
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جنيهات١٠الثمن 
 

  السنة
  والسـتـونالرابعة

  ھ١٤٤٣سنة  ربیع األول  ٥الصادر فى 
 ) م ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١( الموافق 

   ٤٠ العـدد
 ) مكرر ( 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢

    :حمتويـات العـــدد 

  مجهورية مصر العربية رئيس قـرارا
  رقم الصفحة    

  ٣  ........... لنيابة العامةلمعاونًا  ينيتعب ٢٠٢١ لسنة ٤٥٨قرار رقم 

  ١٠  ....... ....لنيابة العامةلين معاونًا يبتع ٢٠٢١ لسنة ٤٥٩قرار رقم 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣

 مجهورية مصر العربية رئيس قرار
  ٢٠٢١ لسنة ٤٥٨  رقم 

  

   اجلمهورية رئيس
  ؛بعد االطالع على الدستور 

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٦ضائية الصادر بالقانون رقم قوعلى قانون السلطة ال

   ؛٢٢/٨/٢٠٢١ موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسته المعقودة بتاريخ وعلى

  وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

   :ررـــــق
  )ى ـولادة األـامل ( 

   :يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة

  . أحمد هشام معوض سرحان - ١

  . حسن عطية محمد زايد - ٢

  . أحمد طه سيد طه أحمد - ٣

  . أنور عبد المجيد محمد محمود  أدهم- ٤

  . أحمد نعيم عبد الغنى خطاب - ٥

  . هشام عبد الرؤف جاد حسين - ٦

  . هشام ممدوح سيد شحاتة - ٧

  . عمر محمد صالح عبد الوهاب - ٨

  . محمد الباشا طارق محمد محمود - ٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤

  . مازن أحمد عبد العال أحمد حواس - ١٠
  . آدم بسيونى إبراهيم أبو عطا - ١١
  . أحمد محمد عبد الغنى عبد الغنى الشبينى - ١٢
  . أحمد هاشم عبد الرحمن عبد الحميد - ١٣
  . محمد صبحى صابر دسوقى إبراهيم - ١٤
  . مصطفى أحمد لبيب أحمد - ١٥
  . محمود أبو المجد محمد أحمد - ١٦
  . عادل عالء الدين حامد محمد عودة - ١٧
  . وائل محمد محمد أحمد - ١٨
  .جاح عبد المنعم رسمى  مصطفى ن- ١٩
  . أسامة فتحى عبد الحميد أحمد زيدان - ٢٠
  . معتز جمال أحمد عبد الرحمن - ٢١
  . رفيق عبد الحى محمود مختار - ٢٢
  . محمود عبد الغنى السيد حسن هالل - ٢٣
  . محمد عصام محمد أحمد - ٢٤
  . أحمد السيد يوسف شلبى - ٢٥
  . عمرو محمد أحمد سعيد - ٢٦
  .ود مصطفى دردير أحمد  محم- ٢٧
  . مصطفى قوشتى سيد فرغلى - ٢٨
  . عصام محمد يحى إبراهيم شهاب - ٢٩
  . محمد حمدى كريم يس - ٣٠
  . أحمد ممدوح محمد زكريا محمد عمران - ٣١
  . إسالم خالد فتحى محمد - ٣٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٥

  . حسام حسن سباق بربرى - ٣٣
  . محمد سالم محمد سالم عليوة - ٣٤
  .شرشر ى أحمد ربد صم مح- ٣٥
  .لمهيمن موسى على ا أيمن صفوت عبد - ٣٦
  . محمد سمير محمود أنور محمد - ٣٧
  . هشام أشرف محمد على محمد حسين - ٣٨
  . فريد أحمد فريد محمد ماهر - ٣٩
  . على أشرف على محمد إسماعيل - ٤٠
  . إبراهيم يحيى إسماعيل الحبشى - ٤١
  . يوسف أنس عبد الباقى خالد - ٤٢
  .سامح محمود السنوسى  محمود - ٤٣
  . عاصم هالل السيد فارس - ٤٤
  . أحمد جمعة رمضان السيد عامر الجزار - ٤٥
  . عمار ياسر أحمد محمد حسن نصر - ٤٦
  . محمد خالد محمد ثابت الجبالى - ٤٧
  . شريف ممدوح أحمد صالح الليثى - ٤٨
  . أحمد محمد مصطفى أحمد محمود حافظ - ٤٩
  .ى القمارى  محمود عمر محمد عل- ٥٠
  . أحمد محمد أحمد يوسف عبد الدايم - ٥١
  . عمر خالد عبد المنعم عبد العليم - ٥٢
  . عبد الرحمن محمد مصطفى مجاهد عبد الرحمن - ٥٣
  . أحمد حسام الدين محمد حجاج يوسف - ٥٤
  . سيف الدين عصام عبد المنعم على مكى - ٥٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٦

  . حسام عبد الهادى عبد المحسن إبراهيم - ٥٦
  . أحمد محمود أحمد أمين - ٥٧
  . ياسر محمد على عبد الرحمن مدبولى - ٥٨
  .و إبراهيم مصطفى كمال أحمد  عمر- ٥٩
  . محمد عبد الفتاح على قرين - ٦٠
  . إسالم عبد الحميد منير عبد الحميد  - ٦١
  . محمد عبد اهللا حسين محمد - ٦٢
  . محمود رجائى أحمد جنه - ٦٣
  .د الفتاح السيد  عمرو أحمد محمد عب- ٦٤
  . محمد أشرف عبد المنعم حسين - ٦٥
  . على هشام محمد أحمد - ٦٦
  . أحمد أحمد عبد الفتاح موسى - ٦٧
  .مد شحاتة ح عبد الرحمن خالد محمد عبد السميع أ- ٦٨
  . أحمد عادل مصطفى محمد بدوى - ٦٩
  . محمد رجب تمام عبد العال - ٧٠
  . خالد شاهين حلمى شاهين - ٧١
  . إسالم صفوت سعد عيسى - ٧٢
  . طارق السودانى السنوسى عفيفى - ٧٣
  . حسن عبد الباقى حسن عبد الحكيم - ٧٤
  . محمد أمين محمد حسن - ٧٥
  . إيهاب خيرى على محمود سالمة - ٧٦
  .مام إ عبد الرحمن عاطف يونس - ٧٧
  . محمود إبراهيم سعد عبد اللطيف - ٧٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٧

  . محمد حسين عبد اهللا رجب - ٧٩
  . عبد اهللا مصطفى شاهين الدربالى - ٨٠
  . محمود عبد العزيز محمد شرف - ٨١
  .مد جمال الدين أحمد هنداوى ح أ- ٨٢
  . محمد خالد عمر عبد الكريم إسماعيل - ٨٣
  . عبد الرحمن نصر أحمد محمد العيسوى - ٨٤
  . إسماعيل أحمد عبد العزيز العمرى - ٨٥
   . محمود أحمد خليفة محمد عبد اهللا- ٨٦
  . أحمد عالء الدين محمد محمد - ٨٧
  . أحمد محمد إبراهيم محمد منتصر - ٨٨
  . محمد أشرف فوزى محمد - ٨٩
  . أحمد سرحان السيد عبد العاطى سرحان - ٩٠
  . محمد عصام محمد عادل على - ٩١
  .ق حل عمر ماهر عبد الاله جاد ا- ٩٢
  . محمود رشاد محمد آدم - ٩٣
  .عم السيد  محمد أيمن عبد المن- ٩٤
  . محمد على حسن على عبيد - ٩٥
  . حسن شعبان حسن حسن - ٩٦
  . حسام حسنى شاكر أبو زيد قمر - ٩٧
  . عمرو عبد السالم صادق خفاجى شريف - ٩٨
  . أحمد محمد عاطف السيد العزازى - ٩٩

  . الدين محمد طاهر محمد على م أحمد يس حسا- ١٠٠
  . مصطفى رضا السيد الدمرداش خليل - ١٠١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٨

  . مصطفى أحمد عبد المقصود أحمد قنطوش - ١٠٢
  . محمود عبد الراضى كمال كامل - ١٠٣
  . الدسوقى عماد كمال محمد البسيونى ١٠٤
  . طاهر مصطفى ياسين محمد - ١٠٥
  . حمزة رشاد محمد رشوان - ١٠٦
  .ف عز الدين حسن يوسف سو حسن ي- ١٠٧
  . حسن محمد صالح أبو الفتوح إبراهيم - ١٠٨
  . محمد سيد حمدان محمد - ١٠٩
  . محمد يسرى عبد الحميد محمد أحمد - ١١٠
  . محمود عبد المنعم إبراهيم سيد - ١١١
  . حسام عبد الرازق عبد الحميد رزق الفخرانى - ١١٢
  . على سيف النصر على محمد - ١١٣
  . مصطفى أحمد باشا عبد الحميد عوض - ١١٤
  . محمد مجدى محمد إبراهيم غانم - ١١٥
  . هشام أيمن محمد محمد شحاتة - ١١٦
  . كريم حمدى محمد محمد شاهين - ١١٧
  . أحمد مختار عبد الهادى عفيفى شاهين - ١١٨
  . خالد ناصر محمد سيد - ١١٩
  . محمد محمود السيد فراج عبد العال - ١٢٠
  . عاصم رشدى محمود سالم - ١٢١
  . يوسف إدوار عطا رياض - ١٢٢
  .د على  أحمد أبو المجد أحم- ١٢٣
  . عمر حازم محمد خليفة - ١٢٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٩

  . عمر منصور عبد الوهاب منصور مصطفى - ١٢٥
  . محمد جمال عبد الوهاب محمد مصطفى - ١٢٦
  . إسالم منصور عبد الحليم سعد الفخرانى - ١٢٧
  . أحمد محمد محمد أمين بر - ١٢٨

  )ة ـادة الثانيـامل( 
  .وزير العدل تنفيذه ، وعلى  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

  ھ١٤٤٣ سنة ربیع األول ٥ فى الجمھوریةصدر برئاسة 

   ) .م٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١الموافق (   

  
  عبد الفتاح السيسى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٠

 مجهورية مصر العربية رئيس قرار
  ٢٠٢١ لسنة ٤٥٩  رقم 

  

   اجلمهورية رئيس
  ؛بعد االطالع على الدستور 

  شأن السلطة القضائية وتعديالته ؛ ب١٩٧٢ لسنة ٤٦وعلى القانون رقم 

   ؛٢٢/٨/٢٠٢١ فى لمنعقدةاوعلى موافقة مجلس القضاء األعلى بجلسته 

  على ما عرضه وزير العدل ؛و

   :ررـــــق
  )ى ـولادة األـامل ( 

   :يعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة

  .أحمد عبد المقصود أحمد عطية  - ١

   .قى محمد رأفتعبد الرحمن حسن شو - ٢

   .عمر أشرف سعد محمد عبد المنعم  - ٣

   .عمرو أحمد إسماعيل أحمد مخيمر - ٤

   .لى أبو زيدوأحمد راشد مت - ٥

   .محمد شعبان مصطفى على عليبه - ٦

   .أحمد عماد الدين رفاعى محمد عبد اهللا - ٧

   .مصطفى محمد عدلى مصطفى محمد عدلى - ٨

   .دوأحمد هشام عبد المجيد محم - ٩



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١١

   .عمر صالح تونى حسن - ١٠
   .هىيمالك طارق عطية على البدو - ١١
   .أحمد شوقى ذكريا الصالحى - ١٢
   .كريم عباس مبروك الغزيرى - ١٣
   .خالد ثروت نصر الدين إبراهيم مصطفى - ١٤
   .أحمد هشام محمد عبد الهادى محمد حسين - ١٥
   .فادى مجدى على قاسم سالمة - ١٦
   . محمد زكى محمد منصورأحمد طاهر - ١٧
   .عبد الهادى إسماعيل محمد إبراهيم المليجى - ١٨
   .محمد أحمد محمد رضوان الحداد - ١٩
   .نادر السيد أحمد السيد العوضى - ٢٠
   .محمد حسن محمد شوقى عبد الحميد جبريل - ٢١
   .طارق سامى أحمد محمود شهاب الدين - ٢٢
   .حازم عبد الجواد خليل عمر - ٢٣
   .أحمد حسنى عبد المحسن الشريف - ٢٤
   .أسامة رضا محمد أحمد - ٢٥
   .طارق محمود محمد عياط - ٢٦
   .أحمد عادل محمود عبد المنعم عمارة - ٢٧
   .مصطفى صالح محمد محمد الصادق - ٢٨
   .محمد عبد الوهاب عبد العاطى عبد الوهاب - ٢٩
   . عوضممحمد ناصر إبراهيم عبد السال - ٣٠
   .ام محمد أحمد أحمد إبراهيمحس - ٣١
   .بهاء الدين محمد عبد الحليم سليمان - ٣٢



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٢

   .ى مليجى محمد سعدمحمود سام - ٣٣
   .عالء محمد عوض اهللا سيد - ٣٤
   .أحمد أحمد محمد صابر أحمد أحمد - ٣٥
   .إيهاب مجدى بديع لبيب - ٣٦
   .كمال معتمد شامخ حاتى - ٣٧
   .فى أحمد محمودعبد الرحمن بهاء الدين مصط - ٣٨
   .محمد على عبد العزيز عوض - ٣٩
   .محمد محمد ياسر فتحى أبو الفتوح محمد - ٤٠
   .أدهم السيد إسماعيل األدهم - ٤١
   .اب سيد أحمد الريدىشه - ٤٢
   .مهاب أحمد عبد العال أحمد حواس - ٤٣
   .محمد حامد عبد اللطيف السيد فرحات - ٤٤
   .اتة بدرخالد محمد حمدى محمد شح - ٤٥
   .عمرو رضا محمد جعفر - ٤٦
   .حازم حسين عبد الرحيم إسماعيل النخالوى - ٤٧
   .عمرو محمد محمود فخرى عبد الرحيم - ٤٨
   .عمرو هشام عبد الحميد كمال عوض - ٤٩
   .أحمد منصور عبد المنعم محمد على - ٥٠
   .أحمد أيمن محمود شبكة - ٥١
   .صورمد محمد منحأمير عبد المنعم أ - ٥٢
   .محمد حسن إسماعيل حسن - ٥٣
   .باسل وليد أحمد نصر الجندى - ٥٤
   .أحمد سعيد مرعى محمد جاد - ٥٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٣

   .إسالم طالل عبد الحميد السيد إبراهيم - ٥٦
   .مصطفى أحمد مصطفى محمد أحمد - ٥٧
   .محمد عمرو محمد همام - ٥٨
   .محمود محمد وائل كمال عبد المقصود إبراهيم - ٥٩
   .يالر ناهيد لمعى جورجيوسب - ٦٠
    .شهاب الدين محمد عبد اللطيف السالمونى - ٦١
   .محمد إبراهيم بداى إبراهيم - ٦٢
   .مروان عبد الرؤف أحمد محمد عثمان الضبع - ٦٣
   .عمر طارق السعيد سويدان - ٦٤
   .مينا صموئيل عزيز عبد المسيح - ٦٥
   .محمد شريف محمد عبد اهللا - ٦٦
   .عمر على عبد الرحمنمصطفى  - ٦٧
   .محمد رأفت أحمد عبد الاله قمصان - ٦٨
   .فى االسحاقىطصعمر هشام م - ٦٩
   .زياد أيمن إبراهيم عكاز - ٧٠
   .محمد خالد عبد الوهاب محمد - ٧١
   .مصطفى رجب عبد العظيم على - ٧٢
   .إسالم ناجى عبد الحميد السيد فرج - ٧٣
  .ليو إسالم مصطفى أحمد محمد أبو ع - ٧٤
   .رأفت محمد محمد محمد - ٧٥
   .نور الدين وائل وسيم عزيز المصرى - ٧٦
   .محمد محمد سعيد محمود شلتوت - ٧٧
   .عمرو جمال مصطفى الدالى - ٧٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٤

   .جوزيف عالء رءوف بهمان - ٧٩
   .شاهر علم الدين محمود محمد - ٨٠
   .محمد سيد حامد على حسن - ٨١
   .حسام حسن عبد اهللا صالح - ٨٢
   .عالء محمد شفيع على الجرف - ٨٣
   .أحمد محمد أحمد منتصر مصطفى - ٨٤
   .محمد عبد اهللا أحمد همام - ٨٥
   .حسام الريدى عدلى محمد - ٨٦
   .نجيب هشام نجيب محفوظ حسين - ٨٧
   .مال حامدكباسل عمرو محمد  - ٨٨
   .هشام خالد محمد نور الدين كرمى - ٨٩
   .د فرجعلى أحمد فرج محمو - ٩٠
   .محمود محمد محمود عبد الوهاب - ٩١
   .عبد اهللا محمد عادل محمد على - ٩٢
   .محمد عبد الجواد أحمد متولى - ٩٣
   .محمد عيسى أحمد عيسى - ٩٤
   .محمود سمير عبد المنعم على أحمد أبو العيله - ٩٥
   .محمد جمال عبد السالم أحمد األخرس - ٩٦
   .حمد ياسين علىأعبد الرحمن  - ٩٧
   .عبد الرحمن محمود أحمد محمد - ٩٨
   .كريم عاطف المتولى محمد - ٩٩

   .سامح عبد العليم أحمد عبد الرحمن - ١٠٠
   .بهاء الدين محمد يحيى محمد - ١٠١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٥

   .أحمد كيالنى محمد المهدى - ١٠٢
   .إسالم جاد محمد عبد المجيد - ١٠٣
   . حسام الدين مصطفى حسانين إبراهيم- ١٠٤
   .خالد مصطفى خالد سعد - ١٠٥
   .شريف محمد وفيق خفاجى - ١٠٦
   .محمد فتحى محمود حسانين عطية - ١٠٧
   .أيمن أحمد خميس عبد الغفار - ١٠٨
   .محمد سيد حامد معبد - ١٠٩
   .محمد إبراهيم عبد المنعم حشيش - ١١٠
   .محمد أحمد محمد طلبه محمد غنيم - ١١١
   .محمد حسن محمد محمد بودى - ١١٢
   .جاد على بالسىأحمد محمد  - ١١٣
   .محمد أبو بكر أحمد إبراهيم - ١١٤
   .حازم حسن محمد أمين جيره - ١١٥
   .محمد عبد المنعم حسين أحمد - ١١٦
   .السيد رأفت محمد نبيه شراقى - ١١٧
   .أحمد إبراهيم أحمد يسن - ١١٨
   .مصطفى أيمن عادل عبد الرحمن أبو صغير - ١١٩
   .أحمد السيدكريم سعد  - ١٢٠
   .محمد مصطفى إسماعيل عبد المقصود - ١٢١
   .محمد محمد السعيد محمد عبد العزيز - ١٢٢
   .محمود محمد عبد الحميد منصور - ١٢٣
   .مصطفى طارق مصطفى محمد حسن - ١٢٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٦

   .محمد عرفه محمد محمد - ١٢٥
   .محمد محمود السيد سعدون - ١٢٦
  . عبد العزيز عمر محمد المسلمى - ١٢٧
   .سيد مصطفى سيد على - ١٢٨
  . هشام طارق محمود أحمد عثمان - ١٢٩
  . صالح محمد صالح محمد اليمنى - ١٣٠
  . هشام محمد عبد العزيز حسن - ١٣١
  . أحمد نصر فراج محمد -١٣٢
  .لعظيم على عبد العظيم ا مؤمن عبد - ١٣٣
  . محمد جمال صالح عبد المعتمد - ١٣٤
  .أحمد مراد  مصطفى إسماعيل مصطفى - ١٣٥
  . محمد أشرف جابر حسن - ١٣٦
  . عمرو عادل عطية عبد الحاكم - ١٣٧
  .و حسن  أحمد محمد صالح السيد أب- ١٣٨
  . حسام الدين محمد طه محمد - ١٣٩
  . عادل صالح الدين أنور أحمد - ١٤٠
  . أحمد محمد فؤاد عرابى - ١٤١
  .ضر خ محمد أحمد محمد أحمد - ١٤٢
  . أحمد جمال السيد رجب الرفاعى - ١٤٣
  .المحسن عبد الرحيم  مهند محمد عبد - ١٤٤
  . أحمد على أبو بكر الصديق محمد حجازى - ١٤٥
  . أحمد سامح محمود عبد الصمد - ١٤٦
  . محمد هشام خيرى محمد الشين - ١٤٧
  . حسين أحمد عبد الفتاح على العفيفى - ١٤٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٧

  . عبد الحميد مدحت عبد الحميد شلبى - ١٤٩
  . عبد الرحمن هشام محمد فوزى القرموطى - ١٥٠
  . محمد خالد حافظ المسلمانى - ١٥١
  . معاذ نبيل محمد سيد أحمد الكشكى - ١٥٢
  . عمرو محمود عبد الرحمن محمود - ١٥٣
  . محمد طراف عبودة محمود عبد النظير - ١٥٤
  . محمد هشام محمد السيد موسى - ١٥٥
  . كريم أحمد جابر مليك - ١٥٦
  . حاتم طارق فتحى سعد - ١٥٧
  .د عبد التواب  أحمد خالد محم- ١٥٨
  . حامد مصطفى حسن جماله - ١٥٩
  . عبد الرحمن محمد حسن أنور محمود - ١٦٠
  . محمد عبد الرحمن عبد الفتاح طه - ١٦١
  . محى الدين صالح د عمر أحم- ١٦٢
  . مصطفى خالد السيد عبد البارى موسى - ١٦٣
  . محمود إبراهيم حنفى محمود عبد الجواد - ١٦٤
  .مى عبد الحكم حسن  أحمد محمد سا- ١٦٥
  . عبد الرحمن يسرى الحسينى الحسينى البدالى - ١٦٦
  . عالء جمال الدين الطيب فؤاد - ١٦٧
  . أحمد محمد عبد الحى عبد الحميد محمد قورة - ١٦٨
  . محمد عبده عبد الحميد محمد تركى - ١٦٩
  . محمد عبد الناصر على عبد الناصر - ١٧٠
  . باسم محمد كمال بهلول - ١٧١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٨

  . عمرو إبراهيم على محمد الشريف - ١٧٢
  . نديم خالد قاسم أمين زكى - ١٧٣
  . على طارق على على فهمى سليم - ١٧٤
  . عبد الرحمن حسام إبراهيم محمد طرطير - ١٧٥
  . أحمد أشرف مشرف عبد الكريم على - ١٧٦
  . عبد العزيز مصطفى محمد سالمان - ١٧٧
  . أسامة طارق حسين محمد عثمان - ١٧٨
  . مصطفى  هشام مصطفى الجندى - ١٧٩
  . محمد ياسر عبد الرحمن محمود الفيل - ١٨٠
  . مصطفى زياد عيسى غالب - ١٨١
  . عاصم أكمل رمضان عبد القادر أمين - ١٨٢
  . محمد إبراهيم محمد حسن الوكيل - ١٨٣
  . مصطفى أحمد أحمد عمران - ١٨٤
  . محمد إيهاب إسماعيل إبراهيم عوض - ١٨٥
  . إسالم أحمد محمد محمد إبراهيم - ١٨٦
  .إيهاب مصطفى حساب أحمد  - ١٨٧
  .ى لطفى أحمد خليل إبراهيم أحمد الخو مص- ١٨٨
  . عبد اهللا محمد محسن غبارة - ١٨٩
  . أحمد محمد شاكر بهجت محمد - ١٩٠
  . حسام حاتم محمد منصور - ١٩١
  . أحمد يسرى أبو بكر فهمى - ١٩٢
  . أحمد طارق مصطفى عبد الرحمن - ١٩٣
  .محمد  أحمد محمد عبد المنعم - ١٩٤
  . حلمى أحمد متولى سويلم - ١٩٥



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

١٩

  . كريم هانى إبراهيم فرحات حشيش - ١٩٦
  . أشرف ضياء الدين عبد الحفيظ أحمد - ١٩٧
  . عمرو إيهاب طلعت يوسف - ١٩٨
  . أحمد محمد عبد الكريم محمد - ١٩٩
  . عبد الخالق أمجد عبد الخالق جماز - ٢٠٠
   . محمد أشرف محمد عبد العاطى الدمنكى- ٢٠١
  . مصطفى أيمن عبد العاطى أحمد عبد الحافظ - ٢٠٢
  .مام شاهين إ محمد عبد العزيز عبد الرحمن - ٢٠٣
  . يوسف محمد عبد الكريم يوسف - ٢٠٤
  . كريم أشرف فتحى جاب اهللا - ٢٠٥
  . محمد فهمى محمد معوض - ٢٠٦
  . إبراهيم مصطفى عبد الفتاح الوزه - ٢٠٧
  .يد عبد الحافظ  عبد اهللا محمد أحمد الس- ٢٠٨
  .مام إ مصطفى مالك مهران - ٢٠٩
  .ى السيد موسى ق هشام سيد صد- ٢١٠
  . زياد ضياء الدين محمد على - ٢١١
  . عبد الحميد فؤاد شحاتة أبو زيد أحمد - ٢١٢
  . حسام الدين حاتم محمد عبد المجيد - ٢١٣
  . محمد أشرف عبد الحميد النجار - ٢١٤
  .ز عثمان  محمد سامى عبد العزي- ٢١٥
  . وهبه محمد عنتر عزازى - ٢١٦
  . معتز خالد سعد محمد - ٢١٧
  . معتز أحمد مندور عبد اهللا - ٢١٨



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٠

  . أحمد شريف حامد عبد الوهاب عرابين - ٢١٩
  . كريم رفقى مختار مصطفى - ٢٢٠
  . ياسر أحمد عبد الفتاح عبد الحكيم - ٢٢١
  . أحمد بهاء على عطية عيد - ٢٢٢
  . محمد أحمد عبد المولى  محمد جمال- ٢٢٣
  . عمرو أحمد محمود أحمد هالل الذهبى - ٢٢٤
  . محمد صبرى أحمد عبد اللطيف - ٢٢٥
  . محمود هشام محمد سالمة - ٢٢٦
  . عبد اهللا محمد عبد الحميد عبد المجيد شحاتة - ٢٢٧
  . أحمد أيمن الجيوشى عبد العاطى - ٢٢٨
  . محمد أحمد مصطفى محمد عدلى - ٢٢٩
  .محمد ياسر محمد كمال الدين محمد عبد السالم  - ٢٣٠
  . محمد يحيى عبد الباسط محمد - ٢٣١
  . عزت شريف محمد عزت نعمان - ٢٣٢
  .يف أحمد ط مروان محمود أبو حساب عبد الل- ٢٣٣
  . هشام سامح إبراهيم إبراهيم السيسى - ٢٣٤
  . أحمد حمدى منصور طلبه الحمصى - ٢٣٥
  .عمر  كريم عبد اهللا حامد - ٢٣٦
  . محمد عاطف محمد نصر - ٢٣٧
  . مروان ياسر محمد أبو الفتوح حوام - ٢٣٨
  .واقيم ي جرجس جمال خله - ٢٣٩
  . باسل عثمان محمد أحمد عباس - ٢٤٠
  . عمرو جمال عبد المنعم محمد - ٢٤١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢١

  . أحمد أدهم أحمد إبراهيم حسنين - ٢٤٢
  . عمر حمدى عبد العزيز محمود عوض - ٢٤٣
  . محمود حسن إسماعيل  مصطفى- ٢٤٤
  . أحمد أشرف محمد كمال الدين إسماعيل - ٢٤٥
  . شهاب محمد أبو الهدى سليمان - ٢٤٦
  . على عادل فكرى عليوة على - ٢٤٧
  . عبد المنعم محمد ثروت عبد المنعم السيد - ٢٤٨
  .مام محمد صقر إ حازم محمد - ٢٤٩
  . محمد عبد الرحيم عطا محمد - ٢٥٠
  . محمد عبد اهللا الشرقاوى  محمد يسرى- ٢٥١
  . ياسر خالد سليم على عبد النبى - ٢٥٢
  . فادى كرم رسمى سدراك - ٢٥٣
  . عمر السيد محمد جمال األلفى - ٢٥٤
  . محمد حسام فوزى عبد العظيم راضى - ٢٥٥
  . أحمد مدحت محمد محمد الزغد - ٢٥٦
  . خالد حسن إسماعيل يوسف - ٢٥٧
  .رزق  مصطفى جمال أحمد محمد - ٢٥٨
  . إسالم عدلى عبد العاطى عبد اهللا زيدان - ٢٥٩
  . طاهر محمد أبو المواهب محمد أبو الحسن - ٢٦٠
  . محمد حسنى على أحمد غازى - ٢٦١
  . عبد المجيد أحمد عبد المجيد عبد الحميد سامى - ٢٦٢
  . محمد أحمد محمد سيد البطران - ٢٦٣
  . مهاب أحمد فاروق عبد الرحمن - ٢٦٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٢

  .يف عمرو فتحى جودة محمد  س- ٢٦٥
  . مصطفى محمد مصطفى محمد عبد المجيد - ٢٦٦
  . أحمد حسن أحمد حسن الجريدلى - ٢٦٧
  . بالل محمد أشرف محمود حمدى محمد مأمون - ٢٦٨
  . محمد عبد الوهاب حسن زاهر - ٢٦٩
  . عمر ياسر أحمد مسعود - ٢٧٠
  . مروان مؤمن محمود مصطفى شكشوك - ٢٧١
  .عصام بسخرون فرج  مايكل - ٢٧٢
  . محمد مصطفى إسماعيل خليل الطماوى - ٢٧٣
  . حسين خالد حسين عبد التواب - ٢٧٤
  . أحمد أيسر أحمد فؤاد فارس - ٢٧٥
  . إسالم مجدى عباس سيد مرسى - ٢٧٦
  .ندرو ثروت بخيت عيسى ا - ٢٧٧
  . عمر حسنين حسين عيسى - ٢٧٨
  . محمد حسن جودة محمد أحمد - ٢٧٩
  .اهيم محمد عطية بالل  إبر- ٢٨٠
  . عبد الحكيم محمد على محمد الصافورى - ٢٨١
  . عبد الحليم عمر عبد الحليم عباس المتناوى - ٢٨٢
  . محمد أحمد حسن سليمان ربيع - ٢٨٣
  . على وائل على ماجد - ٢٨٤
  . عبد الرحمن محمد إيهاب أحمد جمال عبد الحكيم - ٢٨٥
  . حسنى محمد م عبد الرحمن حسا- ٢٨٦
  . عبد الرحمن أحمد فكرى صالح بسيونى - ٢٨٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٣

  . أحمد أبو بكر مروان عبد اهللا عرفه - ٢٨٨
  . زياد مجدى محمد جاد - ٢٨٩
  .ق المتناوى ي أحمد محمد إسماعيل توف- ٢٩٠
  . مصطفى أحمد محمد صالح الدين الجندى - ٢٩١
  . محمد طارق خميس محمد - ٢٩٢
  . ضياء أشرف عوض خليفة - ٢٩٣
  . رامى جمال محمد عبد العاطى - ٢٩٤
  . عبد الرحمن بهاء الدين كمال زهانه - ٢٩٥
  . محمود حسام محمد إبراهيم - ٢٩٦
  . مايكل سامى سليمان سرور - ٢٩٧
  . يحيى عبد اللطيف السيد عبد اللطيف - ٢٩٨
  . محمد عبد الرحمن محمد عبد الخالق عبد الرحمن - ٢٩٩
  . أحمد سيد إبراهيم الغرباوى - ٣٠٠
  . عبد الرحمن محمود محمد عبد المعطى - ٣٠١
  . محمد مصطفى أحمد أحمد عبد الرحمن - ٣٠٢
   . أحمد عبد الحليم عبده عبد الحليم سعد- ٣٠٣
  .مد محمد يسرى ح عمرو طارق أ- ٣٠٤
  .ل أحمد مرسى  حسام الدين نبي- ٣٠٥
  . خالد السيد محمد سعيد أحمد عتيق - ٣٠٦
  . عمرو أحمد جالل أحمد محمد - ٣٠٧
  . فيلبس نفت عصام القمص سمعاا اندرو ر- ٣٠٨
  . عمرو محمد حامد فريد العياط - ٣٠٩
  . أحمد إسماعيل أحمد راسخ - ٣١٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٤

  . مصطفى صبرى مصطفى حماد الحسينى - ٣١١
  . شادى أحمد إيهاب محمد أحمد الشيخ - ٣١٢
  . شحاتة محمد شحاتة  أحمد إبراهيم- ٣١٣
  . محمد إيمان زكى محمود - ٣١٤
  . طارق مصطفى عبد العليم على مصطفى - ٣١٥
  . عمر سامح عبد العزيز جودة - ٣١٦
  .مام إمام إ مصطفى أشرف - ٣١٧
  . محمد سمير محمد خليل الجمسى - ٣١٨
  . عالء عبد الحكيم محمد عطية الرشيدى - ٣١٩
  . إسالم سامح ماهر على شمس الدين - ٣٢٠
  . أحمد محمد سعد عوض اهللا - ٣٢١
  . حسام عاشور محمد عبد الصادق - ٣٢٢
  . محمود سامى مدحت محمد أباظة - ٣٢٣
  . كريم محمد حسن حسنى محمد - ٣٢٤
  . أحمد محمد فاروق يوسف بياض - ٣٢٥
   .د أحمد وجدى كرم عبد المجي- ٣٢٦
  . عمر عبد الحميد سيد عبد الحميد عكه - ٣٢٧
  .لمنعم عبد العظيم الطويل ا مصطفى عبد - ٣٢٨
  .صود  مصطفى أحمد عبد المرضى محمد عبد المق- ٣٢٩
  . عمر خالد مصطفى عبد الرحمن - ٣٣٠
  .عبد الرحمن عرفان صديق حسين  - ٣٣١
  . حسين محمد زكريا محمد مطحنه - ٣٣٢
  . أبو الحسن محمد محمود على - ٣٣٣



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٥

  .ن أحمد أمين القاياتى  أحمد حسي- ٣٣٤
  . عبد الرحمن وليد عبد الحميد عبد الرحيم - ٣٣٥
  . مؤنس محمد سالم سالم - ٣٣٦
  . على محمد أحمد إبراهيم أبو ليمون - ٣٣٧
  . الطاهر عمر يوسف أحمد - ٣٣٨
  . رامى عفت زكى حنا - ٣٣٩
  .حمد حليم  محمد سعد أ-٣٤٠
  .فتح اهللا محمد الحسينى  أحمد أيمن - ٣٤١
  . أحمد مصطفى عبد الحميد شحاتة - ٣٤٢
  . محمد أحمد محمود أحمد عبد المولى - ٣٤٣
  . عالء عبد اهللا عبد السميع خطاب - ٣٤٤
  . عبد الرحمن أشرف السيد أحمد شرشر - ٣٤٥
  . محمود عصام الدين أحمد محمد - ٣٤٦
  . محمد على إبراهيم على إبراهيم - ٣٤٧
  .لرحمن أحمد ا أحمد رزق عبد - ٣٤٨
  . حسن السيد محمود محمد شكر - ٣٤٩
  . إبراهيم محمود ة بسام أسام- ٣٥٠
  . محمد عاطف نجيب عبد الظاهر - ٣٥١
  . أحمد نادر صالح الدين أبو المجد - ٣٥٢
  . مصطفى مجدى مصطفى رضا عبد الحميد غنيم - ٣٥٣
  .ن باشا مشعل  مهند محمد محمود محمد أمي- ٣٥٤
  . عبد الحميد ب هشام على لبي- ٣٥٥
  . محمد ناصر حسين محمود - ٣٥٦



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٦

  . أدهم محمد عبد العزيز خميس - ٣٥٧
  .فت عبد المجيد أحمد ا محمود ر- ٣٥٨
  . محمد حازم محمد عبد النبى عبد الخالق حسين - ٣٥٩
  . عبد اهللا النواوى ة أحمد رفعت شحات- ٣٦٠
  .ين حمادى م محمد همام قدرى أ- ٣٦١
  . أحمد وليد مجدى مصطفى - ٣٦٢
  .د زهرة ممح عمر عبد اهللا عبد العال - ٣٦٣
  . محمد رمضان فتحى بدوى - ٣٦٤
  . أحمد طارق مصطفى عبد اللطيف - ٣٦٥
  .وت سالمة على  محمد ثر- ٣٦٦
  . محمد وائل محمد إبراهيم - ٣٦٧
  . محمد أحمد طه محمد خالد - ٣٦٨
  . أحمد محمد محمد حسن فايد - ٣٦٩
  . محمد عاطف محمد حسن - ٣٧٠
  . أحمد عبد الحميد حسب النبى الشورى - ٣٧١
  . محمد أشرف محمد السيد هيبه - ٣٧٢
  . محمد وجيه محمد أبو الوفا حسن - ٣٧٣
  . كريم سالمان عبد الحفيظ سالمان - ٣٧٤
  . محمد على السيد على األحول - ٣٧٥
  . عمر زكريا محمد أبو الفتوح زكريا - ٣٧٦
  . حسام حسن محمد تركى - ٣٧٧
  . عمر محمد محمد محمد موسى حالوة - ٣٧٨
  .ى أحمد محمد د عمر مج- ٣٧٩
  . أحمد السيد أحمد محمد على سليمان - ٣٨٠



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٧

  . أمين عبد اهللا أمين محمود عصر - ٣٨١
  . فادى ماجد ادوارد فؤاد دانيال - ٣٨٢
  .مد عصام طلبة مسلم  مح- ٣٨٣
  . محمد محمود شاكر مرسى - ٣٨٤
   .ة نبيل هشام لطفى محمد جميل- ٣٨٥
  . هشام محمد السيد طاهر الشريف - ٣٨٦
  . أحمد عبد العليم عبد العظيم عبد العليم - ٣٨٧
  . أحمد مجدى مصطفى السعيد - ٣٨٨
  . محمود محمد كمال محمود إبراهيم عبد اهللا - ٣٨٩
  . رامى طه محمد محمد - ٣٩٠
  . باسم أحمد عبد الوهاب خلف اهللا - ٣٩١
  .السعاد الشورى  ضياء عبد اللطيف أبو ا- ٣٩٢
  . ياسر محمد أحمد محمد أحمد - ٣٩٣
  . إبراهيم محمد ناجى محمد كامل نمر - ٣٩٤
  . أحمد إبراهيم عبد العال أحمد األحمر - ٣٩٥
  . محمود محمد محمد محب الدين أبو الهدى - ٣٩٦
  . محمد السيد عبد الحكيم الطنطاوى - ٣٩٧
  . أحمد ماهر محرم صبرى - ٣٩٨
  . عبد المقصود الوكيل عاصم محمد حسن - ٣٩٩
  . باهر محمد حسن محمد شماته - ٤٠٠
  .ميد زعزع  مصطفى فتحى عبد الح- ٤٠١
  . أحمد هانى محمد محمد عيسى - ٤٠٢
  .هللا محمد  عمار عبد الناصر عبد ا- ٤٠٣
  . محمد فواز طلعت فواز - ٤٠٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٨

  . أحمد سالم عبد العزيز سيد - ٤٠٥
  . محمد رأفت عباس أحمد سيد - ٤٠٦
  . أحمد عمرو محمد حيدر حزين - ٤٠٧
  . حسام عالء الدين حسين محمد - ٤٠٨
  . أحمد عادل محمد البقلى خليف - ٤٠٩
  .حات محمد زيدان  أحمد عصام الدين فر- ٤١٠
  . فادى عماد لويس يوسف - ٤١١
  . محمد عادل إبراهيم إسماعيل طه - ٤١٢
  . مصطفى حاتم محمد على الشناوى - ٤١٣
  . أحمد جمال عبد السميع عيد - ٤١٤
  . محمد جمال شافعى سيد - ٤١٥
  . السيد محمد السيد صقر عالوى - ٤١٦
  . محمد محمود حسين أحمد - ٤١٧
  . محمد عالء الدين محمد حسين - ٤١٨
  . محمد ماجد عز الرجال أبو االسعاد - ٤١٩
  . مهاب محمد السيد محمود أحمد - ٤٢٠
  . إبراهيم أبو العيون ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر - ٤٢١
  . مصطفى يسرى أبو زيد عالم - ٤٢٢
  . محمد عيد إسماعيل عمر - ٤٢٣
  .مد عبد اهللا روبى  محمد خالد مح- ٤٢٤
  . عبد اهللا مصطفى ى حسام حمد- ٤٢٥
  . ماجد تادرس قلدس تادرس - ٤٢٦
  . أحمد عادل محمد أحمد عبد الحميد - ٤٢٧



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٩

  . محمد هشام حسن محمود - ٤٢٨
   . محمود كمال محمد محمد - ٤٢٩
  . عبد المنعم عباس مراد  مراد ممدوح- ٤٣٠
  . حسن شريف فتحى شريف - ٤٣١
  . معتز أحمد حافظ محمد عبد الحفيظ - ٤٣٢
  . محمد طارق أحمد حسن - ٤٣٣
  .طفى عطية درويش حيدق  طارق مص- ٤٣٤
  . محمد عمرو عصام الدين على ريان - ٤٣٥
  . مهند وليد عبد القادر عبد السالم أحمد - ٤٣٦
  . محمد عصام الدين عبد العزيز عبد الفتاح - ٤٣٧
  . أحمد أشرف محمد على - ٤٣٨
  . أحمد عماد محمود محمد - ٤٣٩
  . محمد رفعت عبد الحفيظ محمد - ٤٤٠
  . محمد طارق أبو زيد داود عبد الحافظ - ٤٤١
  . عمر عادل محمد عزت أحمد - ٤٤٢
  . كريم وائل حسن أحمد عبد الحميد - ٤٤٣
  . طارق عمر عبد الرازق محمد الخازندار - ٤٤٤
  . السيد هشام السيد محمد عبده - ٤٤٥
  . أحمد نبيل أبو زيد سليمان - ٤٤٦
  . أحمد مجدى حلمى عبد الفتاح بدر - ٤٤٧
  . محمد خالد أحمد السيد على العزب - ٤٤٨
  . سالم عبد الباسط سالم حسن - ٤٤٩
  .بيارى  أحمد مجدى عبد الرحيم محمود اال- ٤٥٠
  . أسامة سيد عبد اهللا صالح - ٤٥١



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٠

  . محمد طارق على الشاذلى ٤٥٢
  .مد أشرف محمد مسعد ح أ- ٤٥٣
  . عمرو محمد سامى السيد محمد رمضان - ٤٥٤
  . سيف الدين وائل ثروت حسين مصطفى - ٤٥٥
  . عمرو شعبان محمد على - ٤٥٦
  . محمود محمد عبد اهللا حرب - ٤٥٧
  . عالء أحمد ثروت محمد دراز - ٤٥٨
  . محمد هشام محمد عبود - ٤٥٩
  .عبد الحميد عبد العليم محمد  مصطفى - ٤٦٠
  . حلمى أحمد محمد حلمى أحمد الشريف - ٤٦١
  . محمد على يوسف أحمد - ٤٦٢
  . ياسين رمضان محمد على - ٤٦٣
  . ماهر إبراهيم إبراهيم المزين - ٤٦٤
  . محمود أسامة أحمد أحمد إبراهيم - ٤٦٥
   .ة محمد عالء الدين رحيم شحات- ٤٦٦
  . مهند أشرف السيد طنطاوى - ٤٦٧
  . محمود عبد اللطيف طه عبد اللطيف - ٤٦٨
  .لقادر عوض العطوى ا باسل مؤنس عبد - ٤٦٩
  . إيهاب عثمان عبد التواب عثمان - ٤٧٠
  . مصطفى محمد السيد عبد العزيز - ٤٧١
  . مهند خالد عبد الرحمن فهمى - ٤٧٢
  . كريم مصطفى محمد أحمد - ٤٧٣
  . أحمد عمر مصطفى الوكيل - ٤٧٤



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣١

  .على جمال على موسى على  - ٤٧٥
  . محمد أحمد شحاتة نملرحا عبد - ٤٧٦
  . عبد الحميد فراج عبد البر  حسين محمود- ٤٧٧
  . أسامة أحمد سويلم محمد - ٤٧٨
  . محمد مجدى عبد العليم عطية الجندى - ٤٧٩
  . ياسر محمود محمود حسين شرف - ٤٨٠
  . محمد خالد محمد محمد القاضى - ٤٨١
  . أحمد أسعد الذكير محمد حافظ - ٤٨٢
  . محمد محمود على مصطفى محمد - ٤٨٣

  )ة ـادة الثانيـامل( 
  . ، وعلى وزير العدل تنفيذه ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

  ھ١٤٤٣ سنة  ربیع األول٥ فى الجمھوریةصدر برئاسة 

   ) .م٢٠٢١ سنة  أكتوبر١١الموافق (   

  
  عبد الفتاح السيسى



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة أكتوبر ١١ فى )مكرر( ٤٠ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٢
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