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وزارة العــــــــدل
قرار وزير العدل رقم 5485 لسنة 2019
بتخويل بعض العاملين شاغلى اإلدارة العليا

بشركات توزيع الكهرباء التابعة 
للشركة القابضة لكهرباء مصر - صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل 
بعد االطالع على المادة )23( من قانون اإلجراءات الجنائية ؛

وعلى قانون الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم 5221 لسنة 2018 ؛

وعلى كتابى الســـيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقمى )1/866( 

المؤرخ فى 2019/5/28 )2/2553( المؤرخ فى 2019/7/9 ؛

قــــــــرر :
)المادة األولى(
يلغى قرار وزير العدل رقم 5221 لسنة 2018

)المادة الثانية(
يخـــول العاملون شـــاغلو اإلدارة العليا بشـــركات توزيع الكهرباء التابعة للشـــركة 

القابضة لكهرباء مصر اآلتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه- صفة 

مأمـــورى الضبـــط القضائى وذلك بالنســـبة للجرائم التى تقع بالمخالفـــة ألحكام قانون 

الكهرباء رقم 78 لسنة 2015 وهم :

الوظيفةاالسمم

الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء
رئيس قطاع املراقبة الفنية ونظم املعلوماتأشرف عطا محمد حسني1 

إمام أحمد محمد عزب2 

رئيس قطاع نظم إجراءات الصيانة ومراقبة الجودة لصيانة 

الشبكات والمحطات
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الوظيفةاالسمم

محاسب باملكتب الفنى للعضو املتفرغ لشئون شركات التوزيعبسام مدحت أحمد خليل3 

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
رئيس قطاع شبكات احللميةعبد الله محمد سالمة مصطفى4 

مدير عام شبكات التجمع األول والرحابمحمد عبد الله محمد عبد الله5 

مدير عام شبكات السالمالديساوى فتحى متولى التركمانى6 

رئيس قطاع شبكات شبراأشرف الدسوقى عبد الرحمن7 

مدير عام شبكات احللميةمصطفى عبد الرحمن مصطفى8 

مدير عام إيرادات القلجأحمد عبد الباقى مصطفى9 

مدير عام إيرادات الزيتون وعني شمسأحمد صالح الدين إسماعيل10 

مدير عام حتصيل كبار املشتركنيمحمد محمد عزب محمد سليم11 

مدير عام إيرادات الزاوية والشرابيةتوفيق إبراهيم محمد محمد12 

مدير عام إيرادات اخلصوصعيد عبد العزيز سليمان صباح13 

رئيس قطاع مصر اجلديدةطارق محمود محمد زكى14 

مدير عام إيرادات املنشية وعبد املنعم رياضسامى محمد محمد سعيد15 

كبير محاسبني قطاع احللميةطارق أبو الفتوح مرزوق الدوة16 

مدير عام إيرادات شبرا اخليمة وبيجاممحمد على عبد احلليم فايد17 

مدير عام إيرادات مدينة نصرأحمد احلسينى احلسينى اخلريبى18 

كبير محاسبني بقطاع كبار املشتركنيصفوت فؤاد محمد إسماعيل19 

مدير عام إيرادات املطرية واحلدائق واألميريةهانى سيد إبراهيم أحمد اجلندى20 

مدير عام التفتيش التجارىهانى على عزب عثمان21 

مدير عام إيرادات السالم والنهضةزنوبة عثمان محمد محمد22 

مدير عام كشافني كبار املشتركنيأحمد عبد البديع أحمد أحمد23 
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الوظيفةاالسمم

مدير عام حسابات كبار املشتركنيعبد املنعم أحمد عبد الوهاب24 

مدير عام إيرادات مصر اجلديدة والنزهةميريام فوزى رضا ميخائيل25 

مدير عام إيرادات التجمع األول والرحابسحر سامى حسني فهمى26 

مدير عام إيرادات التجمع اخلامس والقطاميةمحمود على محمد27 

مدير عام إيرادات املرج وعزبة النخلخالد العريان أحمد28 

مدير عام إيرادات القناطر اخليريةإبراهيم محمد إبراهيم السبع29 

مدير عام عقود كبار املشتركنيأحمد عبد الوهاب أحمد زكى30 

مدير عام إيرادات العباسية والظاهرماجد عايد مكني حنا31 

مدير عام إيرادات قباءمحمد فتحى مرزوق جابر32 

مدير عام إيرادات شروق مدينة نصردعاء فتحى عفيفى محمد33 

مدير عام إيرادات شبرا مصرسامح سيد سعد حسني34 

مدير عام إيرادات روض الفرجرضا عبد اللطيف إبراهيم اجلمال35 

مدير عام شبكات اخلانكةمحمد عيد محمد على السروجى36 

مدير عام شبكات املرجباسم فلى إسكندر لوفا37 

مدير عام شبكات القناطرأحمد أمير أبو هاشم38 

مدير عام شبكات بهتيمعبد الرحمن صالح عبد الرحمن39 

مدير عام شبكات املطريةصابر محمد حسني سليمان40 

رئيس قطاع شبكات مصر اجلديدةمحمد إبراهيم أحمد عرفة41 

مدير عام شبكات العباسيةأمين أحمد إسماعيل محمد الزينى42 

مدير عام شبكات العبورأحمد عبد الرحمن معوض رمضان43 

مدير عام شبكات مدينة نصرعبد الغنى محمد عبد الغنى نصار44 

مدير عام شبكات شبرا اخليمةعلى إسماعيل ذكى على45 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

الوقائع املصرية - العدد 217 )تابع( فى 29 سبتمبر سنة 2019 5 

الوظيفةاالسمم

مدير عام شبكات مصر اجلديدةزهراء سيد عبد احلميد سالمة46 

مدير عام شبكات شبرامصطفى فتحى محمد الصاوى47 

مدير عام إيرادات العبور وأحمد عرابىداليا مرسى النبوى أحمد48 

مدير عام إيرادات بهتيم ومسطردالسيد سعد شلبى السيد49 

مدير عام إيرادات اخلانكة وقرى اخلانكةأسامة على عزب عثمان50 

رئيس قطاع التفتيش ومراقبة اجلودةرضا إبراهيم الرفاعى النمر51 

مدحت عبد احلميد أحمد إبراهيم52 
مستشار جتارى )ب( واملشرف على اإلدارة العامة للتفتيش

 املالى والتجارى

مهندس باإلدارة العامة لشبكات مدينة نصرمحمد عبد احلليم رياض محمد53 

مدير إدارة الفقد بشبكات مدينة نصرمحمود محمد توفيق فكار54 

مدير إدارة اجلهد املنخفض بشبكات القاهرة اجلديدةنبيل ماهر محمد إمام55 

مهندس فقد بشبكات القاهرة اجلديدةمنى أحمد عبد الرحمن أحمد56 

مهندسة عدادات وتصميمات بشبكات العباسيةتهانى خميس عبد اجلواد غريب57 

مهندس فقد بشبكات العباسيةمحمد فرج سيد ضيف الله58 

مدير إدارة اجلهد املنخفض بشبكات شبراخالد عبد الصبور أحمد عبد الرحمن59 

مهندس فقد بشبكات شبرامحمد عبد الوهاب يوسف إسماعيل60 

مهندس بشبكات شبرا اخليمةشريف محمد عبد السالم محمد61 

مهندس فقد بشبكات شبرا اخليمةإسالم على عطية على62 

مهندس فقد بشبكات القناطرمحمد عبد القوى عبد العليم شريف63 

مهندس بشبكات بهتيممحمد حسني عبد اجلواد عفيفى64 

مدير إدارة الفقد بشبكات بهتيممحمد محمدى عبد الغنى عبد املعطى65 

مدير إدارة اجلهد املتوسط بشبكات احللميةأمين محمد إبراهيم السيد66 

مهندس فقد بشبكات احللميةإيهاب مريد حنا الله67 
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الوظيفةاالسمم

مهندس بشبكات املطريةأحمد على عبد البارى حسني68 

مهندس فقد بشبكات املطريةإيهاب فتحى أحمد محمد69 

مدير إدارة اجلهد املتوسط بشبكات املرجهيثم محمد سيد الرزاز70 

مهندس فقد بشبكات املرجأمير السيد سعيد السيد71 

مدير إدارة اجلهد املتوسط بشبكات اخلانكةجمال موسى إمام غنيم72 

مهندس فقد بشبكات اخلانكةمحمود حسن محمود محمد73 

مهندس باإلدارة العامة لشبكات مصر اجلديدةهيثم محمود شكرى مراد74 

مهندسة فقد بشبكات مصر اجلديدةياسمني أنيس السيد وكيل75 

مهندس بشبكات العبورحسام متوكل على الله حسن76 

مهندس فقد بشبكة العبورمحمد محمود محمد إسماعيل77 

مهندس باإلدارة العامة لشبكات السالمتامر عبد املنعم عبد احلميد حسن78 

مهندس فقد بشبكات السالمأحمد صالح السيد على79 

مدير إدارة إيرادات الزاويةرجب عبد احلميد عبد الرحمن80 

مدير إدارة إيرادات روض الفرجهانى رشدى عيسى العيسوى81 

مدير إدارة إيرادات بهتيممحمد محى الدين جميل عالم82 

مدير إدارة إيرادات القناطرماهر حسني حسن يوسف83 

مدير إدارة إيرادات التجمع اخلامسمحمد عبد املنعم عبد الشهيد84 

مدير إدارة إيرادات التجمع األولإيهاب عبد الفتاح محمد عبد الواحد85 

مدير إدارة إيرادات الرحابهشام عصمت محمد طه86 

مدير إدارة إيرادات النهضةهانى محمد عزت إبراهيم87 

مدير إدارة إيرادات العبورعاطف محمود محمد احلاطى88 

مدير إدارة إيرادات املطريةأسعد عبد املنعم يوسف أحمد89 
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الوظيفةاالسمم

مدير إدارة إيرادات األميريةمحمد حسن حسني على90 

مدير إدارة إيرادات املرجمحمد حسن نوح على91 

مدير إدارة إيرادات عزبة النخلعلى سيد على صباح92 

مدير إدارة إيرادات قباءأحمد صالح محمد النقراشى93 

مدير إدارة إيرادات اخلصوصعالء محمد لطفى محمد94 

مدير إدارة إيرادات اخلانكةبسيونى السيد بسيونى عبد اخلالق95 

مدير إدارة إيرادات القلجمحمد حسنى محمد عبد الفتاح96 

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
رئيس قطاعات التحكم والوقاية واالتصاالتأشرف إبراهيم أبو العال97 

رئيس قطاعات شبكات اجليزةحامد محمد مصطفى98 

مدير عام شبكات الدقىجمال الدين فهمى على99 

املشرف على شبكات بشتيلحسام الدين صالح عبد الرؤوف100 

املشرف على شبكات الهرم )1(مروة عالء الدين محمد101 

املشرف على شبكات 6 أكتوبر )1(محمد بيومى حسن102 

رئيس قطاع شبكات جنوب اجليزةعصام عبد الله عثمان103 

مدير عام شبكات 6 أكتوبر )2(سيد بدوى أحمد104 

مدير عام حتكم 6 أكتوبر والشيخ زايدأسامة محمد عبد اللطيف105 

رئيس قطاع شبكات شمال اجليزةالسيد طه محمد106 

رئيس قطاع الشئون التجاريةمصطفى فراج أحمد107 

مدير عام إيرادات حلوانخالد عبد املنعم كامل108 

مدير عام إيرادات السيدة زينبأحمد حسني حسن القاضى109 

مدير عام إيرادات املعادىعبد العليم مصطفى عبد املجيد110 
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الوظيفةاالسمم

مدير عام إيرادات الهرم )2(محمد عيد محمد111 

مدير عام شئون جتارية مناطق محافظة اجليزةمحى الدين جودة عبده112 

مدير عام إيرادات البساتنيأحمد نور الدين أحمد113 

مدير عام إيرادات فيصلمحمد عبد الصبور محمد114 

مدير عام إيرادات وسط ريف اجليزةصالح مبروك محمد115 

مدير عام إيرادات بوالق الدكرورأحمد البدوى سيد116 

مدير عام إيرادات 6 أكتوبرعادل محمد على117 

رئيس قطاع الشئون التجارية - دقىخالد إبراهيم محمود118 

مدير عام إيرادات الهرم )1(محمود محمد كمال119 

مدير عام حتصيل كبار املشتركنيمحمد راغب هنداوى120 

مدير عام إيرادات املقطمأشرف أحمد هاشم121 

مدير عام إيرادات الدقىمصطفى محمد مصطفى حنفى122 

رئيس قطاع الشئون التجارية - وسطهانى صبرى موسى123 

رئيس قطاع شبكات وسط القاهرةعالء حسن السيد حسن124 

مدير عام شبكات البساتنيأحمد محمد عبد الله قناوى125 

مدير عام شبكات غرب القاهرةعادل محمد إبراهيم126 

رئيس قطاع شبكات املعادىأحمد على على رمضان127 

املشرف على شبكات شمال اجليزة )2(توفيق كامل عبد الرؤوف128 

مدير عام شبكات الهرم )2(محمود صبحى محمود أبو النور129 

رئيس قطاع شبكات املقطمحميدة نيازى عبد القادر130 

مدير عام شبكات السيدة زينبطارق حنفى محمد131 

رئيس قطاع شبكات الهرمبهجت عبد احلليم إبراهيم132 
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الوظيفةاالسمم

املشرف على اإلدارة العامة لشبكات املعادىأحمد محمد دسوقى أبو بكر133 

املشرف على اإلدارة العامة لشبكات حلوانأحمد ناجى كامل عبد الله134 

مستشار )ب(محمود فهمى محمد135 

مدير عام إيرادات شمال ريف اجليزة 2عادل عبد املجيد عبد احلميد136 

مدير عام إيرادات 15 مايوالسيد كمال الدين السيد نافع137 

رئيس قطاع الشئون التجارية - جيزةصالح عبد احلميد محمد راضى138 

مدير عام إيرادات دار السالممحمد محمد عزيز الدين139 

املشرف على اإلدارة العامة لشبكات بوالق الدكرورعمرو محمود أبو سريع سيد140 

املشرفة على شبكات فيصلهناء فكرى محمود141 

مدير عام الشئون التجارية بالديوان العامأحمد عبد الرحمن محمد142 

مدير عام شبكات جنوب اجليزةهالل عطية خليل143 

املشرف على اإلدارة العامة لشبكات القلعةوليد رزق عبد املجيد144 

مدير عام اإلدارة العامة لشبكات 15 مايوأحمد بدر على145 

املشرف على اإلدارة العامة لشبكات الشيخ زايدمحمد زكى أحمد مصطفى146 

املشرف على اإلدارة العامة لشبكات وسط ريف اجليزةصبرى عزيز الدين عبد الله147 

رئيس قطاع شبكات الدقىخالد عبد احلليم محمد148 

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
رئيس قطاع كهرباء جنوب الدقهليةعبد الناصر عبد الفتاح على جمعة 149 

مدير عام املشروعات قطاع شمال الدقهليةنزيه فراج محمد يوسف150 

رئيس قطاع شمال الدقهليةحسني محمود حمزة املرسى151 

رئيس قطاع النقل والورشمحمد مجاهد محمد مجاهد152 

مدير عام هندسات بلقاس واملدن التابعة لهاسعد محمد السيد محمد الشاويش153 
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الوظيفةاالسمم

مدير عام هندسات ميت غمرأحمد محمد حسن عكاش154 

رئيس قطاع التفتيش الفنى واملالى والتجارىالسيد رمضان محمد املناسفى155 

مدير عام هندسات دسوقمحمد أحمد محمد شتا156 

مدير عام هندسات فارسكورجناة محمود جاد الله احلداد157 

رئيس قطاع كهرباء دمياطأحمد أحمد محمود أبو العطا158 

رئيس قطاع الشئون التجاريةرمضان محرز أحمد أبو العينني159 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات منية النصرالسيد محمود أحمد السيد160 

رئيس قطاع كبار املشتركنيالسعيد احلسينى العزب سليمان161 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات كفر سعدأحمد محمود محمد املرسى162 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات السنبالوين وميت غمرعاطف محمد املتولى حسن163 

مدير عام الشئون التجارية املركزية بديوان عام الشركةعبد الرحمن راغب عبد الرحمن164 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات املنصورة وطلخافايد عطية عطية عماشة165 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات قرى املنصورةرأفت إبراهيم محمد إبراهيم166 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات بلقاس وشربنيأمني محمد عبد احلاكم الدرعاوى167 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات بيالحسن عبد التواب عبد الرحمن168 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات فارسكورفتحية عبد الرازق السيد169 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات دمياطأمني كمال عبد الرحمن170 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات دسوقمدحت أحمد عرابى البسطويسى171 

رئيس قطاعات الشئون الفنيةمحمد حامد حامد رضوان172 

رئيس قطاعات الشئون املالية واإلداريةإبراهيم إبراهيم عبد اللطيف173 

مستشار )أ( هندسىحمدى محمد الشربينى سماحة174 

ريس قطاع التحكم والوقاية واالتصاالتمحمد سعيد عبد القادر175 
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رئيس قطاع املشروعاتالشاذلى مصطفى محمد176 

رئيس قطاع التخطيط الفنىالسيد العقادى السيد إبراهيم177 

رئيس قطاع العدادات والدفع املسبقعاطف جمال حسانني مشالى178 

رئيس قطاع اجلودةمعوض إبراهيم الدسوقى صالح179 

رئيس قطاع الشئون املاليةعاطف مصباح أحمد حجازى180 

مدير عام اجلودةمحسن زناتة السيد زناتة181 

مدير عام التفتيش الفنىعبير مصطفى عبده كشك182 

مدير عام ترشيد الطاقة والطاقة املتجددةمنى محمد رشاد مصطفى183 

مدير عام شئون التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباءشرين السيد إبراهيم أبو العيش184 

مدير عام التحكم بديوان عام الشركةغادة إسماعيل محمد أبو كيلة185 

مدير عام كبار املشتركنيإبراهيم يوسف السيد إبراهيم186 

مدير عام التفتيش املالى والتجارىمحمد مصطفى كامل187 

مدير الفتوى والعقود والتظلماتمصطفى فرج السيد الشامى188 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات املنزلةأشرف مرسى عطية املتولى189 

مدير عام هندسات شربنينوال عبد اجلليل عبد اجلليل190 

مدير عام املشروعات جنوب الدقهليةداليا أحمد توفيق أحمد191 

مدير عام هندسات السنبالوينأحمد محمود محمد السيد192 

مدير عام التحكم بقطاع جنوب الدقهليةمحمد رجب السيد احملجوب193 

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
رئيس قطاعات الشئون املالية واملوارد البشرية والتدريبإبراهيم عبد الفتاح احلنفى املصرى194 

رئيس قطاعات الشئون التجاريةعبد البصير رشاد على شملة195 

رئيس قطاع شبكات شرق الغربيةأشرف محمد احلسينى عبد احلميد196 
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رئيس قطاعات الشئون الفنيةحسن محمد البيلى عوض197 

رئيس قطاع الورش ووسائل النقلإبراهيم أبو اليزيد إبراهيم العجمى198 

رئيس قطاع املشروعاتصفاء محمد مصطفى مجاهد199 

مدير عام اإلدارة العامة للمخازنأحمد لطفى محمد مجاهد200 

مدير عام اإلدارة العامة لهندسات بسيون غرب الغربيةعماد محمد عبد املجيد املعداوى201 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات بسيونأشرف إسماعيل حلمى محمد النمر202 

مدير عام اإلدارة العامة لتخطيط األحمال والطاقةمروان محمد غالب حسن203 

مدير عام الشئون الفنية شرق الغربيةحمادة محمد رمضان البسنديلى204 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات طنطاأسامة محمد عبد الفتاح السمدونى205 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات زفتىمحمود أحمد محمد شعبان206 

رئيس قطاعات شبكات توزيع القليوبيةأمال عبد احلميد عبد احلميد207 

رئيس قطاع الشئون التجارية لغرب وشرق الغربيةأشرف أحمد أحمد قاسم208 

مدير عام هندسات قليوبأمجد أحمد صابر عبد الوهاب209 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات قليوبتهامى حامد يوسف إبراهيم210 

مدير عام هندسات بنهاأحمد محمود عبد البارى فودة211 

مدير عام هندسات شبني القناطرمجدى مهدى محمد بندارى212 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات بنهاكرم هالل محمود هالل213 

رئيس قطاع شبكات توزيع غرب العربيةأمانى محمد عبد املنعم هاشم214 

مدير عام الشئون التجارية لهندسات احمللةعادل كمال عبد احلميد بدر215 

مدير عام اإلدارة العامة لتخطيط شبكات التوزيعمجدى أحمد إبراهيم القسط216 

محمد إبراهيم محمد217 
رئيس قطاع العدادات والدفع املسبق واملشرف على قطاع 

التفتيش الفنى واملالى والتجارى

رئيس قطاعات الشبكات والتحكممصطفى عبد الرحمن أحمد عيسى218 
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رئيس قطاع شبكات توزيع املنوفيةهدى ساتى على الشريف219 

هشام أحمد عبد احلميد عبد الله220 
مدير عام اإلدارة العامة لشئون التعاون مع جهاز تنظيم

مرفق الكهرباء

رئيس قطاع الشئون التجارية لقطاعى املنوفية والقليوبيةمحمد محمد عمارة ربيع221 

رئيس قطاع كبار املشتركني واملصالح احلكوميةعزت هاشم محمد الشريف222 

مدير عام اإلدارة العامة لترشيد الطاقة والطاقة املتجددةأمل أحمد محمد جعفر223 

مديرعام اإلدارة العامة ملركز اإلصدار اآللىمتولى مهيب عبد الغفار بخيت224 

مدير عام اإلدارة العامة للشئون التجارية لهندسات أشمونأنور محمود أحمد الوكيل225 

إميان فتحى إبراهيم الصعيدى226 
مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط املالى والتمويل واملشرف

على املراجعة والصرف

مدير عام اإلدارة العامة للمشروعاتعلى صالح على القدمي227 

مدير عام اإلدارة العامة لهندسات قويسناأحمد عز الدين أحمد نور الدين228 

عبد احلليم محمد جمال محمد229 
مدير عام اإلدارة العامة للشئون التــــجارية لهندســـــات

قويسنا واملشرف على هندسات تال

مدير عام اإلدارة العامة لهندسات احمللةعصام عبد اخلالق محمود أبو النجا230 

مدير عام اإلدارة العامة لهندسات أشمونماهر محمد السيد محمد أحمد231 

مدير عام اإلدارة العامة لهندسات تالرجب إبراهيم عبد احلميد محمد232 

عبد الغفار فتحى عبد الغفار الديب233 
مدير عام اإلدارة العامة لهندســــات زفتى واملشرف على 

فرع السنطة

على محمد على اجلندى234 
مدير عام السالمة والصـــــحة املهنيــــة واحلمايـــة املدنيــة

بغرب الغربية

مدير عام هندسات طنطامختار عبد العال السيد هدية235 

حامد حسني محمد محمد عيد236 
ـرف على اإلدارة العامة  مدير عام حسابات املخازن واملشـ

للتفتيش املالى والتجارى

محمد عبد الفتاح محمد قمر237 
مدير عام الشئون التجارية املركزية واملشرف على اإلدارة

العامة خلدمة العمالء



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

الوقائع املصرية - العدد 217 )تابع( فى 29 سبتمبر سنة 2019 14 
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مدير عام الشئون الفنية باملنوفيةأحمد كمال محمد الغباشى238 

مدير عام مشروعات كهرباء الريف بالقليوبيةهنداوى إبراهيم هنداوى أحمد239 

مدير عام الشئون الفنية بالقليوبيةهناء الطنطاوى إبراهيم شيح240 

مهندس أول بقطاع كهرباء القليوبيةسناء عطية شحات غنيم241 

كبير محاسبني رئيس إيرادات فرع مدينة بنهاناصف مدكور حامد مدكور242 

مدير فرع كهرباء مركز بنهاحنان على الشعراوى عبد الباقى243 

مهندس أول بقطاع كهرباء القليوبيةأحمد عبد املقصود على أحمد نوار244 

مدير فرع كهرباء شبني القناطرمؤمن أحمد سالمة أحمد245 

مدير فرع كهرباء قهامروة غريب عطية بدوى246 

مدير فرع كهرباء طوخخالد منصور عبد الباقى الديب247 

مدير فرع كهرباء مدينة قليوبمحمد جمال حافظ على248 

مدير فرع كهرباء مركز قليوبوليد حسني صالح سيف249 

رئيس إيرادات فرع كهرباء مدينة قليوبعاطف جودة أحمد سالمة250 

محاسب ثالث بفرع كهرباء مركز بنهاوليد عبد العزيز عبد العظيم251 

محاسب ثان بفرع كهرباء كفر شكرفرج عبد اخلالق حسن الشربينى252 

كبير محاسبني بفرع كهرباء قهاماهر مهدى محمد بندارى253 

رئيس إيرادات فرع كهرباء مركز قليوبسالمة حسن عبد النبى إبراهيم254 

رئيس التحصيل بفرع كهرباء شبني القناطرخالد الطوخى السيد قمبر255 

مهندس ثان واملشرف على اجلودة بفرعى مركز ومدينة أشمونأسامة كيالنى محمد املهدى256 

رئيس إيرادات فرع كهرباء مدينة أشمونإبراهيم سعيد حسنني سليمان257 

مدير فرع كهرباء مركز شبني الكومأحمد سامى إسماعيل حسني258 

رئيس إيرادات فرع كهرباء مدينة شبني الكومسمير عبد البارى بركات إبراهيم259 
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مدير فرع كهرباء منوفسالم حمدى عبد السالم جمعة260 

رئيس إيرادات فرع كهرباء منوفشريف طنطاوى محمود طنطاوى261 

مدير فرع كهرباء بركة السبععبير الشحات عباس طاحون262 

مدير فرع كهرباء الشهداءحسني محمد عبد اللطيف أبو طالب263 

مدير فرع كهرباء مدينة شبني الكوممصطفى محمد توفيق عسل264 

مدير فرع كهرباء سمنودعبد احلليم عبد النعيم املغازى265 

مدير فرع كهرباء شمال احمللةمحمد رفعت العتربى الشوربجى266 

مدير فرع كهرباء جنوب احمللةحسام محمد محمد البيومى267 

مدير فرع كهرباء مركز احمللةهانى صديق عبد العزيز غامن268 

عمرو يوسف باهى العتربى269 
مهندس ثان ومشرف على إدارة القياسات والعدادات

ومكافحة السرقات

مدير فرع كهرباء ثان طنطاهيثم مصطفى عنتر جنم270 

مدير فرع كهرباء مركز طنطاعلى سعيد على سويلم271 

املشرف على أعمال فرع أول طنطامحمد عبد اخلالق حسن إبراهيم272 

املشرف على إدارة شحن العدادات مسبقة الدفع والذكيةمحمد عبد احلى عبد احلى الرفاعى273 

شركة القناة لتوزيع الكهرباء
رئيس قطاع الشئون املالية والتجارية لقطاعات سيناءفاطمة محمد محمد السباعى274 

ريس قطاعات الشئون املالية والتجاريةعزت محمد إبراهيم سالم275 

مدير عام الرقابة املالية والتجارية بالديوان العاممحمود أحمد محمد حمد مبروك276 

أحمد عبد الله أحمد السيد صقر277 
رئيس قطاع الشئون املالية والتجارية بالسويس والبحر 

األحمر

مدير عام الرقابة املالية والتجارية بقطاع السويسأشرف سيد فرغلى سليم278 

مستشار )ب( جتارىمحمد عبد الغفار نصر أبو زيد279 
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مدير عام الشئون املالية والتجارية بقطاع جنوب الشرقيةابتسام حسن محمد قرنفل280 

رئيس قطاع الشئون املالية والتجارية بالشرقيةفتوح محمد فتوح عامر281 

مدير عام املتابعة املالية والتجارية ملدن القناةمجدى أحمد حنفى أحمد282 

مدير عام الشئون املالية والتجارية بقطاع اإلسماعيليةأحمد محمد سليمان القللى283 

رئيس قطاع شبكات بورسعيدمحمد محمد سعيد أحمد سالم284 

مدير عام التشغيل بقطاع سيناءخالد عيد سلمان عودة285 

مدير عام التشغيل بقطاع املدن اجلديدةإبراهيم سعيد الصاوى القاضى286 

رئيس قطاع شبكات وسط الشرقيةعصام عبد الله محمد احلسينى287 

مدير عام التشغيل بقطاع شمال الشرقيةعبد الرحمن سالم عبد العال سالم288 

رئيس قطاع شبكات السويسحسن أحمد محمود حسن زعرب289 

مدير عام التشغيل بقطاع البحر األحمرسعد السيد على إبراهيم البسيونى290 

مدير عام التشغيل بقطاع بورسعيدجمال صديق أحمد إدريس291 

رئيس القطاع التجارى املركزىهدى محمد أحمد إبراهيم سيد292 

رئيس قطاع كبار املشتركنيياسر عبد احلليم عبد احلليم293 

محمد أحمد محمود الشريف294 
مدير عام قطاع كبار املشتركني ملدن القناة وسيناء والبحر

األحمر

مستشار )ب( جتارىأحمد السيد محمد عطية على295 

مدير عام الشئون املالية والتجارية شمال الشرقيةأشرف عبد الكرمي جمعة موسى296 

مدير عام الشئون املالية والتجارية وسط الشرقيةحسن كمال حسن سالم جنم297 

مدير عام الشئون املالية والتجارية بورسعيدوائل عبد الكرمي عبد العزيز298 

مدير عام الشئون املالية والتجارية جنوب سيناءرجب لطفى دسوقى الشاذلى299 

مدير عام شئون الرقابة والتفتيش الفنىياسر صالح السباعى الغندور300 

مدير عام التشغيل وسط الشرقيةمجدى عليوة أحمد سليم املسلمى301 
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مدير عام التشغيل جنوب الشرقيةالسيد على محمد أحمد302 

مدير عام التشغيل البحر األحمررمضان شوقى محمد رمضان303 

نبيل ياسر ربيع أحمد304 
مدير إدارة املتابعة املالية والتجارية مبكتب رئيس مجلس

اإلدارة

مدير إدارة كبار املشتركني لسيناء والبحر األحمرمحمد محمد على إبراهيم305 

مدير عام املتابعة املالية والتجارية قطاعات سيناءوليد محمد محمد خضر306 

مدير إدارة الشئون املالية والتجارية جنوب الشرقيةهشام عبد السميع احلماد الشافعى307 

مشرف على إدارة الشئون املالية والتجارية بالسويسكرم أبو الوفا أبو احلسن الصوينى308 

مدير إدارة عدادات مسبوق الدفع باإلسماعيليةمحيى الدين إبراهيم منصور309 

مدير إدارة عدادات مسبوق الدفع بشمال سيناءمحمد عونى عبد السالم إسماعيل310 

مدير إدارة الشئون التجارية بقطاعات الشرقيةخالد إسماعيل على داود311 

مدير إدارة الشئون التجارية بجنوب الشرقيةمحمد أحمد أحمد محمد املهدى312 

مدير إدارة الشئون التجارية شرق منيا القمحأبو هاشم منتصر أبو هاشم313 

مدير إدارة الشئون التجارية بأنشاصحسن محفوظ السيد حسن طريح314 

مدير إدارة الشئون التجارية مبشتول السوقأشرف رشدى السيد عبد الله315 

مدير إدارة الشئون التجارية بفرع وسط الشرقيةهالل إبراهيم محمد مصطفى316 

مدير إدارة الشئون التجارية بوسط الزقازيقأحمد عبد الفتاح عبد العاطى317 

مدير إدارة الشئون التجارية بقرى الزقازيقأحمد سمير على يونس318 

مدير إدارة الشئون التجارية بالعباسةخالد فتحى حسن السيد319 

مدير إدارة الشئون التجارية بالقناياتسالم عبد املنعم سالم السيد320 

مدير إدارة الشئون التجارية بغرب الزقازيقأحمد محمد الشحات الصادق321 

مدير إدارة الشئون التجارية بأبو كبيرمحمد حمدته محروس متولى322 

مدير إدارة الشئون التجارية بفاقوسخالد محمد أحمد محمد خطاب323 
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مدير إدارة الشئون التجارية بههياعيد محمد على وفا324 

مدير إدارة الشئون التجارية باحلسينيةهيثم محمد إبراهيم السيد325 

مدير إدارة الشئون التجارية بشمال الشرقيةعصام محمد أحمد على سالمة326 

مدير إدارة الشئون التجارية بشمال العاشرإيهاب محمد مناع يوسف327 

محمد محمد رشدى محمد328 
مدير إدارة الشئون التجـــارية للمــــدن اجلــــديدة واملتابعة

التجارية بالقطاع

محمد محمد السيد دعبس329 

مدير إدارة الشئون التجارية للمــــدن اجلــــديدة والتفتيش

الفنى بالقطاع

مدحت صبحى رضوان محمد330 

مــــدير إدارة الشئــــــون التجارية للمدن اجلديدة واملتابعـة

التجارية بالقطاع

مدير إدارة الشئون التجارية للمدن اجلديدة )الشروق(سليم عبد العزيز أحمد موسى331 

مدير إدارة الشئون التجارية للمــــدن اجلديدة )بدر(عبد احلميد فاروق إبراهيم حسن332 

مدير إدارة الشئون التجارية بفرع بورسعيدحامد مختار حامد حجاج333 

مدير إدارة الشئون التجارية بالشروقخالد شعبان عباس عبد الرحيم334 

مدير إدارة الشئون التجارية ببورفؤادمحمد على عبد احلليم اجليزاوى335 

مدير إدارة الشئون التجارية بالزهور اجلديدةياسر اخلضرى عوف حمودة336 

مدير إدارة الشئون التجارية بالزهراءأحمد احملمدى محمد حمودة337 

مدير إدارة الشئون التجارية برأس غارب والزعفرانةأحمد عبد الرحيم عبد الرحيم338 

مدير إدارة الشئون التجارية بسفاجاخالد عبد العاطى على فرج الله339 

مدير إدارة الشئون التجارية مبرسى علمعالء عبده غريب340 

مدير إدارة الشئون التجارية بشمال الغردقةمحمد توفيق محمد حمد341 

مدير إدارة الشئون التجارية برأس سدرياسر مصطفى محمود اللطف342 

مدير إدارة الشئون التجارية بطور سيناءالسيد السيد السيد الدقى343 
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مدير إدارة الشئون التجارية بنويبعطارق عبد العظيم حسن السيد344 

مدير إدارة الشئون التجارية بدهبأحمد عبد املعز بكر عبد اخلالق345 

مدير إدارة الشئون التجارية بشرم الشيخمحمد إبراهيم حسن بيومى346 

مدير إدارة الشئون التجارية بثانى اإلسماعيليةأحمد محمود عبد العزيز خطاب347 

مدير إدارة الشئون التجارية بفرع اإلسماعيليةمحمد عبد العال محمد عبد العال348 

مدير إدارة الشئون التجارية بفرع اإلسماعيليةوليد أبو السعود عمر عبد الرحمن349 

مدير إدارة الشئون التجارية بفرع اإلسماعيليةأحمد محمود محمد أحمد350 

مدير إدارة الشئون التجارية بهندسة ثانى اإلسماعيليةهشام سالم عامر سالم351 

إدارة التفتيش الفنى التجارىسهام عطيه على عطيه352 

مدير إدارة الشئون التجارية بأبو صويرصالح عبد احلميد محمد353

مدير إدارة الشئون التجارية بالتل الكبيرحسن أحمد حسن داوود354 

مدير إدارة الشئون التجارية بأبو صويرمحمد حسنى عبد اللطيف على355 

مدير إدارة الشئون التجارية بفرع االسماعيليةمحمد فؤاد حسن البيك356 

مدير إدارة الشئون التجارية بتفتيش الديوانمحمد عبد املنعم محمد حسن357 

مدير إدارة الشئون التجارية بفرع اإلسماعيليةأحمد السيد محمد عبد احلق358 

مدير إدارة الشئون التجارية بفايدهاجر فاروق قاسم محمد359 

مدير إدارة الشئون التجارية بالسويسأحمد محمود على عقيد360 

مدير إدارة الشئون التجارية بفيصلسعد وهيب كامل رمسيس361 

مدير إدارة الشئون التجارية باخلليجمحمد الشريف صالح محمد362 

مدير عام التشغيل بقطاع اإلسماعيليةعزة عبد اجلواد بدر363 

مستشار )ب( جتارى واملشرف على اإلدارة العامة ملركز اإلصدارمدحت على محمد جعفر364 

مدير عام املتابعة املالية والتجارية للسويس والبحر األحمرمنال متولى أحمد متولى365 
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مدير إدارة عدادات مسبوقة الدفع جنوب الشرقيةأحمد نصر محمدى366 

مدير إدارة عدادات مسبوقة الدفع وسط الشرقيةوالء متولى محمد367 

مدير إدارة عدادات مسبوقة الدفع شمال الشرقيةعلى محمد شحاته368 

مدير إدارة عدادات مسبوقة الدفع ببورسعيدفريد يسرى سليم369 

مدير إدارة عدادات مسبوقة الدفع السويسمحمد أحمد مختار370 

مدير إدارة عدادات مسبوقة الدفع جنوب سيناءجمال الشهاوى محمود371 

مدير إدارة عدادات مسبوقة الدفع البحر األحمرسيد إبراهيم سيد372 

مدير إدارة عدادات مسبوقة الدفع املدن اجلديدةوليد حامت حامد عبد الرحمن373 

محمد محمد عثمان374 
والتجارى  الفنى  التفتيش  إدارة  مدير  تكليف  أول  فنى 

قطاع شمال الشرقية

إدارة التفتيش الفنى التجارى قطاع شمال الشرقيةالسيد أحمد السيد مرسى375 

إدارة التفتيش الفنى التجارى قطاع وسط الشرقيةنسيم رجب نسيم376 

إدارة التفتيش الفنى التجارى قطاع البحر األحمرعبد الفتاح عبد الاله مبارك377 

إدارة التفتيش الفنى التجارى قطاع اإلسماعيليةمحمد حسانني شحاته القرعلى378 

مدير إدارة الشئون التجارية بهندسة أول قطاع اإلسماعيليةحسني إبراهيم عبد الفتاح379 

محمد عبد الوهاب إبراهيم محمد380 
قطاع  زايد  الشيخ  بهندسة  التجارية  الشئون  إدارة  مدير 

اإلسماعيلية

مدر إدارة الشئون التجارية باإلسماعيليةحسن عبد املنعم على فرغلى381 

مدير إدارة اإلصدار اآللى قطاع اإلسماعيليةأحمد محمود أحمد حسني382 

باحث قانونى بالقطاع القانونىمحمد السيد عبد الله السيد أحمد383 

مدير إدارة اإلصدارمحمد أنور حامد عواد على384 

مدير إدارة كبار املشتركنيمحمد حسن رفاعى محمد الكاشف385 
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شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء

رأفت محمد إسماعيل386
رئيس قطاع اإلحالل والتطوير واملشرف على قطاع شبكات 

توزيع غرب

رئيس قطاع الشئون التجارى للفروع وسطإلهام محمد أحمد بركات387 

رئيس قطاع شبكات توزيع غربإيهاب سمير سيد الفقى388 

مدير عام شبكات اإلبراهيمية وسموحةأشرف محى الدين خضرجى389 

مدير عام الشئون التجارية وسطيونان كامل حنا منصور390 

مدير عام الشئون التجارية اإلبراهيمية وسموحةيوسف إبراهيم يوسف شحاتة391 

رئيس قطاعات الشبكات واإلضاءةسلوى عبد الرحمن محمد على392 

رئيس قطاع شبكات توزيع وسطانصاف أمني محمود عبد املجيد393 

مدير عام شبكات توزيع سابا باشا وباكوسسناء عابدين يوسف عثمان394 

أحمد رجب عوض محمد395 
رئيس قطاع شبكات املنتزه واملشرف على قطاع شبكات 

توزيع شرق

رئيس قطاعات الشئون التجاريةعالء عبد العليم إسماعيل396 

مدير عام شبكات توزيع املندرة وخورشيدمحمد شعبان سعيد محمد عشيبة397 

مدير عام شبكات توزيع أبو قير وسيدى بشرمجدى محمد عبده زنطح398 

مدير عام الشئون التجارية اجلالء وخورشيد البحريةعماد السيد العزب على زهو399 

مدير عام الشئون التجارية أبيس والسيوفأحمد مغربى أحمد سالم400 

مدير عام الشئون التجارية لفروع املندرة وخورشيد القبليةيحى عبد احلليم على السيد401 

رئيس قطاع شبكات توزيع الساحل الشمالىخالد مسعود غمرى محمد402 

مدير عام شبكات توزيع القبارى والدخيلةعبده على السيد عبد العاطى403 

رئيس قطاع الشئون التجارية للفروع شرقهدى محمد مسلم دسوقى404 
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رئيس قطاع شبكات وسطأحمد محمد أحمد مخيمر405 

رئيس قطاع الشئون التجارية لفروع الساحل الشمالىيوسف مجدى لبيب عبد النور406 

مدير عام شبكات توزيع العامرية ومرغمأسامة محمد حسن قمر407 

مدير عام شبكات توزيع الساحل الشمالى والعجمىمجدى محمد أحمد محمد بدوى408 

مدير عام الشئون التجارية للهانوفيل والساحل الشمالىمحمد أحمد محمد اجلمل409 

مدير عام الشئون التجارية للحمام وبرج العرب اجلديدةالسيد محمد عيسى الشريدى410 

مدير عام الشئون التجارية للبيطاش وبيانكىإيهاب أحمد محمد محمود الشقيرى411 

رئيس قطاع الشئون التجارية لفرع غربمحمد على على الشناوى412 

مدير عام إيرادات الطاقةمحمد إبراهيم محمد العداوى413 

مدير عام التعاقدات واملقايساتجنوى رجب أحمد أحمد414 

مدير عام مبيعات الطاقةسامى فتحى عبد ربه خير الله415 

أحمد محمد الغمرى محمد416 
رئيس قطاع اإلضاءة العامة واملشرف على قطاع اإلمداد 

والتمويل

محمود خالف محمود خليفة417 
اإلضاءة  ومشرف  وغرب  وسط  العامة  اإلدارة  عام  مدير 

العامة بالعجمى والساحل

مدير عام اإلضاءة العامة شرق املنتزهعزة مصطفى رزق عثمان418 

رئيس قطاع العداداترضا محمد محمد حسن فرج419 

مدير عام عدادات كبار املشتركنيحسني رمضان محمد عبد الغنى420 

رئيس قطاع التخطيط واملتابعة ونظم املعلوماتمحمود إسماعيل محمود إبراهيم421 

مدير عام املكتب الفنىمحمد احلسينى على إسماعيل422 

رئيس قطاع التفتيش الفنىمصطفى محمد إبراهيم سليمان423 

مدير عام التفتيش الفنى وسطهاله محمد عبد املنعم إبراهيم424 

مدير عام الشئون التجارية سابا وباكوسإيهاب محمود شريف عمران425 
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مدير عام الشئون التجارية السيوف وابيسهاله محمد سعيد محمد أحمد426 

مدير عام الشئون التجارية العامرية ومرغمصالح عبد املقصود أحمد محمود427 

مدير عام عدادات وسطمحمود عبد القادر حنفى428 

مدير عام عدادات شرق واملنتزهسميه على محمد توفيق429 

مدير عام التفتيش التجارىأمين إبراهيم إبراهيم على430 

مدير عام الشئون التجارية القبارى والدخيلههشام يوسف السيد السيد431 

مدير عام الشئون التجارية الهانوفيل والساحل و6 أكتوبرتامر أحمد فهمى محمد أبو الكل432 

مدير إدارة متابعة رئيس قطاعات الشئون التجاريةوليد جمعه السيد عبد السيد433 

مدير إدارة متابعة رئيس القطاعات لقطاع كبار املشتركنينسرين محمود عبد السالم434 

مدير إدارة الضبطية القضائيةمحمد صالح عيسى مصطفى 435 

مدير إدارة ايرادات الهانوفيلأمين محمد إبراهيم عشماوى436 

مدير إدارة ايرادات بيانكىالسيد السيد محمد شعير437 

مدير إدارة ايرادات البيطاشجرجس عبيد عبد املالك438 

مدير إدارة ايرادات العامريةأحمد جابر أحمد عبد العال439 

مدير إدارة ايرادات مرغمنعمه إبراهيم السيد محمد440 

مدير إدارة ايرادات وسط املدينةعز العرب أحمد محمد على441 

مدير عام الشئون التجارية سيدى بشر وأبو قيرزينب محمود عبد الصادق همام442 

مدير إيرادات اإلبراهيميةأميرة محمد زكى أحمد غنيم443 

مدير إيرادات القبارىمحمد جمال عطيه444 

مدير إدارة التفتيش التجارىمحمد خالد محمود عامر445 

مدير إدارة التفتيش التجارىمنى على صبرى محمد إسماعيل446 
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مدير إدارة التفتيش التجارىمرفت فؤاد أحمد على447 

محمد على أحمد طمازين448 
مدير اإلدارة القانونية والقائم باألعمال القانونية لقطاع 

كبار املشتركني

مدير عام شبكات السيوف وأبيسمصطفى حلمى حلمى خميس449 

مدير إدارة شبكات أبو قيرمحمد إبراهيم محمد محمد450 

مدير إدارة شبكات املندرةمختار أحمد مختار محمود451 

مدير إدارة شبكات سيدى بشرسالى كمال على دويدار452 

مدير إدارة شبكات خورشيدسامح محمد على عبد الشكور453 

مدير إدارة شبكات الراس السوداءأحمد صالح حسني عبد الوهاب454 

مدير إدارة شبكات سابا باشامحمد سمير محمد ربيع أبو زهرة455 

مدير إدارة شبكات باكوسإميان يونس يونس يونس456 

مدير إدارة شبكات السيوفلبنى عبد العزيز عبد الغفار457 

مدير إدارة شبكات اإلبراهيميةعصام محمد عبد الغنى محمد458 

مدير إدارة شبكات سموحةأمين شوقى حبيب الذهبى459 

مدير إدارة شبكات اجلمركعمرو عبد اخلالق إبراهيم460 

مدير إدارة شبكات مرغمسمير عبد السالم عبد الرحمن461 

مدير إدارة شبكات العامريةعالء يحى أحمد جابر462 

مدير إدارة شبكات أبيسهانى محمد فتحى عبد الرازق463 

مدير إدارة شبكات احلمامشريف محمد خميس ميهوب464 

مدير إدارة شبكات برج العربممدوح أحمد محمد محمد465 

مدير إدارة شبكات محرم بكمنى أبو الفتح عبد احلميد أحمد466 

مدير إدارة شبكات القبارىمحمد مصطفى حميده حسن467 

مدير إدارة عدادات الطاقة املوردة بعدادات كبار املشتركنيسحر محمد نبيل محمود السبكى468 
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مدير إدارة الفحص بعدادات كبار املشتركنيمحمد كمال السيد السيد469 

مدير إدارة التفتيش الفنى شرقهشام مصطفى أحمد أبو النور470 

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
مدير عام الشئون التجارية مبطروحكامل مصطفى عبد الرازق زين471 

مدير عام الشئون التجارية بشرق قطاع شمال البحيرةمسعد سالم سيد أحمد نوار472 

مدير عام التشغيل والصيانة بالساحل الشمالىعبد املنعم معوض عبيد473 

مدير عام التشغيل والصيانة بوسط البحيرة املنطقة الثانيةأحمد محمد محمود عبد العال474 

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح475 
البحيرة والسادات  بجنوب  التشغيل والصيانة  عام  مدير 

املنطقة األولى

جمال عبد احلميد طه شعث476 
البحيرة والسادات  بجنوب  التشغيل والصيانة  عام  مدير 

املنطقة الثانية

مدير عام التشغيل والصيانة بالنوبارية املنطقة األولىجالل محمود محمد حسنني477 

عبد احلكيم عبد البارى عبده478 
املدنى بغرب  املهنية والدفاع  السالمه والصحة  مدير عام 

البحيرة

مدير عام ترشيد الطاقة بالديوان العامعبد الرازق عبد املنتقم عبد الرازق479 

مدير عام الوقاية والتحكم بقطاع مطروح والساحلصابر رزق زايد زايد480 

مدير عام الشئون التجارية بقطاع شمال النوباريةفتحى عبد اللطيف أحمد الشيخة481 

مدير عام الشئون التجارية بغرب قطاع وسط البحيرةأحمد عبد العاطى عبد احلافظ االشرم482 

حازم صبحى إبراهيم القاضى483 
كبيـــر محاســـبني مديـــر ادارة الشـــئون التجارية بهندســـة 

السادات

مدير عام التشغيل والصيانة مبطروحطارق إبراهيم زكى سالمه484 

عبد الفتاح سامى يونس حماد485 
مهندس ثان بقطاع التفتيش الفنى والتجارى واملالى 

بالديوان العام
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السيد جالل السيد سالم الشربينى486 
مهندس ثان بقطاع التفتيش الفنى والتجارى واملالى 

بالديوان العام

عبد اجلواد محمد عبد اجلواد487 
محاسب ثان بإدارة سرقات التيار بقطاع الشئون التجارية 

املركزية

محاسب أول بقطاع التفتيش الفنى والتجارى واملالىسامح مصطفى نبيل زعيتر488 

مهندس ثالث تشغيل وصيانة بديوان قطاع وسط البحيرةإسالم فتحى الشحات حماد489 

قائم بأعمال مدير هندسة كهرباء شبراخيتجمعه أحمد إبراهيم محمد حماد490 

قائم بأعمال مدير هندسة كهرباء إيتاى البارودإبراهيم محمد عبد الصمد عيسى491 

مهندس ثالث تشغيل وصيانة بهندسة بندر دمنهور غربمحمد أحمد محمد عياد492 

السيد خميس عبد املعطى سعد493 
مهندس ثان تشغيل وصيانة بهندسة بندر كفر الدوار 

غرب

محمد نبيل كامل القطورى494 
مهندس ثالث تشغيل وصيانة بديوان قطاع شمال 

البحيرة

محمد كامل إبراهيم عوض495 
محاسب ثالث شئون جتارية بهندسة كهرباء ابو حمص 

شرق

فنى أول شئون فنيه بديوان قطاع شمال البحيرةمنتصر شحاته محمد البيسى496 

هشام إبراهيم عبد القادر يوسف497 
كبير محاسبني قائم بعمل مدير ادارة التفتيش التجارى 

بقطاع شمال النوبارية

السيد سعيد سالم سالم498 
مهندس ثالث تشغيل وصيانة بهندسة كهرباء شمال 

التحرير

مهندس ثالث تشغيل وصيانة بهندسة كهرباء البستانأحمد حامد عبد الرحمن حمام499 

مهندس أول وقائم بعمل رئيس هندسة الدواجنمحمد حلمى محمد عوف500 

مهندس وقاية ثان بديوان جنوب البحيرة والساداتجمعه السيد شبل الفقى501 

مهندس أول صيانة بديوان قطاع جنوب البحيرة والساداتالسيد نبيه السيد عبد التواب502 

مهندس ثان اختبارات قائم بأعمال مدير هندسة حترير بدرأحمد عبد الستار عبد املعطى503 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

الوقائع املصرية - العدد 217 )تابع( فى 29 سبتمبر سنة 2019 27 
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مهندس جودة ثالث بهندسة كهرباء الساداتسرور على حسن عبد احلميد504 

محاسب أول شئون جتارية بهندسة كهرباء التحدىعبد احلميد سمير عبد احلميد505 

مهندس ثان اختبارات بديوان قطاع مطروحمحمد رضوان صدقى عبد الهادى506 

قائم باعمال مدير إدارة العدادات بديوان قطاع مطروحرزق عبد املولى موسى فضل507 

مهندس أول صيانة وتشغيل بقطاع الساحل الشمالىيوسف أبو احلجاج يوسف محمود508 

مهندس ثان صيانة وتشغيل بهندسة الضبعةأحمد مرزوق محمد شحاته509 

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
رئيس قطاع الشئون التجارية )بنى سويف – الفيوم(مصطفى ثابت عبد الرؤوف حامد510 

مدير عام التشغيل قطاع املنيا جنوبإيهاب محمد محمود حسن511 

مدير عام الشئون التجارية ببنى سويفعلى حمدى محمود شمردل512 

مدير عام الشئون التجارية بأسيوط جنوبعمر محمود أحمد عبد الرحيم513 

مدير عام التشغيل قطاع أسيوط شمالمحسن محمود حمدى سيد514 

مدير عام التشغيل والصيانة بالوادى اجلديدمازن عباس محمد رضوان515 

مدير عام املشروعات بالوادى اجلديدسيد عبد اجلواد محمد عبد القادر516 

مدير عام الصيانة بالفيوممحمد أحمد خير الله محمد517 

مدير عام الشئون التجارية بالفيوممحمد فاروق عبد احلميد السيد518 

مدير عام اإلدارة العامة لألمنحامت نشأت أحمد أحمد عيسوى519 

رئيس قطاع املوارد البشريةأحمد فؤاد على عبد املطلب520 

رئيس قطاع كهرباء أسيوط شمالأسامة محمد أنور أحمد521 

كبير باحثني شئون جتارية بالوادى اجلديدعصام أحمد عبد النبى عثمان522 

مدير عام الصيانة ببنى سويفأحمد قرنى حسن إبراهيم523 

مهندس تشغيل ببنى سويفحسني رأفت حسني إبراهيم524 
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رئيس هندسة شرق النيل ببنى سويفبهاء محروس محمد أبو الليل525 

مهندس تشغيل ببنى سويفوالء محمد جنيب عبد العال أحمد526 

رئيس هندسة اهناسياأحمد ربيع عبد البر محمد527 

رئيس هندسة سمسطاأحمد سيد عبد الرسول عبد الرحمن528 

رئيس هندسة ببا ببنى سويفأسامة عيد رياض شحات529 

رئيس هندسة مركز الفيوم غربمحمد عزمى عوض عبد الهادى530 

رئيس هندسة أبشواىعيد عبد العزيز عبد القادر حسانني531 

رئيس هندسة طامية شرقمحمد رمضان حسن محمود532 

رئيس هندسة أطسا غربمحمد خليلي إبراهيم خليل533 

رئيس هندسة سنورس شرقعمرو محمد جوده خليفة534 

رئيس هندسة سمالوط غربإكرامى عبد القوى جارحى محمد535 

رئيس هندسة مغاغةمحمود أحمد عبد احلكيم أحمد536 

مهندس تشغيل باملنيا شمالمحمد جمال عبد الله محمد537 

مدير إدارة فرع كهرباء مطاىخالد إبراهيم أحمد حسن538 

رئيس هندسة أبو قرقاصهشام يحيى عبد اللطيف سطوحى539 

رئيس هندسة مركز ملوىأحمد امني محمود حافظ540 

مدير ادارة فرع كهرباء دير مواسأمين طه محمد عبد الله القاضى541 

مدير إدارة فرع كهرباء مدينة منفلوطأحمد محمد أحمد عبد العال542 

رئيس هندسة الفتحمحمود مصطفى عبد العظيم543 

مدير إدارة فرع كهرباء ساحل سليمأحمد جودة محمود حسني544 

مدير إدارة فرع كهرباء البدارىمحمد محمود عبد العال محمود545 

رئيس هندسة اخلزانأحمد خليل أحمد خليل546 
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مدير إدارة فرع كهرباء مركز جنوب أسيوطأحمد عباس سيد إبراهيم547 

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
رئيس قطاع الشئون التجارية جنوبحسني أبو احلسن حسني كبار548 

مدير عام الشئون التجارية لشمال أسوانحجاج محمود صالح أحمد549 

مدير عام حسابات الفروع التجاريةأكرم سليم أحمد عبد القادر550 

مدير عام الشئون التجارية جلنوب األقصرمحمود مدنى حسن محمد551 

مدير عام الشئون التجارية لشمال قناطارق محمد سحنون أحمد552 

املشرف على قطاعات الشئون التجاريةأمين محمد فتحى عبد اللطيف553 

مدير عام الشئون التجارية جلنوب سوهاجأبو زيد عبد العزيز أبو زيد أيوب554 

مدير عام املشروعات بسوهاجأحمد خالف أحمد عبد العال555 

مدير عام الشئون الفنية بسوهاجعالء على بكر السيد556 

مدير عام الشئون الفنية بقناأيوب متى جندى557 

رئيس قطاع التفتيش الفنىاسامة جابر خليفة558 

مدير عام املشروعات باألقصرعالء الدين عبد العزيز فتح الله559 

مدير عام ترشيد الطاقةحكمت أبو زيد أبو املجد560 

رئيس هندسة شمال أسوانأرميا نبيه راسم561 

رئيس هندسة جنوب أسوانأحمد محمد فهمى562 

رئيس هندسة دراوجمعة ربيع أحمد563 

رئيس هندسة نصر النوبةسوزان عبد الله حسني564 

رئيس هندسة كوم أمبوأسامة مصطفى محمد565 

رئيس هندسة أدفوزينب محمود عبده الطيب566 

رئيس هندسة قوصعصام إبراهيم أحمد567 
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رئيس هندسة قفطعالء محمد أحمد568 

رئيس هندسة نقادةعبد الرحيم مالحظ محمد569 

رئيس هندسة قنا شرقمحمد حسني فهيم570 

رئيس هندسة قنا غربأحمد أمني صديق سالم571 

رئيس هندسة دشنامحمد حسن السيد572 

رئيس هندسة الوقفمحمود محمد األمني573 

رئيس هندسة جنع حمادى شمالصبرى عويس عبد الشافى574 

رئيس هندسة جنع حمادى جنوبياسر حسنى محمد575 

رئيس هندسة فرشوطأحمد خالد أحمد دردير576 

رئيس هندسة أبو تشتحجاب أحمد جالل577 

رئيس هندسة الزينيةاملدثر محمد جعفر578 

رئيس هندسة شمال األقصرأحمد عبد احلليم محمد579 

رئيس هندسة جنوب األقصرعارف يوسف على580 

رئيس هندسة البياضيةمدحت رمضان محمد581 

رئيس هندسة إسنا غربناجح رمضان صالح582 

رئيس هندسة أرمنتأشرف سعيد الصادق583 

رئيس هندسة إسنا شرقأمين محمد محمد584 

رئيس هندسة األقصر غربعاطف ولسن عطية585 

مدير عام الشئون التجاريةأشرف سنوسى محمد586 

رئيس هندسة مدينة سوهاجخالد هاشم محمد587 

رئيس هندسة مركز سوهاجمحمود حسن محمد588 

رئيس هندسة جرجاإسماعيل محمد مؤمن589 

رئيس هندسة املنشأةأمين أسعد عزيز590 
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رئيس هندسة البليناعالء عبد احلميد محمد591 

رئيس هندسة دار السالممحمود صالح محمد على592 

رئيس هندسة أخميمطارق عبد احملسن عبد الرحمن593 

رئيس هندسة ساقلتةمحمد فاروق محمود594 

رئيس هندسة طهطامصطفى محمد حسني595 

رئيس هندسة طماأشرف عبد العزيز فرغلى596 

رئيس هندسة جهينةهانى السيد إبراهيم597 

رئيس هندسة املراغةمحمد عبد الرحمن فراج598 

رئيس فرع إيرادات شمال أسوانجعفر منيرى حامد599 

رئيس فرع إيرادات جنوب أسوانأحمد منصور عوض الله600 

رئيس فرع إيرادات شرق أسوانمؤمن األمير املهدى601 

رئيس فرع إيرادات دراوعلى محمد على محمد602 

رئيس فرع إيرادات النوبةأسامة محمد صالح603 

رئيس فرع إيرادات كوم أمبوأحمد صالح السيد604 

رئيس فرع إيرادات أبو سمبلماهر محمد ماهر605 

رئيس فرع إيرادات إدفو جنوبجابر أبو العال حسن606 

رئيس فرع إيرادات إدفو شمالالسيد قاسم محمد607 

رئيس فرع إيرادات قوص غربإبراهيم دسوقى عبد السيد608 

رئيس فرع إيرادات قوص شرقصالح الدين جاد الرب609 

رئيس فرع إيرادات نقادةأبو بكر خريشى إسماعيل610 

رئيس فرع إيرادات قنا شرقجمال مصطفى محمد611 

رئيس فرع إيرادات قنا غربحامت فاروق ربيع612 
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رئيس فرع إيرادات دشناأسامة أحمد محمد613 

رئيس فرع إيرادات الوقفشوقى إبراهيم حسن614 

رئيس فرع إيرادات جنع حمادى شمالشوقى هارون شمروخ615 

رئيس فرع إيرادات جنع حمادى جنوبحسني كامل خلف616 

رئيس فرع إيرادات فرشوطخالد سعد الدين أحمد617 

رئيس فرع إيرادات أبو تشتأمجد أحمد محمد618 

رئيس فرع إيرادات الزينيةمحمود محمد عبد الله619 

رئيس فرع إيرادات شمال األقصرمحمد صالح الدين محمد620 

رئيس فرع إيرادات جنوب األقصرمحمد األمير حسن فؤاد621 

رئيس فرع إيرادات البياضيةأحمد اليمنى جهالن622 

رئيس فرع إيرادات إسنا غرب623 

رئيس فرع إيرادات أرمنتعمر محمد أحمد624 

رئيس فرع إيرادات إسنا شرقميخائيل وليم عبده625 

رئيس فرع إيرادات األقصر غربمحمد عبد الناصر هاشم626 

رئيس فرع إيرادات مدينة ناصرخالد مهران عبد العزيز627 

رئيس فرع إيرادات مدينة سوهاجوائل كمال محمد عبد احلميد628 

رئيس فرع إيرادات مركز سوهاجمحمد حافظ على629 

رئيس فرع إيرادات مركز جرجامحمد أحمد مرزوق630 

رئيس فرع إيرادات مدينة جرجاأمين أبو زيد حامد631 

رئيس فرع إيرادات املنشأةنشأت السيد موسى632 

رئيس فرع إيرادات جنوب البليناالعربى مرزوق عبد النعيم633 

رئيس فرع إيرادات شمال البليناعالء أحمد أحمد حفنى634 

محمد البكرى وعمر 
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رئيس فرع إيرادات دار السالمالقذافى طلب محمد635 

رئيس فرع إيرادات أخميمبهاء عالم السيد636 

رئيس فرع إيرادات ساقلتةسعد هاشم زيدان637 

رئيس فرع إيرادات مركز طهطاطارق محمد أحمد638 

رئيس فرع إيرادات مدينة طهطاعادل محروص عثمان639 

رئيس فرع إيرادات طماأسامة بهى الدين محمود640 

رئيس فرع إيرادات جهينةحسني أحمد محمد بريدى641 

رئيس فرع إيرادات املراغةالسيد محمد محمد إسماعيل642 

رئيس فرع إيرادات شمال سوهاجعبد العال محمود عبد العال643 

رئيس فرع إيرادات جنوب سوهاجأمين أحمد عبد احلافظ644

)المادة الثالثة(
ينشـــر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به اعتباًرا 

من تاريخ نشره .

صدر فى 2019/7/29

وزير العدل

المستشار/ حسام عبد الرحيم
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