 
لسنة  999رقم 

وتتغير  1091
 بتغير التعريفة

 
1 

 
 9ماونتن فيو السخنة 

 العين السخنة
 "52/5/5001( الصادرمن الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 52وفقاً لقرار تخصيص االراضى رقم ) "
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 1ماونتن فيو السخنة 

 العين السخنة
 "67/7/5002( الصادرمن الهيئة العامة للتنمية السياحية بتاريخ 72وفقاً لقرار تخصيص االراضى رقم ) "

 
1 

 
 الشمالىماونتن فيو الساحل 

 الساحل الشمالى
 "6991( لسنة 116والموثق بمصلحة الشهر العقارى برقم ) 61/1/6991وفقاً لعقد بيع االراضى الصادر من محافظة مطروح بتاريخ  "

 
6 

 أمواج الساحل الشمالي
 الساحل الشمالي

 

 6992( لسنة 519والموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم ) 2/9/6991لعقد البيع االبتدائي الصادر من محافظة مطروح بتاريخ  " وفقا

 
5 

حياتي رزيدنس التجمع 
 الخامس

 التجمع  الخامس
 "وفقا لعقد البيع االبتدائي الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

 " 5/8/5001القاهرة الجديدة بتاريخ  بمدينة

2 
اجورا ماستر سيدى عبد 

 الرحمن
 الشماليالساحل 

 " 50/8/5062من الهيئة العامة للتنمية السياحية   بتاريخ  6رقم  األراضيوفقاً لقرار تخصيص " 

 مجرة 7
 الشيخ زايد

ووتر وبين شركة كونسوقرة  كريزيبمحور  65والتنمية والمالكة لقطعة األرض رقم  لالستثمار" وفقاً لعقد تقديم الخدمات الموقع بين شركة بنيان 
 للتوكيالت التجارية واالستشارات الفنية "

 جيزة بالتوه 1
 الجيزة

تم توقيع عقد بيع ابتدائي بين كل من محافظة الجيزة )الجهاز التنفيذي للمنطقة االستثمارية( والسيد/ ممدوح أحمد مهنى  66/1/5001" بتاريخ 
 إلقامه المشروع " البارودي

90 
 أرومامنتجع 

 

 العين السخنة
 وزارة السياحة بتخصيص قطعة أرض –حية العامة للتنمية السيالهيئة ا –من رئيس الجهاز التنفيذي  68صدر قرار رقم  2/5/6695" بتاريخ 

 إلقامة المشروع "

 

 مراكز خدمة العمالء

 
 اسماء المسؤلين / تليفوناتهم التليفون / فاكس العنوان اسم المشروع

 

9 
 ماونتن فيو

 

 

 

 

 

 داخل

 الموقع لكل مشروع 

 

 

 

 

 

 

12729672/12751270 

 

 

 

 

 

 

 أ / إسالم محمد

09106727111 

 

1 
 9ماونتن فيو السخنة 
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 1ماونتن فيو السخنة 

 
1 

 ماونتن فيو الساحل الشمالى
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 امواج الساحل الشمالي

 حياتي ريزيدنس التجمع الخامس 5

 اجورا ماستر سيدى عبد الرحمن 2

 مجرة 7

 جيزة بالتوه 1

90 

 أرومامنتجع 

 


