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  وزارة التمـوين والتجــارة الداخليــة 
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  قـــرارات
   التجارة والصناعةوزارة   

  ٢٠٢٠ لسنة ٣٣٩قــرار رقـم 
  التجارة والصناعةوزير 

   ؛التوحيد القياسى شأن ى ف١٩٥٧ لسنه ٢بعد االطالع على القانون رقم 
   فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديالته ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 
   ؛ فى شأن الهيئات العامة١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى القانون رقم 

 بتنظـيم الهيئـة المـصرية     ١٩٧٩ لسنة   ٣٩٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
   ؛لتوحيد القياسى وجودة اإلنتاجالعامة ل

   مــسمى  بتعــديل٢٠٠٥ لــسنة ٨٣جمهوريــة رقــم وعلــى قــرار رئــيس ال
 اإلنتاج إلى الهيئـة المـصرية العامـة         الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة     

  للمواصفات والجودة ؛
 بتنظـيم وزارة التجـارة      ٢٠٠٥ لـسنة    ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  والصناعة ؛
 بـشأن اإللـزام باإلنتـاج طبقًـا     ١٩٩٦ لـسنة   ١٧٩رقم  وعلى القرار الوزارى    

  للمواصفات القياسية المصرية ؛
 بـشأن اإللـزام باإلنتـاج طبقًـا     ٢٠٠٥ة  لـسن  ٤٢٣وعلى القرار الوزارى رقم     

  للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له ؛
   ؛٢٠٠٧ لسنة ٦١٢وعلى القرار الوزارى رقم 

    فـى الطعـن    ١٥/٢/٢٠٢٠الصادر بجلـسة    وعلى حكم المحكمة اإلدارية العليا      
   ق عليا ؛٦١ لسنة ٣٦٦٩٣ رقم
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 :رر ـــــــــق

  )املادة األوىل(
مواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية التـى تعمـل بالمـسحوق            تلغى ال 

 للـسلع   ١٩ من القائمة رقم     ٢٩الواردة بالبند رقم    ) ٧٣٤م  .ق.م(الكيماوى الجاف رقم    
 وما طـرأ عليهـا   ٢٠٠٧ لسنة ٦١٢ الوزارى رقم   منتجات الهندسية المرفقة بالقرار   وال

  .من تعديالت 
  )الثانيةاملادة (

   ٣١/١٢/٢٠٢٠ والمستوردون مهلة لتوفيق أوضـاعهم تنتهـى فـى           يمنح المنتجون 
  .أو لحين االنتهاء من وضع المواصفة القياسية المصرية الجديدة أيهما أقرب 

  )الثالثةاملادة (
  .ه اعتبارا من تاريخ نشره  ويعمل بينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

 ١١/٧/٢٠٢٠تحريرا فى 

 وزير التجارة والصناعة

 فني جامعني
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 حمافظة دمياط  

  ٢٠٢٠ لسنة ٣١٠قــرار رقـم 
  بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقتى عمارات 

  وعمارات شارع مدرسة الثانوية )  اقتصادى- سكنى (شارع المصنع 
   بمدينة عزبة البرج)  إدارى-  تجارى -سكنى (والمطلة على نهر النيل 

  حمافظ دمياط
 بـشأن نظـام اإلدارة المحليـة        ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣بعد االطالع على القانون رقم      

  والئحته التنفيذية وتعديالته ؛
   بشأن البناء الموحد والئحته التنفيذية وتعديالته ؛٢٠٠٨ لسنة ١١٩وعلى القانون رقم 

 علـى اتخـاذ     ١٣/١١/٢٠١٩وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بتـاريخ        
   اعتمـاد المخطـط التفـصيلى لمنطقتـى     اإلجراءات القانونية والتنفيذية الالزمة نحـو     

عمارات شارع المصنع وعمارات شارع المدرسة الثانوية والمطلة علـى نهـر النيـل       
  بمدينة عزبة البرج ؛

 ٢٠/٢/٢٠٢٠ المـؤرخ  ٣/٣٨٤ الوزير رقم    -وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية      
 ٦/٢/٢٠٢٠ المؤرخ   ٤٢٥٣-٣ مستشارى مجلس الوزراء رقم      هيئةوالمرفق به كتاب    

رئيس مجلس الـوزراء علـى اعتمـاد المخطـط          / والمتضمن موافقة السيد الدكتور     
التفصيلى لمنطقتى عمارات شارع المصنع وعمارات شارع المدرسة الثانوية والمطلـة          

  على نهر النيل بمدينة عزبة البرج ؛
 ١٩/٣/٢٠٢٠وعلى كتاب اإلدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فـى        

 قرار اعتماد المخطـط التفـصيلى      الالزمة نحو استصدار  ن طلب اتخاذ اإلجراءات     بشأ
عمارات شارع المصنع وعمارات شارع المدرسة الثانوية والمطلة على نهـر           لمنطقتى  

  النيل بمدينة عزبة البرج ؛
  وعلى الخرائط المرفقة ؛
  وعلى ما عرض علينا ؛

  :قــــــرر 
تفصيلى لمنطقتـى عمـارات شـارع المـصنع         يعتمد المخطط ال   -   األوىلادةـامل

  وعمارات شارع المدرسة الثانوية والمطلـة علـى نهـر النيـل            )  اقتصادى -سكنى  (
 بمدينة عزبة البرج وفقًا لالشتراطات البنائية والتخطيطيـة         ) إدارى - تجارى   -سكنى  (

  . المرفقة لخرائطلالواردة بالمخطط االستراتيجى العام المعتمد لمدينة عزبة البرج ووفقًا 
  .وعلى الجهات المعنية تنفيذه  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية -  ثانيةال ادةاملـ

  ١٦/٦/٢٠٢٠صدر فى 
 محافظ دمياط

 منال عوض/ د. أ
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  وزارة التموين والتجارة الداخلية
  قطاع التجارة الداخلية للرقابة واملعامالت

  اإلدارة المركزية للمعامالت التجارية
  دارة العامة للتعاون االستهالكىاإل

 إدارة التسجيل

  ملخـص
للجمعية التعاونيـة االسـتهالكية ألهـالى    مما قررته الجمعية العمومية االستثنائية    

  .دية منطقة البوصيرى بالحوام
يتضح بعد االطالع على محضر الجمعية العمومية االستثنائية للجمعية الموضـحة     

  .١٣/٢/٢٠٢٠يا بتاريخ أعاله والمنعقدة انعقادا قانون
والسابق تسجيلها باإلدارة العامة للتعاون االستهالكى بديوان عام وزارة التمـوين           

 الوقـائع   فى  والمنشور عنها  ١٨/٩/٢٠٠٤ بتاريخ   ١٠٩٩٣والتجارة الداخلية تحت رقم     
   .٢٩/٩/٢٠٠٤فى ) ٢٢٢(المصرية بالعدد رقم 

   قررتنهاأ
  .بتدائى  االمن عقد التأسيس) ٧المادة (يل  تعد-١
  .ظام الداخلى من الن) ٤المادة ( تعديل -٢

عـداد وتجهيـز   إبإضافة نشاط التوريدات الغذائية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية و       
الوجبات الجاهزة والمطهية للجهات الحكومية والدخول فى المناقـصات والممارسـات           

  .والمزايدات التى تطرحها الجهات المختلفة 
ذا القرار بالسجل الخاص باإلدارة العامة للتعـاون االسـتهالكى          قد تم تسجيل ه   و

ــام وزارة ال  ــديوان ع ــم   ب ــت رق ــة تح ــارة الداخلي ــوين والتج   ) ١٤٣٩ (تم
  ٢٥/٦/٢٠٢٠بتاريخ 

 مدير عام اإلدارة العامة للتعاون االستهالكى

 أمحد يوسف عوض اهللا/ حماسب
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 اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ١١٠ رقـم ئة جملس إدارة اهليقــرار

  ٢٣/٦/٢٠٢٠بتاريخ 
   ٢٠١٧ لسنة ١بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت
  جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية

  ) ٩٥( رأس المـال الـصادر بالقـانون رقـم            سـوق  بعد االطالع على قـانون    
  ه التنفيذية ؛ والئحت١٩٩٢لسنة 

 بتنظيم الرقابـة علـى األسـواق واألدوات         ٢٠٠٩لسنة  ) ١٠(وعلى القانون رقم    
  المالية غير المصرفية ؛ 

 بـشأن إصـدار المعـايير       ٢٠١٧لسنة  ) ١(وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
  المصرية للتقييم المالى للمنشآت ؛

   ؛٢٣/٦/٢٠٢٠خ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاري
  :قــــــرر 

  ) األوىلادةـامل(
 المصرية للتقيـيم     عملية التقييم الوارد بالمعايير    لمعيار تنفيذ ) ٧(يضاف بند جديد برقم     

   : ، نصه اآلتى٢٠١٧لسنة ) ١(المالى للمنشآت الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  : تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التى تطلبها -٧

يلتزم المقيم فى جميع مراحل تنفيـذ عمليـة التقيـيم بتزويـد الهيئـة بالبيانـات              
والمعلومات والمستندات والتقارير التى تطلبها خالل فترة ال تجاوز يومى عمل ، وكذا             

  .موافاتها بالتقييم المبدئى والنهائى فور االنتهاء منهما 
  )الثانية ادةـامل(

لكترونى للهيئة ، ويعمل به     الية وعلى الموقع ا   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصر     
  .من تاريخ صدوره 

 رئيس مجلس إدارة الهيئة 
 حممد عمران. د
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 اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ١١٢ رقـم  جملس إدارة اهليئةقــرار

  ٢٣/٦/٢٠٢٠بتاريخ 
   ٢٠١٤ لسنة ١١بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

  ب األوراق المالية بالبورصة المصريةبشأن قواعد قيد وشط
  جملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املالية

  ) ٩٥( رأس المـال الـصادر بالقـانون رقـم            سـوق  بعد االطالع على قـانون    
   والئحته التنفيذية ؛١٩٩٢لسنة 

 بتنظيم الرقابـة علـى األسـواق واألدوات         ٢٠٠٩لسنة  ) ١٠(وعلى القانون رقم    
   ؛ المالية غير المصرفية

 باألحكام المنظمـة إلدارة     ٢٠٠٩لسنة  ) ١٩١(رئيس الجمهورية رقم    وعلى قرار   
  البورصة المصرية وشئونها المالية ؛

 بإصدار النظام األساسـى     ٢٠٠٩لسنة  ) ١٩٢(وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      
  للهيئة العامة للرقابة المالية ؛

ن قواعد قيد وشـطب      بشأ ٢٠١٤لسنة  ) ١١(مجلس إدارة الهيئة رقم     وعلى قرار   
  األوراق المالية بالبورصة المصرية ؛

   ؛٢٣/٦/٢٠٢٠وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
  :قــــــرر 

  ) األوىلادةـامل(
األوراق الماليـة بالبورصـة   من قواعد قيد وشـطب      ) ٥٥(للمادة  قرة أخيرة   فضاف  ت

   : ، نصها اآلتى٢٠١٤لسنة ) ١١( رقم  الهيئةلمصرية الصادرة بقرار مجلس إدارةا
من الفقرة األولى من هذه المادة ، يكتفى بـصدور قـرار            ) ١(واستثناء من حكم البند     

من مجلس إدارة الشركة بالسير فى إجراءات الشطب فى حالة عروض الشراء اإلجباريـة              
  ) ٪٧٥ (أطرافـه المرتبطـة نـسبة     تج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده أو مع          نالتى ي 
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أو أكثر من أسهم رأس المال طالما تم اإلفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها فى شـطب                 
الورقة المالية ، وتلتزم الشركة  بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قـرار الـشطب               

، حـال رغبـة هـؤالء       والذين لم يستجيبوا لعرض الشراء ، بذات سعر عرض الـشراء            
ة أشهر التالية لتنفيذ العرض ، على أن يكون سعر البيع بعـد       تالسالمساهمين فى البيع خالل     

  مـن الفقـرة األولـى مـن        ) ٢(فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبنـد           
  .هذه المادة 

  ) الثانيةادةـامل(
لكترونى لكل مـن الهيئـة      اإلينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع         

  .نشره بالوقائع المصرية يعمل به من اليوم التالى لتاريخ ة ، ووالبورصة المصري
   العامة للرقابة الماليةرئيس مجلس إدارة الهيئة

 حممد عمران. د
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  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 
 إدارة الجمعيات

 ٢٠١٩ لسنة ١٠٩١٧قرار قيد رقم 
 ٨/٤/٢٠١٩بتاريخ 

 
   والئحته التنفيذية وبمـا ال يتعـارض       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ بعد االطالع على القانون   

   ؛٢٠١٧ لسنة ٧٠مع أحكام القانون رقم 
ــاريخ    ــاهرة بت ــة الق ــات بمديري ــذكرة إدارة الجمعي ــى م   ٤/٤/٢٠١٩وعل

   ٢٠٠٢لـسنة   ) ٨٤(قيـد مؤسـسة طبقًـا ألحكـام القـانون رقـم             بشأن إجـراءات    
 ؛ ةدلوالقوانين المع

 ؛بالمديرية وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات 
 :ـرر ـــــق

 )ى ـمـادة أول( 
   .عادل عبد الوارث الفقى للرعاية والخدمات مؤسسةقيد 

  .عين شمس االجتماعية: التابعة إلدارة 
  .عين شمس  -  شارع محور الشيخ على من شارع أبو الفتوح عبد اهللا ١ : وعنوانها

 .على مستوى الجمهورية : فى نطاق عملها الجغرا
 ميدان الخدمات الثقافية والعلميـة      -ميدان رعاية األمومة والطفولة     : ميدان عملها   

 أنـشطة   -المساعدات االجتماعية    - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين       -والدينية  
   . رعاية األسرة-صحية 

  .ناءخمسة أم )٥( : مجلس أمناء مكون منواسطة المؤسسة بتدار 
  ٢٠١٧ لسنة ٧٠ طبقًا للقانون رقم ٣٠/٦  وتنتهى فى١/٧تبدأ من : السنة المالية 

 ) . فقط ال غيرخمسون ألف جنيه ( جنيه ألف٥٠: مبلغ التأسيس 
    ،الجيـزة  -  أطفـيح    - جمعية رياض الفـردوس     :  وأيلولة األموال إلى     الجمعيةحل  

 .وذلك طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى 
 )ــادة ثانية مـ( 

  تلتزم اإلدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام األساسـى بالـسجل الخـاص ،               
 .وينشر بالوقائع المصرية ، وال ينفذ أى نشاط إال بعد موافقة الجهات المختصة 

 وكيل الوزارة  
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  مديرية التضامن االجتماعى- حمافظة القاهرة 

 إدارة الجمعيات
 ٢٠٢٠ لسنة ١١١٤٣قيد رقم قرار 

 ٢٢/٦/٢٠٢٠بتاريخ 
 

   والئحته التنفيذية وبمـا ال يتعـارض       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ بعد االطالع على القانون   
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٩مع أحكام القانون رقم 

ــاريخ   ــاهرة بت ــة الق ــات بمديري ــذكرة إدارة الجمعي ــى م   ١٨/٦/٢٠٢٠وعل
  القيد ؛بشأن إجراءات 

 ؛بالمديرية  إدارة الجمعيات منوعلى ما تم عرضه 
 :ـرر ـــــق

 )ى ـمـادة أول( 
   .المستقبل الجديد للتنمية مؤسسةقيد 

   .الساحل االجتماعية: التابعة إلدارة 
  .  قسم الساحل-  تقسيم اليازجى -  شارع فخر الدين ٥ : اوعنوانه

 .على مستوى الجمهورية : نطاق عملها الجغرافى
 ميـدان   - المـساعدات االجتماعيـة      -رعاية الطفولة واألمومـة     : عملها  ميدان  

  .التنمية االقتصادية لزيادة دخل األسرة  ميدان -الخدمات الثقافية والعلمية والدينية 
  .خمسة أمناء )٥( : مجلس أمناء مكون منواسطة المؤسسة بتدار 

  ٣٠/٦  وتنتهى فى١/٧تبدأ من : السنة المالية 
فى حالة حل المؤسسة إلى جمعية كفالة اليتيم والتنمية طمـا المـشهرة             وال  أيلولة األم 

 . وذلك طبقًا لما ورد بالئحة النظام األساسى  ،٢١/٥/١٩٩٨ بتاريخ ٤٨٠برقم 
 )مـــادة ثانية ( 

  تلتزم اإلدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام األساسـى بالـسجل الخـاص ،               
 . نشاط إال بعد موافقة الجهات المختصة وينشر بالوقائع المصرية ، وال ينفذ أى

 وكيل الوزارة      
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  بيوع إدارية-حجوزات 
 )حمافظة الغربية ( مأمورية ضرائب احمللة الكربى ثان 

  )٢٠/٨/٢٠٢٠جلسة يوم ( 
  : أسهم مشاع فى القطع اآلتية٦ قيراطًا و١٩فدان واحد و

 األصـلية ،  ١٥٩ مـن  ٤٣٢ من ٤٧٠ من  ٥٨٦ من   ٦٤٤ أسهم القطعة    ٧) أوالً(
ــا( ــة ) ثاني ــهمان القطع ــن ٦٤٥س ــن ٤٧٠ م ــن ٤٣٢ م ــلية ،١٥٩ م    األص
  األصـلية ،   ١٥٩ مـن    ٤٣٢ مـن    ٤٧١ من   ٥٨٨ من   ٦٤٢ سهما القطع    ١٤قيراط واحد و  ) ثالثًا(
 األصـلية ،  ١٥٩ مـن  ٤٣٢ من ٤٧١ من ٥٨٧ سهما القطعة   ١٤ قراريط و  ٩) رابعا(
 األصـلية ،    ١٥٩ مـن    ٤٣٢ من   ٤٧١ من   ٥٨٨ من   ٨٩٦لقطعة   سهما ا  ١٥) خامسا(
  ٤٧١ مـن    ٥٨٨ مـن    ٦٤٣ من   ٨٩٥ سهما القطعة    ١٨ قراريط و  ٨فدانان و ) سادسا(

 األصلية ، الجميع أرض زراعية بناحية المحلة الكبـرى بحـوض            ١٥٩ من   ٤٣٢من  
  محمـد عبـد الحميـد الليثـى ، حجـز عليـه          / ملـك   ) ٢٥(الرملى والخبى نمـرة     

 جنيه  ١٥٠٠٠٠، نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه         ٢٢/١٢/١٩٩٢فى  
 ) .الحدود سبق النشر عنها(

فدانان عبارة عن ثمانية قطع أرض زراعية بزمام بندر المحلة الكبرى محافظـة             
  :الغربية مشاع فى جميع القطع الواردة حسب كشف التحديد كاآلتى

قيـراط  ) ثانيا( األصلية ، ١٦١ من ٨٧٨ سهما القطعة رقم ١٤ قراريط و  ٧) أوالً(
 قيراطًـا  ١٣) ثالثًـا ( األصـلية ،  ٢٢٠ من ٨٨٥ من ٩٥٠ أسهم القطعة رقم    ٨واحد و 

 ١٥٩ مـن    ٤٣٣ مـن    ٤٨٥ مـن    ٨٨٢ من   ٩٤٤ من   ٢٣٢٣ سهما القطعة رقم     ١٣و
  ٤٨٥ مـن    ٨٨٢ مـن    ٩٤٣ سهما القطعـة رقـم       ٢١ قراريط و  ٦) رابعا(األصلية ،   

  ٢١٤٦ سـهما القطعـة رقـم        ١٣ قراريط و  ٧) خامسا(ة ،    األصلي ١٩٥ من   ٤٣٣من  
 ١٢ قـراريط و  ٧) سادسا( األصلية ،    ١٥٩ من   ٤٣٣ من   ٤٨٥ من   ٨٨٣ من   ٩٦٩من  

 األصـلية ،   ١٥٩ من   ٤٣٣ من   ٤٨٥ من   ٨٨٣ من   ٩٦٩ من   ٢١٤٥سهما القطعة رقم    
  األصـلية ، ١٥٨ مـن  ٢٢٠ من ٨٨٥ من ٩٥١ من ٢١١٨ سهما القطعة رقم     ١٦) سابعا(
 األصـلية  ١٥٨ من ٢٢٠ من   ٨٨٥ من   ٩٥١ من   ٢١١٩سهم واحد القطعة رقم     ) امنًاث(

 رأفت عبد الحميد الليثى ، حجـز عليـه        / ، ملك   ) ٢٥(الجميع حوض الرمل والخبى نمرة      
 جنيـه    ٣٩٧٥٠٠٠، نظير المستحقات األميرية سعر المحجوز عليـه         ٥/٨/٢٠٠٣فى  

 ) .الحدود سبق النشر عنها(
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طع اآلتية أرض زراعية بناحيـة المحلـة الكبـرى بحـوض          فدانان مشاع فى الق   
  :)٢٥(الرملى والخبى نمرة 

 سـهما   ١٧ قـراريط و   ٤ أصلية ،    ١٥٨ من   ٩٥٠ أسهم بالقطعة    ٨قيراط واحد و  
 ١٥٨ مـن    ٩٦٩ قيراطا وسهم واحـد بالقطعـة        ١٥ أصلية ،    ١٥٨ من   ٩٥١بالقطعة  

 سـهما   ١٤ قراريط و  ٧  أصلية ،  ١٥٩ من   ٩٤٤ أسهم بالقطعة    ٧أصلية ، فدان واحد و    
 أصـلية  ١٥٩ من ٩٤٣ سهما بالقطعة ٢١ قراريط و  ٦ أصلية ،    ١٦ من   ٨٧٨بالقطعة  

 نظيـر المـستحقات   ٧/١٢/١٩٩٢إبراهيم عبد الحميد الليثى ، حجز عليه فـى          / ملك  
 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٥٠٠٠٠األميرية ، سعر المحجوز عليه 

 - أسهم بناحية المحلـة الكبـرى  ٥ قراريط و٩ وقيراط واحد مشاع فى فدان واحد 
 ١٩٦ من   ٤٧٢ من   ٨٣٠ من   ٨٥١ قطعة رقم    ٢٥غربية، حوض الرملى والخبى نمرة      

  عبـد المـنعم  / أصلية والتعامل عبارة عن أرض زراعية قطعة واحدة ملـك           ١٠٠من  
   ، نظيـر المـستحقات األميريـة ،   ٢١/٥/١٩٩٠عبد الحميد الليثى ، حجز عليه فـى       

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ٥٠٠٠٠ز عليه سعر الحجو

 أسـهم  ١٠ قـراريط و ٩) ثالثـا ( أسـهم ،  ٩ قيراطا و  ٢٣) ثانيا( سهما ،    ١٧) أوال(
 ٩٦٠بجهة كوبرى الرباط قطعـة رقـم   ) ٢٥(أرض زراعية بحوض الرملى والخبى نمرة   

 نظيـر   ١٨/٨/١٩٩٢كمال إبراهيم الـسكرى ، حجـز عليـه فـى            / ملك ٩١٨ و ٩٦١و  
 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ١٠٠٠٠٠حقات األميرية ، سعر المحجوز عليه المست

 عبارة عن منزل مكون من خمـسة أدوار بـالطوب          ٢م١١٢,٨٠ سهما تعادل    ١٥
 ٨٥١ مـن    ٨٦٧ ،   ٥٣/١٠٠٠ ،   ١ غربية لوحة رقـم      -األحمر ناحية المحلة الكبرى     

  ٩٨٤ مـن    ١٠٣١ أصـلية والقطعـة رقـم        ٢٣٠ مـن    ٦١٨ من   ٧٦٥ من   ٨٢٣من  
  محمـد أحمـد الـشربينى وشـركاه ،        /  ملـك  ٨٩٥ من   ٩١١ من   ٩٢٢ من   ٩٤٨من  

   ، نظيـر المـستحقات األميريـة ، سـعر المحجـوز            ١٨/٢/١٩٩٩حجز عليه فـى     
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ، ١٥٠٠٠٠عليه 
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  أول قطعـة   ١٤/ غربية ، حوض بالط    -  بالمحلة الكبرى  ٢م١١٢,٨٠ سهما تعادل    ١٥
  ٨٥١ مـن    ٨٩٧ مـن    ٨٩٥ مـن    ٩١١ من   ٩٢٢ من   ١٤٨ من   ٩٨٤ن   م ١٠٣١رقم  
شعبان أحمد الـشربينى ،  /  أصلية ملك ٢٣ من ٦١٧ من ٧٦٥ من  ٧٨٧ من   ٨٢٣من  

، نظير المستحقات األميرية، سـعر المحجـوز عليـه          ٢٧/١١/٢٠٠١حجز عليه فى    
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه، ٣٠٠٠٠٠

 أربعة أدوار ومصنع حلويات بالـدور   وهى عبارة عن منزل مكون من   ٢م٦٠,١٤
األول والباقى سكن مبنى بالطوب األحمر بشارع جامع المنـسوب والتعامـل داخـل              

  محمـود الـداودى إبـراهيم ، حجـز عليـه     /  الكـردون وخـارج التحـسين ملـك    
 جنيـه ،  ٦٠٠٠٠ ، نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه   ٢/١٢/١٩٩٧فى  

 ) .االحدود سبق النشر عنه(

 وهى عبارة عن منزل مكون من ثالثة أدوار بالطوب األحمر الخرسـانى      ٢م١٠٤,٣٦
  - كامـل األبــواب والــشبابيك بــشارع  نعمــان األعــصر بناحيــة المحلــة الكبــرى  

، نظيـر   ٩/٦/١٩٩٣عماد حسن النمورى، حجـز عليـه فـى          / ملك) خ (٣٢غربية رقم   
 ) .الحدود سبق النشر عنها ( ،  جنيه٣٠٠٠٠المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه 

 أسهم مشاع والتعامل أرض مقام عليها مـصنع طـوب           ٦ قيراطا و  ٢٢ أفدنة و  ٤
  ، ٢٦٥ قطعة رقـم     ٢٦ غربية ، حوض جزيرة الدهب رقم        - طفلى بناحية المحلة الكبرى     

 أصـلية ملـك     ١٦ مـن    ٥١١ ،   ٥١٠ أصلية مشاعة فى القطع أرقـام        ٢٤ من   ٢٦٦
 نظيـر المـستحقات     ٢٤/١٢/١٩٩٧د ، حجز عليـه فـى        الدسوقى إبراهيم مرا  /ورثة

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٢٠٠٠٠األميرية ، سعر المحجوز عليه 

عبد المنعم محمد الرفاعى بحـوض  /  قراريط عبارة عن أرض زراعية ملك    ٤) أوال(
 أصلية ، قطعة رقـم  ٤٦ من ١٤٧ من ٣٦٩ من ٤٨٦ ، قطعة رقم ٢٥الرملى والخبى رقم   

 ، نظيـر  ٣٠/٣/١٩٩٣ أصـلية ،  حجـز عليـه فـى      ٤٦ من   ١١٧ من   ٣٩٩ من   ٤٨٧
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ، ٥٠٠٠٠المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه 
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 متر مربع أرض فضاء حوض الحيانى ، ٢٠٤,٤٠ سهما تعادل ١٣قيراط و ) أوال(
 سـهما تعـادل     ١٣) ثالثـا  ( متر مربع ،   ٣٦٩,٦٣قيراطان وسهم  واحد تعادل      ) ثانيا(

 - بالمحلـة الكبـرى   ١٦ متر مربع عبارة عن منزل دورين حوض الحيـانى        ٩١,٥٧
 نظيـر   ١٣/٣/١٩٧٠إسماعيل محمد البسيونى حجز عليـه فـى         / غربية ملك ورثة    

 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيها ، ٣٥٥٠المستحقات األميرية قيمة العقار 

 -ل دورين شارع العجمى بالمحلـة الكبـرى        متر مربع عبارة عن منز     ٥٠١,٤٦
 ،  نظيـر     ١٤/١٢/١٩٧٢عبد المعطى السيد البحيرى حجز عليه فـى         / غربية  ملك    

 ) .الحدود سبق النشر عنها(  جنيها ١٣٨٣المستحقات األميرية قيمة العقار 

 - بناحيـة المحلـة الكبـرى        ٢م١٢٥,٨٥ قيراطًا مشاعا فى     ٢٤قيراطًا من    ١٢
/  أول والتعامل عبارة عن منزل مكون من خمسة أدوار ملـك     ٤/ طغربية ، حوض بال   

، نظير المستحقات األميريـة،     ١٦/٤/١٩٨٩محمد محمد حسن الشال ، حجز عليه فى         
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه، ١٥٠٠٠سعر المحجوز عليه 

 والتعامل عبارة عن منزل مكون من دوريـن داخـل           ٢م٩٣,٤٥ سهما تعادل    ١٣
 غربيـة حـوض     - لوحة         مركز المحلة الكبرى              ٢٢/ وخارج التحسين  الكردون

 أصـلية   ١٤ مـن    ٣٢٧ من   ٧٣٨ من   ٢٥٥٣ من   ٨٦٠ من   ٣٦٠٦درب المعاش رقم    
 ، نظيـر المـستحقات   ٢/٩/١٩٩٦البيومى متولى القرضاوى ، حجز عليه فـى       / ملك

  .)الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٦٥٠٠٠٠األميرية ، سعر المحجوز عليه 

، شـارع الجنـاينى   ) ١٧(منزل مكون من خمسة أدوار ، شارع التربيعة خرائط رقم      
 - الشريف خلف شارع العباسى ، المحلـة الكبـرى          ) ع (١٧،  ) خ (١٧عوائد قطعة رقم    

 ، نظيـر  ٢٤/١٢/١٩٩٧حسن عبد العزيـز الجنـاينى ، حجـز عليـه فـى          /غربية ملك 
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ، ١٧٠٠٠المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه 
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منزل مكون من دورين داخل الكـردون وخـارج التحـسين وجملـة مـساحته               
 غربيـة   -عبد اللطيف إبراهيم الطباخة بناحية المحلة الكبـرى         / ملك ورثة  ٢م١٦٢,٨٦

 نظيـر   ٢٥/١٢/١٩٩٧، حجز عليه فى     ) ٥٠(شارع سيدى محمود الغمرى قطعة رقم       
 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ١٦٨٠٠ سعر المحجوز عليه المستحقات األميرية ،

مصطفى السيد  /  منزل مكون من خمسة أدوار ملك        ٢م١١٢و٢٠ سهما تعادل    ١٥
   غربية، داخل الكردون وخـارج التحـسين درب المعـاش          -فرهود،  المحلة الكبرى     

 ٢١٥٢مـن  ٢٢٦٩ مـن    ٢٨٥١ من   ٣٠٩٤ من   ٣١٧٣ من   ٣١٨٨ قطعة رقم    ٢٢رقم  
  ١٦٤٩ مـن    ١٦٧٨ مـن    ١٧٠٩ مـن    ١٧٨٦ من   ١٩٠٨ من   ٢٠٤٠ من   ٢١١٠من  
  ٧٢٠٧ مـن    ٩٤٥ مـن    ١٠٢٠ مـن    ١٢٣٦ مـن    ١٣٨٦ من   ١٥٦٦ من   ١٦٢٩من  
  ، نظيـر المـستحقات األميريـة ،   ١٨/٢/١٩٩٩ أصلية ، حجز عليـه فـى         ١٣٩من  

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ١٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 

ربع والتعامل عبارة عن منزل مكون من خمـسة   متر م ١٥٧,٩٠ سهما تعادل    ١٣
 ٣٥٢٠ القطعـة    ٢٢/ غربية ، حوض درب المعاش     -أدوار سكة زفتى المحلة لكبرى      

زكيـة  /          ، ملك ٧٦ لوحة  ٢٨ أصلية خرائط رقم     ٨١ من   ٨٨٧ من   ٢٠٦٨من  
 ، نظير المستحقات األميريـة ، سـعر        ٦/٢/١٩٩٩أحمد جمال الدين ، حجز عليه فى        

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى( جنيه ، ٥٠٠٠عليه المحجوز 

 ٢م٢٩٣,٨٠ سهما تعـادل  ١٦ قيراطا مشاع فى قيراط واحد و       ٢٤ قراريط من    ٨
 زقاق العشرى عزبة السبع بنات قـسم    ٣وهى عبارة عن منزل مكون من أربعة أدوار         

حوض المجاير   غربية،   -ثان المحلة الكبرى خرائط حسب المدن بناحية المحلة الكبرى        
نـاجى  /  أصلية ، ملك ورثـة       ٢٨٠ من   ٧٩٢ من   ٨٧١ من   ٩٣٤ قطعة رقم    ١٩رقم  

   نظيـر المـستحقات األميريـة ،       ١٩/٧/٢٠٠١فتحى رضوان ، حجـز عليـه فـى          
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ٤٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 
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   والتعامــل عبــارة عــن منــزل مكــون مــن دوريــن بالمــسلح،٢م٣٠٠,٢٠
   غربية ، شارع سيدى بدر الدين متفـرع مـن شـارع أبـو الفـضل          -ة الكبرى المحل

   ، ٤١ قطعة رقـم     ٢٠٠/٩١٧ غربية قسم ثان المحلة الكبرى ، لوحة         -المحلة الكبرى   
  علـى عبـد الـرحمن زوبـع ، حجـز عليـه        / ، ملك )         خ (٣٠٠/٦٣٠لوحة  

  جنيه ،٣٠٠٠٠٠ ، نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه         ٢١/٧/١٩٩٧فى  
 ) .سبق النشر عنها الحدود(

) ب (٢٦ غربية ، شارع الراهبـات قطعـة رقـم           - بالمحلة الكبرى  ٢م١٩٧,٧٠
حامد السيد أحمـد  /خرائط ، وهى عبارة عن  منزل مكون من خمسة أدوار ملك ورثة           

 نظيـر المـستحقات األميريـة ، سـعر     ١٤/١١/١٩٩٩الكاشورى ، حجز عليه فـى      
 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ، ٢٠٠٠٠٠المحجوز عليه 

 غربيـة ، حـوض درب       - أسهم بناحية المحلة الكبرى      ١٠قيراط واحد و  ) أوال(
 أسـهم  ٣) ثانيا( أصلية ، ٢٨٦ من ٩٢١ من  ١٠٤٨ من   ٢٦٥٢ قطعة رقم    ٢٢/المعاش

 ١٨٦ مـن    ١٢٩ مـن    ١٠٥٠ من   ٢٦٥٤ قطعة رقم    ٢٢/بناحية حوض درب المعاش   
 يكونان عمـارة مكونـة      ٢٦٥٤ ،   ٢٦٥٢الشيخ ، والقطعتان    على سليمان   / أصلية ملك 

 مدخل خمسة أدوار بكل دور أربع شقق وباقى القطـع مدونـة بالعقـد األزرق                ٢من  
 ، نظير المستحقات األميرية ، سـعر      ١٤/٨/١٩٩٩ومحضر الجلسة ،  حجز عليه فى        

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٣٤٠٠٠٠المحجوز عليه 

 متر مربع جزء من منزل مكون من أربعة أدوار مبنى بـالطوب      ٦٧,٧٨) أوالً  ( 
 .األحمر ومسقوف بالمسلح شارع كنيسة األروام خ 

/  متر مربع جزء من منزل شارع التوفيق خ ، ملـك ورثـة               ١٣٠,٢٤) ثانيا  ( 
 نظير المـستحقات األميريـة ،    ٢٥/٩/٢٠٠٥السعيد إبراهيم اإلسناوى، حجز عليه فى       

 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ، ٣٠٠٠٠٠ سعر المحجوز عليه
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  قطعـة ) ١٧( بحـوض الكرارجـى رقـم        ٢م٣٠٨ أسهم تعادل    ٨قيراط واحد و    
  ٧٦٢ مـن    ٧٨٧ مـن    ٨١٧ مـن    ١٠٥ من   ٨٢١ من   ٨٤٠ من   ٩٣٣ من   ٢٠٤٢رقم  
   أدوار٦ أصلية وهى عبارة عـن عمـارة مكونـة مـن       ١٣٧ من   ٥٠٦ من   ٦٥٠من  

 ، ١٥/٣/٢٠٠٣اف وشركاه حجز عليـه فـى      جمال حسين الصو  /بكل دور شقتان ملك   
الحـدود سـبق    ( جنيـه ،     ٣٠٠٠٠٠نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه        

 ) .النشر عنها
 عبارة عن منزل أربعة أدوار تحت التشطيب حـوض          ٢م١٠٦,٦ سهما تعادل    ١٥

  ٢٩٤٤ مـن  ٣٠٨١ غربية ، قطعـة رقـم       - المحلة الكبرى    - ٢٢درب المعاش رقم    
  ١٦١١ مـن    ١٨١٣ مـن    ٢٠٥٢ مـن    ٢١٧٤ من   ٢٤١٣ من   ٢٦٩٣ن   م ٢٧٥٠من  
  محمد محمـود عثمـان ، حجـز عليهـا    /  أصلية ملك ٦٣ من  ١١٦٣ من   ١١٢٤من  
   جنيـه ،   ١٢٠٠٠٠، نظير المستحقات األميرية سعر المحجوز عليه        ٣١/٣/١٩٨٧فى  
 ) .الحدود سبق النشر عنها( 

 مصنع طوب بناحيـة      قيراطا عبارة عن أرض فضاء مقام عليها       ١٦فدان واحد و  
أ           قطعـة             /لوحـة ) ٥( غربية حوض الجمال     -را ملكان بالمحلة الكبرى     ـشب

  أبو المجد عبد الحى عمام وشـركاه ، حجـز عليـه   /  أصلية ، ملك ١٣٦ ،   ١٣٨رقم  
 جنيه،  ١٢٠٠٠٠، نظير المستحقات األميرية، سعر المحجوز عليه        ٢٦/١١/١٩٩٧فى  
 ) .الحدود سبق النشر عنها ( 

، ) أ   ( ٢٦ متر مربع منزل خمسة أدوار شارع أبو غز ملـك            ١٩٧,٧٠) أوال  ( 
عبـد الحـى    /  غربية ملـك     -بالمحلة الكبرى   ) ب خ  (٢٦ متر مربع    ٤٤,٣٣) ثانيا(

 نظير المستحقات األميريـة ، سـعر        ٢٩/٣/١٩٥٥سوقى ، حجز عليه فى      إبراهيم الد 
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى (  جنيه ١٠٠٠٠٠المحجوز عليه 
 أول ناحيـة  ٣٠ متر مربع أرض فضاء محاطة بسور حـوض الملقـة      ٣١٧,٢٠
 نصر صالح المحضى وصالح محمـود المحـضى ،        /  غربية ملك ورثة     - المحلة الكبرى   

 نظير المستحقات األميريـة ، سـعر المحجـوز عليـه            ١٥/٩/١٩٩٤ عليها فى    حجز
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى (  جنيه ، ٥٠٠٠٠
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 متر مربع   ٦٠,٩١) ثانيا  (  متر مربع شارع محمود بك خليل ،         ٩٥,٨٠) أوال  ( 
   متـر مربـع شـارع درب العلـوة ،          ٧٤,٧٢) ثالثـا   ( شارع محمود بك خليـل ،       

  أحمـد محمـد كفالـة ،      /  غربية ملك    -منزل أربعة أدوار بالمحلة الكبرى       ) رابعا( 
 نظير المـستحقات األميريـة، سـعر المحجـوز عليـه            ٢٨/٨/١٩٩٤حجز عليه فى    

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى (  جنيه ، ٢٠٠٠٠٠

قيراطـان  ) ثانيـا   (  متر مربع أرض فـضاء ،        ٧٦و٦ أسهم تعادل    ١٠) أوال  ( 
 سهما عبارة عن    ١٤قيراط واحد و  ) ثالثا  (  عبارة عن أرض فضاء مسورة ،        وسهمان

 أسهم عبارة عن أرض فضاء مـسورة ،         ٤قيراطان و ) رابعا  ( أرض فضاء مسورة ،     
 أول  ١٥ سهما عبارة عن أرض فضاء مسورة حوض داير الناحية رقم            ٢٠) خامسا  ( 

مـصطفى  :  وشركاه ، وهـم      أحمد سليمان فرغل  /  غربية ملك  -ناحية المحلة الكبرى    
 نظيـر   ٢٥/٩/١٩٩٤الصاوى الشيخ ، آمال أحمد سليمان فرغل ، حجز علـيهم فـى              

الحـدود موضـحة   (  جنيـه ،  ١٠٠٠٠٠٠المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه       
 ) .بكشف التحديد الرسمى 

 متر مربع منزل أربعة أدوار شارع أحمد رمضان عزبة رجب القاضـى             ٦٩,٨٢
 ٢٠/٣/١٩٨٣أحمد مختار جاب اهللا حجـز عليـه فـى         / غربية ملك  -برى  بالمحلة الك 

الحـدود موضـحة    ( جنيها   ١٢٩٦٠نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه        
 ) .بكشف التحديد الرسمى

 متر مربع منزل خمـسة أدوار       ٢٤٥و٨٥ قيراطا مشاع تعادل     ٢٤ قراريط من    ٨
رأفت إبراهيم أبو الريش حجز     / ة ملك    غربي -شارع محمود بك خليل بالمحلة الكبرى       

 جنيها  ٧٠٨٥ نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه         ٢٦/٥/١٩٨٥عليه فى   
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى(
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 غربية ملـك    - متر مربع أرض فضاء مكان منزل مهدم بالمحلة الكبرى           ٢٠٩,٥
 نظير المستحقات األميريـة ،      ١٠/٧/١٩٩٤نصر صالح المحضى ، حجز عليه فى        / ورثة

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى (  جنيه ، ٦٠٠٠٠٠قيمة األرض 
 متر مربع ، تكونان منزال أربعـة        ٤٠,٢٠) ثانيا  (  متر مربع ،     ١٨و١٦) أوال  ( 

محمود محمود الحلـوف ،     /  غربية ملك ورثة     -أدوار شارع الحرية بالمحلة الكبرى      
 نظير المستحقات األميريـة ، سـعر المحجـوز عليـه            ٢١/٩/١٩٩٣ حجز عليه فى  

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى( جنيه ، ٥٠٠٠٠
 متر مربع منزل ثالثة أدوار شـارع        ٢٤,٢٨ قيراطا مشاع فى     ٢٤ قراريط من    ٨

أحمد محمود الشاذلى حجـز عليـه   /  غربية ملك -أحمد ماهر خرائط بالمحلة الكبرى   
 جنيـه ،    ١٠٠٠٠٠مستحقات األميرية سعر المحجوز عليه       نظير ال  ١٢/١٠/١٩٩٣فى  
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى ( 

 غربيـة  - متر مربع منزل ثالثة أدوار شارع أبو العباس بالمحلة الكبرى          ٨٤,٥١
 نظيـر المـستحقات     ١٥/٤/١٩٩٣محمد سيد أحمد أبو طاقة حجز عليـه فـى           / ملك

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى  (  جنيه ،٥٠٠٠٠األميرية قيمة العقار 
أقل مـن سـهم قطعـة       ) ثانيا( ،   ٣٠٧٤ قطعة   ٢م٩٤,٩٠ سهما تعادل    ١٣) أوالً(
 بحوض الملقة   ٣٠٧٨ قطعة   ٢م٢٤٧,٨٠ أسهم تعادل    ١٠قيراط واحد و  ) ثالثًا(،  ٣٠٧٦
 تكون تعامالً واحدا وهو عبـارة       ٣٠٧٨ + ٣٠٧٦ + ٣٠٧٤ قسم أول والقطع     ٣٠رقم  

  رأفـت /  قسم أول المحلـة الكبـرى ملـك        ٢م٣٤٣,٤٠ال أربعة أدوار بمسطح     عن في 
 نظير المستحقات األميرية المطلوبـة      ٢/٨/١٩٩٣عبد الحميد الليثى ، حجز عليها فى        

 ) .الحدود سبق النشر عنها(
 يوليـو   ٢٣خ شـارع    .  ب   ٦٨ + ٦٨ متر مربع ملـك      ٢٥١و٦٠المساحة  ) أوالً  ( 

+  ب ٦٨ + ٦٨والملكيـة   ) مكـرر  (٦٨ متر مربع الملك     ٣و٢٤المساحة  ) ثانيا(الغربى ،   
رأفت عبـد الحميـد   /  غربية ملك -  مكرر وهو عبارة عن ستة أدوار قسم أول المحلة     ٦٨

 نظير المـستحقات األميريـة سـعر المحجـوز عليـه      ٢/٨/١٩٩٣الليثى حجز عليها فى    
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى( جنيه ١٥٠٠٠٠
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 غربيـة  - بعا عبارة عن منزل دورين شارع درب العلوة بالمحلة الكبرى       مترا مر  ٣٧
 نظيـر المـستحقات     ٢٨/١٠/١٩٨٩عبد الحميد جنيدى عبد النبى حجز عليه فـى          / ملك  

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى (  جنيه ٧٠٠٠األميرية قيمة العقار 

 قـسم أول    ١٦  سهما وأقل من سهم أرض فضاء حـوض الحيـانى          ١٤) أوالً  ( 
محمـد محمـد    /  ملـك    ٢م١٤و٥٩سهمان تعادل   ) ثانيا  (  غربية ،    -المحلة الكبرى   

 نظير المستحقات األميرية قيمة العقـار       ٣٠/٧/١٩٨٤الموافى العيسوى حجز عليه فى      
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى (  جنيها ، ١٤٧٤

والخرسانة المـسلحة كامـل     عقار مكون من أربعة طوابق مبنى بالطوب األحمر         
 -األبواب والشبابيك بناحية شارع أبو الفضل أمام مسجد أبو الفضل المحلـة الكبـرى          

   شـارع كـشك خـرائط   ٢م١٤و٤٠١ ، ٢م٨٩و٨٣غربية ، ويبلـغ مـسطح العقـار      
عزيـزة إبـراهيم   /  د خ ملك٥ ح خ ، ٥قطعة رقم         الملك            رقم اللوحة 

   نظير المستحقات األميريـة ، سـعر المحجـوز         ٢١/٣/٢٠٠١يوسف حجز عليها فى     
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى( جنيه ٥٠٠٠٠٠عليه 

شقة مكونة من حجرتين وصالة بالمنافع بالدور الثالث العلـوى كاملـة األبـواب              
 - يوليـو    ٢٣بـشارع   ) برج المحلة (بالعقار المعروف   ) ٢٠(والشبابيك فى الملك رقم     

رأفت عبد العزيز سيف الدين ، حجـز عليـه   /  محافظة الغربية ملك   -ة  قسم ثان المحل  
 جنيـه  ٣٢٠٠٠ ، نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليـه    ٢٦/٦/٢٠٠١فى  

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى(

 عبارة عن منزل مكون من أربعـة أدوار مبنـى بـالطوب األحمـر               ٢م٧٢,٩٢
 ٣ زقاق عبد الوهاب خرائط الملـك        -ارع عبد الدايم    ومسقوف بالمسلح كائن بناحية ش    

  أحمـد أحمـد البلقينـى حجـز عليـه         /  غربيـة ، ملـك     - المحلة الكبرى    -خرائط  
 جنيـه   ٩٠٠٠٠ نظير المستحقات األميرية وقدرت قيمة العقار بمبلغ         ٩/١١/٢٠٠١فى  

 ) .الحدود سبق النشر عنها(

ـ  ٩١٧,٤٠٠ ـــــ
٦٣٠,٣٠٠ 

ــ  ١ ــــــــــــــــ
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  أ تنظيم ،٢) خرائط( زقاق خالط ٢م١٧٤,٧٨) أوالً(
  د تنظيم ،٢٤) خرائط( شارع الشيخ مفتاح ٢م١٧٨,٥٥) ثانيا(
 . أ خرائط ٢٦) خرائط( شارع الشيخ مفتاح ٢م١٩٠,٣٥) ثالثًا(

التعامل فى جميع القطع عبارة عن منزل مكون من خمسة أدوار بناحيـة شـارع               
مرزوق مصطفى أبو جمرة ،     /  محافظة الغربية ملك   - قسم أول المحلة     -الشيخ مفتاح   

   نظير المـستحقات األميريـة ، وقـدرت قيمـة العقـار           ١٣/٨/٢٠٠١ز عليه فى    حج
 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ٣٠٠٠٠٠٠بمبلغ 

 التعامل عبارة من فيال دوريـن ودور أرضـى بـه         ٢م١٦١,٥٠ سهما تعادل    ٢٢
 ٤٠٤ من   ٦٠٤ ناحية المحلة الكبرى القطعة رقم       - ثالث   ٣٠ثالجة بحوض الملقة رقم     

  عبد الـرازق أبـو زيـد      /  أصلية ملك  ١٨ من   ٣٢٢ من   ٣٣٨ من   ٣٤٣ن   م ٣٩٧من  
 نظيـر المـستحقات األميريـة ، سـعر      ٦/١١/٢٠٠١عبد الرازق ، حجز عليه فـى        

 . جنيه ٥٠٠٠٠٠المحجوز عليه 
 وهو عبارة عن منزل مكون من أربعة أدوار كامـل           ٢ م ٨٩,٩٨ سهما تعادل    ١٢

حية شارع محفوظ المتفرع مـن شـارع        بنا) ٨(األبواب والشبابيك بحوض البورة رقم      
حسن عبد الحى محفوظ ، حجز عليه       /  غربية ملك  - المحلة الكبرى    -نعمان األعصر   

 . جنيه ٥٠٠٠٠ نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه ٢٢/١١/٢٠٠١فى 
 وهو عبارة عن منزل مكون من خمسة أدوار مبنـى           ٢ م ٨٨,٦٦ سهما تعادل    ١٢

قوف بالمسلح داخل الكردون وخارج التحـسين بناحيـة حـوض           بالطوب األحمر ومس  
  ١١٨٣ مـن    ١٢٠٧ غربيـة ، القطعـة رقـم         - المحلة الكبـرى     - ١٩المجاير رقم   

  أصـلية ،   ١٩٩ من   ١٠٦٦ من   ١٠٧٢ من   ١٠٧٤ من   ١٠٧٦ من   ١١٥٥ من   ١١٦٤من  
 نظير المستحقات   ١٩/٢/٢٠٠٢محمد الدمرداش الجعلى ، حجز عليه فى        / ملك ورثة   

 . جنيه ٢٠٠٠٠٠٠ة ، سعر المحجوز عليه األميري
 -  المحلة الكبـرى     -  متر مربع دكان دور واحد شارع أحمد ماهر قسم أول            ٩٨,١٦

  نظير المستحقات األميريـة ،     ٢٧/٢/١٩٩٤أحمد محمود الشاذلى ، حجز عليه فى        / غربية ملك 
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى (  جنيه ، ٦٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 
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 ١٧ متر مربع منزل أربعة أدوار حوض الكرارجى رقم          ٧٠,٧٢ أسهم تعادل    ١٠
  حـسن حـسن إبـراهيم الـسجانة ، حجـز عليـه        / غربيـة ملـك    -بالمحلة الكبرى   

  الحـدود موضـحة  (  جنيـه ،   ٤٠٠٠٠٠ ، وسعر المحجـوز عليـه        ٤/٦/١٩٩٤فى  
 ) .بمحضر الحجز الرسمى 

 -رائط بالمحلـة الكبـرى       متر مربع منزل دورين شارع أبو العباس خ        ١٨١,٦٦
  ١٢/٩/١٩٩٣محمـد محمـد الغريـب يـونس ، حجـز عليـه فـى                / غربية ملـك  

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى (  جنيه ٨٠٠٠وسعر المحجوز عليه 

 أدوار وبه دور واحد مستعمل مخبز شارع  العبـاس           ٣ متر مربع منزل     ٥٩,٦٨
 ٢٠/١/١٩٨٥ حجز عليـه فـى       محمد سيد أحمد أبو طاقة ،     / ملك ورثة   ) ب خ  (٣٢

 ) .الحدود سبق النشر عنها ( جنيها ، ٢٥٢٠نظير المستحقات األميرية ، قيمة العقار 

 - بالمحلة الكبـرى   ١٧/ متر مربع منزل خمسة أدوار حوض الكرارجى         ٢٢٦,٥
 نظيـر   ١٢/٣/١٩٩٢أنور السيد غازى مـدكور ، حجـز عليـه فـى             / غربية ملك   

 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيه ، ٩٠٠٠٠عقار المستحقات األميرية قيمة ال

 متر مربع منزل دورين شارع الـشيخ        ٥١,٣٤ قيراطا مشاع فى     ٢٤ قيراطا من    ١٢
  زينب محمود المصرى وشـركاها ، حجـز عليـه         /  غربية ملك    - مفتاح بالمحلة الكبرى    

 ) .ا الحدود سبق النشر عنه(  نظير المستحقات األميرية المطلوبة ، ٢٣/١/١٩٨٦فى 

 أدوار شـارع    ٣ متر مربع منزل     ٢٧٨,٢٠ قيراطا مشاع فى     ٢٤ قيراطا من    ١٢
السيد عبد الرحمن سليمان أبو العال      /  غربية ملك    -جامع أبو الفضل بالمحلة  الكبرى       

 جنيهـا   ٥٢٧٠ ، نظير المستحقات األميرية ، قيمة العقار         ٢٤/٤/١٩٧١حجز عليه فى    
 ) .الحدود سبق النشر عنها(

 - متر مربع دور واحد مستعمل قاعة نسيج شارع الحرمين بالمحلة الكبـرى              ٨١,٧٠
 نظيـر المـستحقات   ١٧/١/١٩٧١محمد على بركات ، حجز عليه فـى       / غربية ملك   

 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيها ، ٢٦٦األميرية سعر المحجوز عليه 
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 - الكبـرى   أدوار شارع سعد زغلول خرائط بالمحلـة       ٣ مترا مربعا منزل     ١٥١
 نظير المـستحقات  ١٧/١٠/١٩٨٥محمد إسماعيل خضر ، حجز عليه فى    / غربية ملك 

 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيها ٢٤١٩األميرية سعر المحجوز عليه 

 غربيـة   - متر مربع منزل أربعة أدوار شارع بورسعيد بالمحلة الكبرى           ٩٧,٣٦
 نظيـر المـستحقات   ١٩/١٢/١٩٨١على حسن مراد ، حجز عليـه فـى   / ملك ورثة  

 ) .الحدود سبق النشر عنها (  جنيها ٢٣٤٠األميرية سعر المحجوز عليه 

   غربيـة  - أدوار شارع جـاويش بالمحلـة الكبـرى          ٣ متر مربع منزل     ٥٨,٩٠
 نظيـر   ١٩/٤/١٩٨٧حسين أحمد خليفة ورجاء محمود ، حجـز عليـه فـى             / ملك  

 ) .الحدود سبق النشر عنها ( ا  جنيه١٥٥٥٢المستحقات األميرية سعر المحجوز عليه 

شقة بالدور الثانى علوى مكونة من حجرتين وصالة والمنـافع كاملـة األبـواب              
 - يوليـو    ٢٣بـشارع   ) برج المحلة (بالعقار المعروف   ) ٢٠(والشبابيك فى الملك رقم     
تريزة منسى إبراهيم ، حجـز عليهـا        /  محافظة الغربية ملك   -قسم ثان المحلة الكبرى     

 جنيـه ،  ٣٢٠٠٠ ، نظير المستحقات األميرية سعر المحجوز عليـه    ١٠/٧/٢٠٠١فى  
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى(

 عبارة عن منزل مبنى دورين بناحية المحلـة الكبـرى           ٢م٥٤,٦٠ أسهم تعادل    ٧
 + ٣٨٥٧ القطعـة   ٢٢ محافظة الغربية بحوض درب المعاش رقـم         -قسم ثان المحلة    

  مـالكى حنـا تاضـروس ، حجـز عليـه          / حدا ملك ورثـة    يكونان تعامالً وا   ٣٨٥٩
 جنيـه  ٥٠٠٠٠٠ نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليـه          ١٢/٦/٢٠٠٢فى  

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى(

 عبارة عن منزل مكون من دورين والثالث غير كامـل بـدون سـقف            ٢م٣٠,٧٠
 - خ المحلـة الكبـرى       ١٢لملك  ومبنى بالطوب األحمر بناحية شارع برهام البحرى ا       

 نظيـر  ٢٨/٧/٢٠٠٢الششتاوى محمد النمورى ، حجز عليـه فـى   / غربية ملك ورثة  
الحدود موضـحة بكـشف     ( جنيه   ٧٠٠٠٠المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه       

 ) .التحديد الرسمى
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   عبارة عـن منـزل مكـون مـن خمـسة أدوار داخـل الكـردون                ٢م٢٤٧,٩٥
   األميـر عنقـا    ٢م٢٣٣,٢٠ غربيـة وهـو      -لمحلة الكبرى   وخارج التحسين بناحية ا   

  فتحى توفيق صقر ، حجـز عليـه       /  حرف أ خرائط ملك    ١٤,٧٥) ب٩+ أ  ٩الملكية  (
 جنيـه  ٧٥٠٠٠٠ نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجـوز عليـه     ٣/٨/٢٠٠٢فى  

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى(

كون من سـبعة أدوار بحـوض        عبارة عن منزل م    ٢م١٢٢,١٥ سهما تعادل    ١٧
  ٥١٦  مـن  ٦٨٠ زمام محلة أبو على مركز المحلـة ، قطعـة رقـم              ١٥الداليل رقم   

  فتحـى توفيـق صـقر ، حجـز عليـه          /  أصلية ، ملـك    ٢٣ من   ٥٠١ من   ٥٠٣من  
 جنيـه   ٧٥٠٠٠٠ ، نظير المستحقات األميرية ، وقيمة المحجوز عليه          ١/٩/٢٠٠٢فى  

 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى(

   عبارة عن منـزل مكـون      ٢م٢٢,٥٦ قيراطًا مشاع فى     ٢٤ قراريط من    ٦) أوالً(
) ثانيـا ( محافظـة الغربيـة ،   - المحلة الكبرى - شارع أحمد ماهر -من ثالثة أدوار    

 - المحلـة الكبـرى   - شـارع المجـاير   ٢٣ - بدرب المعاش    - دكاكين   ٢م١١٢,٦٦
 ، نظير   ٢٦/٤/١٩٨٢ليه فى   على على شلبى ، حجز ع     / محافظة الغربية ، ملك ورثة      

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ، ٤٥٠٠المستحقات األميرية ، سعر الحجوز عليه 

 قسم ثـان    - بناحية عزبة البرلس     -مصنع مكرونة مكون من دورين وبه حوش        
  أحمد رجب محمد خمـيس ، حجـز عليـه         /  محافظة الغربية ، ملك    -المحلة الكبرى   

 جنيـه  ٤٥٠٠٠٠تحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه       ، نظير المس   ١٥/٥/٢٠٠٤فى  
 ) .الحدود موضحة بمحضر التحديد الرسمى(

  منزل مكون من خمسة أدوار مبنى بالطوب األحمر ومسقوف بالمـسلح شـارع             
محمد رشاد محمد   /  غربية ملك  - المحلة الكبرى    - السبع بنات    -عبد الرحمن صبرى    

ستحقات األميرية سعر المحجور عليـه       نظير الم  ٦/٨/٢٠٠٣صالح ، حجز عليه فى      
 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى( جنيه ١٧٠٠٠٠
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 سهما  ١٧ دكان ومدخل مستقل بمسطح      ٢منزل دور واحد أرضى مكون من عدد        
   غربيـة - بالمحلة الكبـرى  - أول ١٦ متر مربع حوض الجبالى رقم    ١٢٦,٧٠تعادل  
 نظير المـستحقات    ١٨/١٠/٢٠٠٤فى  فهمى محمود عثمان البغل ، حجز عليه        / ملك  

 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى( جنيه ٣٥٠٠٠٠األميرية سعر المحجوز عليه 
 قراريط عبارة عن أرض زراعية بناحية عزبة بشارة حوض الرملـى            ٩المسطح  
  : قسم ثان المحلة مشاع فى اآلتى٢٥والخبى نمرة 

   سـهما  ٢٣ قـراريط و   ٦) يـا ثان( ،   ٢١٢٢ سـهما قطعـة      ١١قيراطان و ) أوالً(
 سـهما قطعـة     ١٥ قراريط و  ٥) رابعا( ،   ٩٦٠ سهما قطعة    ١٧) ثالثًا( ،   ٢١٢٣قطعة  
 قـراريط   ١٠) سادسـا ( ،   ١٠٤٩ سهما قطعة رقم     ١٤ قراريط و  ٧) خامسا( ،   ١٠٤٧

  كمـال إبـراهيم الـسكرى ، حجـز عليـه          /  ، ملـك   ١٠٤٨ سهما قطعة رقـم      ١٤و
 جنيـه   ٢٨٣٥٠٠٠قات األميرية سعر المحجوز عليه       ، نظير المستح   ٢٠/٩/٢٠٠٣فى  

 ) .الحدود سبق النشر عنها(
 متر مربع عبارة عن منزل دور واحد والثانى بـدون  ١٧٧,٥٠قيراط واحد يعادل   

 قسم ثـان    -شارع سعد زغلول    ) خ(عنايات فرج فرغل وشركاها ،      / سقف ملك ورثة  
 ،) ب (٨٥ األصلية ملـك     ٤٧٠من   ١٠٠٠ ثالث القطعة    ١٥ داير الناحية    - المحلة الكبرى   

 نظير المستحقات األميريـة ، سـعر المحجـوز عليـه            ١٨/٥/٢٠٠٥حجز عليها فى    
 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى( جنيه ١٥٠٠٠٠

 متر مربع عبارة عن منزل دورين والثالـث   ١٧٧,٥٠قيراط واحد يعادل    ) أوالً  ( 
 .بدون سقف 

 ٩٩٨ربع عبارة عن أرض فضاء القطع الـشاملة أرقـام            متر م  ١٧,٢٥سهمان تعادل   ) ثانيا(
/ شارع سـعد زغلـول ملـك     ) أ (٤ األصلية ملك    ٤٧٢ من   ٩٩٩و) أ (٨٥ األصلية ملك    ٤٧٢من  

 نظيـر المـستحقات األميريـة ، سـعر     ٢٥/٧/٢٠٠٥محمد فرج أحمد فرغل ، حجز عليها فـى          
 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى( جنيه ٤٠٠٠٠٠المحجوز عليه 

/  متر مربع عبارة عن منزل مكون من خمسة أدوار ملك          ٧٢,٩٣ أسهم تعادل    ١٠
  ١١٢٩ مـن    ١٣٣٢ القطعـة رقـم      ١٩محمد الدسوقى عنب وشركاه حوض المجاير       

   نظيـر المـستحقات األميريـة ،    ٢٥/٧/٢٠٠٥ ، حجز عليه فـى       ٩٤٣ من   ١١٣من  
 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى( جنيه ٢٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 
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 عبارة عن منزل مكون من ثالثة أدوار بزمام المحلـة           ٢م٧٤,٩٠ أسهم تعادل    ١٠
 ٨٨٧ من   ٩٧٦ من   ١٠٧٩ ثالث قطعة رقم     ١٥ غربية ، بناحية داير الناحية       -الكبرى  

 ١٥/١/٢٠٠٦طلعت حامد محمود ، حجز عليه فى        /  أصلية ، ملك   ١٦٠ من   ٨٤١من  
الحـدود سـبق    ( جنيـه ،     ١٦٠٠٠٠نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه        

 ) .النشر عنها

 مـصنع  متر مربع عبـارة عـن   ٢٤٠,٣٠ا مشاعا فى    قيراطً ٢٤ من   اطًاري ق ١٦
ــة  ــاق أدوارأربعــ ــيف  زقــ ــة            ، خضــ ــم اللوحــ     رقــ

 خ ناحية   ٨خ من   . أ ٨ داخل الكردون رقم الملك صفحة        المحلة الكبرى             مدن
محمد سعيد محمد الزيات وشـركاه ، حجـز   / غربية ، ملك محافظة ال-المحلة الكبرى   

 ٩٠٠٠٠٠ نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليـه          ١٧/١١/٢٠٠٩فى   عليه
 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى(جنيه 

 عبارة عن منزل مبنى دورين بزمام المحلـة درب          ٢ م ١٢٨,٢٢ سهما تعادل    ١٨
  ٣٤٦٧ مـن    ٣٤٧٥ مـن    ٣٥٤٣ مـن    ٣٨٧٢ من   ٣٩٦٦ قطعة رقم    ٢٢المعاش رقم   

إبراهيم عبد الواحد   /  األصلية ملك  ١٢٧ من   ٣٩٥ من   ٨٩٦ من   ٢٢٧٨ من   ٣٠٥٩من  
   نظيـر المـستحقات األميريـة ،       ١٥/٥/٢٠٠٦السيد وشريكته ، حجـز عليـه فـى          

 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ١٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 

ة أدوار بزمام المحلـة الكبـرى        عبارة عن منزل خمس    ٢ م ١٣٢ سهما تعادل    ١٨
الدسوقى محمـد   /  يكونان تعامل واحد ملك    ١٩٢٣ + ١٩٢٥ أول والقطعة رقم     ٤بالط  

   نظيـر المـستحقات األميريـة ،   ١٥/٥/٢٠٠٦عنب وشـركاه ، حجـز عليـه فـى      
 ) .الحدود سبق النشر عنها( جنيه ١٥٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 

ـ ٢ م١٨٩,٦١قيراط واحد وسهمان تعادل   ن فـيال ثالثـة أدوار بزمـام     عبارة ع
 ١٩٩٢ مـن  ٢٣٥١ مـن  ٢٥٦٠ من ٣٢٦٢ أول رقم القطعة ٣٠المحلة الكبرى الملقة   

  ٣٣١ مـن    ٣٧٤ مـن    ٤٠٨ من   ٤١٦ من   ٤٤١ من   ٤٤٦ من   ١٦٣٧ من   ١٧٧٧من  
  مصطفى عبـد الـسالم الـشعراوى ، حجـز عليـه          /  األصلية ملك  ٨٧ من   ٢٦١من  

٩١٧,٦٠٠  
٣٠٠ 

١,٦٣٠  
٥٠٠ 
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 جنيـه  ٥٠٠٠٠٠المحجـوز عليـه    نظير المستحقات األميرية ، سعر   ٢/٧/٢٠٠٦فى  
 ) .الحدود سبق النشر عنها(

 ٢م١٨٩,٦٢قيراط واحد وسـهمان تعـادل   ) ثانيا (٢م١٣٦,٨٠ سهما تعادل  ١٩) أوالً(
 + ٣٥٠١ + ٣٤٩٩ أول القطعة رقم ٣٠ ، حوض الملقة ٢م١٧,٧٠سهمان تعادل ) ثالثًا(

 أدوار كامل التشطيب     يكونان تعامالً واحدا وهو عبارة عن منزل مكون من ثالثة          ٥٨٩
  غربيـة ، -  المحلة الكبرى -  قسم أول -  شارع محب ٥٠داخل الكردون وخارج التحسين  

 نظير المستحقات األميرية ،     ٤/٩/٢٠٠٦سامى السعيد الرفاعى ، حجز عليه فى        / ملك
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى( جنيه ٢٣٠٠٠٠سعر المحجوز عليه 

/  عبارة عن منزل مكون من دوريـن ملـك   ٢ م ٢٢٨ادل   أسهم تع  ٧قيراط واحد و  
 درب  -محمود عبد الفتاح عمر القنابيرى وشريكه مناصفة بزمـام المحلـة الكبـرى              

 من  ٢٧٩٩ من   ٣٣٢٦ من   ٣٣٥٩ من   ٣٤٩٧ من   ٣٥٦٠ رقم القطعة    ٢٢المعاش رقم   
 مـن   ١٨٧٣ مـن    ٢٠٢٨ مـن    ٢١٢٥ من   ٢١٧٨ من   ٢٣٦٠ من   ٢٣٨٦ من   ٢٦٥٦
 نظير المستحقات األميريـة ،  ٢٩/١٠/٢٠٠٦حجز عليه فى  أصلية ،  ١٠٦ من   ١٤٩٩

 جنيـه   ٢٠٠٠٠٠) النصف( جنيه ، ويخص الممول فيه       ٤٠٠٠٠٠سعر المحجوز عليه    
 ) .الحدود موضحة بكشف الحدود الرسمى(

 أصلية  ٦ من   ٤٨٩ من   ١٥٣٣ من   ١٨٠٦ القطعة   ٢م١٧,٦١سهمان تعادل   ) أوالً(
 ١٨٠٨ القطعـة  ٢م٨٨,١٠سهمان تعـادل  ) ثانيا(         ٤٦ رقم اللوحة ٩حوض علو بلقينا    

 وهمـا           ٤٩ رقم اللوحة ٩ أصلية علو بلقينا    ٦ من   ٤٨٩ من   ١٥٣٢ من   ١٥٦٤من  
عبارة عن منزل مكون من أربعة أدوار مبنى بالطوب األحمر ومسقوف بالمسلح كامل             

 ويخـص   على محمد يوسف يوسـف ،     / األبواب والشبابيك باألعمدة الخرسانية ، ملك     
   قيراطًـا فـى العقـار الكـائن شـارع أحمـد منـصور              ٢٤ قيراطًا من    ١٢الممول  

   غربيـة ، حجـز عليـه    - قـسم ثـان المحلـة الكبـرى      - عزبة أبو دراع     ١٧رقم  

ــ  ١ ــــــــــــــــ

ــ  ١ ــــــــــــــــ
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 جنيـه  ١٠٠٠٠٠ نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليـه          ٢٢/٢/٢٠٠٧فى  
 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى(

 متر مربع عبـارة عـن عمـارة         ١٧٥,١٣ قيراطا مشاع فى     ٢٤  قيراطا من  ١٢
  مكونة من ثالثة أدوار مبنى بـالطوب األحمـر والمـسلح علـى أعمـدة خرسـانية                

/  وورثة كامل أمين السحلى  / والتعامل عبارة عن النصف مشاع فى العقار ، ملك ورثة         
 ٦٦٩ضـبط   غربية ، - المحلة الكبرى - يولية ٢٣ناحية شارع   ،أحمد كامل السحلى  

  خ ، حجـز عليهـا   . ب ٧٠         الملك -رقم اللوحة          و                         ٦٩سنة  
 جنيـه  ٥٠٠٠٠٠ نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليـه          ١٣/٥/٢٠٠٨فى  

 ) .الحدود موضحة بمحضر التحديد الرسمى(

   عبارة عن منـزل أربعـة أدوار ناحيـة محلـة           ٢م١٨٥,٨٣قيراط وسهم تعادل    
  ٢١٣٢ مـن  ٢١٤٨ محافظة الغربية قطعـة رقـم    - مركز المحلة الكبرى     - على   أبو

  ١٠٧٧ مـن    ١٠٨٣ مـن    ١٠٨٩ مـن    ٢٠٩٩ من   ٢١٠٤ من   ٢١١٦ من   ٢١٢٠من  
  ١٠٣٢ مـن    ١٠٣٤ مـن    ١٠٤٢ مـن    ١٠٤٦ من   ١٠٥٢ من   ١٠٦٤ من   ١٠٧٣من  
 ٨٩٢ مـن  ٩٦٨ مـن  ٩٧٦ من ٩٨١ من ٩٨٣ من ١٠٠٨ من   ١٠٢٨ من   ١٠٣٠من  
  ٨٨٣ مـن    ٨٩٢ مـن    ٩٦٨ مـن    ٩٧٦ مـن    ٩٨١ من   ٨٦٦ من   ٨٧٩ من   ٨٨٣من  
  ٧١٩ مـن    ٨٠٥ مـن    ٨١٨ مـن    ٨٥٤ مـن    ٨٥٦ من   ٨٦٢ من   ٨٦٦ من   ٨٧٩من  
 أصـلية بحـوض     ٧٦ من   ١٠٥ من   ١٣٨ من   ٣٦١ من   ٣٦٨ من   ٦٥١ من   ٦٥٣من  

/          ، ملك          ٣٠ لوحة    والضبط                   ١٣٨٧ المكلفة   جديد رقم .  أول م  ١الرمل  
   نظيــر٢٥/٥/٢٠١٠حجــز عليــه فــى زيــن العابــدين عبــد الغنــى عــوض ، 
الحدود موضحة بمحـضر  ( جنيه ٣٥٠٠٠٠المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليه  

 ) .الحجز الرسمى

منزل مكون من خمسة أدوار والسادس بعضه مسقوف بالخرسانة وبعضه بـدون            
  ٩دكـان بحـوض علـو بلقينـا رقـم            +سقف والدور األرضى به ورشـة نجـارة         

  محمــود محمــد ذكــى األعــصر ، حجــز عليــه/ لــك ، م١/١٠٠٠-٥٠لوحــة 

ـ  ٦٠٠ ـــــــــــــــــ

ـ  ٩١٧ ـــــــــــــــــ

ــ  ١ ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ  ٢٠١٠

ــ  ١ ــــــــــــــــ
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 جنيـه  ٥٠٠٠٠٠ نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز عليـه          ١٢/٥/٢٠١١فى  
 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى(

منزل مكون من أربعة أدوار والدور األرضى مخبـز وكـل دور شـقة ومبنـى            
 ٥٦٥تحسين القطعة رقم    بالطوب األحمر والخرسانة المسلحة داخل الكردون وخارج ال       

 ١/١٠٠٠ ،   ١٣١ قسم ثان المحلة لوحة رقـم        - أصلية بحوض داير الناحية      ١٢٥من  
 ٢٠/١١/٢٠١١محمد محمد أبو زيد ، حجز عليه فى         /  غربية ، ملك   -المحلة الكبرى   

الحـدود موضـحة   ( جنيه  ٥٠٠٠٠٠ سعر المحجوز عليه     -نظير المستحقات األميرية    
 ) .بمحضر الحجز الرسمى

منزل مكون من ثالثة أدوار مبنى بالطوب األحمر والمسلح على أعمدة خرسـانية        
 قيراطـا مـشاع   ٢٤ قيراطا من ١٢والتعامل عبارة عن النصف مشاع فى العقار وهو       

   ،       الملـك   لوحـة رقـم                          ١٩٦٩ لـسنة    ٦٦٩ ضـبط    ٢م١٧٥,١٣فى  
   ، ١٣/٥/٢٠٠٨فـى   عاطف أمين السحلى ، حجز عليـه        /  ورثة  خ ، ملك   ه ٧٠رقم  

 المحلة ، حجز عليه نظير المستحقات األميرية ، سعر المحجوز           - يوليو   ٢٣ناحية ش   
 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى( جنيه ٥٠٠٠٠٠عليه 

منزل مكون من دورين والدور األرضى به ورشة غير مستعملة داخل الكـردون             
 بنـدر المحلـة     -ة الكبـرى     ناحية المحل  ٢ متر مربع مسلسل رقم      ٢٧٦,٥عبارة عن   

 ٨ خ حاليا شارع رمسيس منطقـة        ١٣ خرائط قديم    ١٠غربية رقم الملك    .  م -الكبرى  
 شارع رمـسيس    - أحمد الحسينى عوائد     ٩١٦,٨٠٠/٦٣٠,٦٠٠- ١/٥٠٠رقم اللوحة   

  أحمد على عبد الوهـاب علـى ، حجـز عليـه           / ، ملك / ١٩٥٥خرائط الضبط بدون    
 جنيـه   ٢٥٠٠٠٠ سعر المحجوز عليـه      -ميرية   نظير المستحقات األ   ٣/٦/٢٠١٣فى  

 ) .الحدود موضحة بمحضر الحجز الرسمى(
عمارة سكنية مكونة من ستة أدوار بالخرسانة المسلحة كاملة األبواب والـشبابيك            

            قطعـة     ٦١ ،   ٦٠ غربية لوحـة رقـم       - شارع الجمهورية المحلة الكبرى      ٤
 ٢٢ حوض درب المعـاش رقـم         أصلية ٢٣ من   ٣٨٤٠ من   ١٥٤٦ ورقم   ٤٨٣٣رقم  

ــة ٩٠ ص ٢م٢٢٣و٩٠تعــادل   بمــسطح ٩القطعــة ص  + ٢٨٣٣ أصــلية المنطق
 التعامل قاصر على المبانى فقط دون األرض حيـث مقامـة علـى أرض        ٢م٢٥٣,١٠

ــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٠٠/٩١٧

ــ  ١ ــــــــــــــــ

ــ  ١ ــــــــــــــــ
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  محمـد حـسان العربـى ، حجـز عليـه     / جبانة نصارى منافع عمومية ملك ورثـة     
  جنيـه ،  ٨٠٠٠٠٠المحجوز عليـه     ، نظير المستحقات األميرية ، سعر        ٢٣/٥/١٩٩٩فى  

 ) .الحدود موضحة بكشف التحديد الرسمى(

 أ تعامل واحد عبارة عن شـكل أ بمـسطح           ١٤٤+  ب   ١٤٤التعامل عبارة عن    
 بحـدود   ٢م١٤٣,٧٣ عبارة عن غرفتين دور واحد والباقى فضاء بمـسطح           ٢م٢٣,٦٢
 :، الـشرقى     متـر    ٢٠,٦ عزب البندارى طباجة ، بطول منكسر        ١٤٦: البحرى  : شاملة  

 ش  ٢ملـك آخـرين     : م ، الغربى    ١٢,٣م وبه الباب بطول     ١٢ش أبو الفضل عرض     
 تعاون غزل المحلة بطـول      ١٤٢:  متر ، القبلى     ٥,٩ فضاء ملك آخرين بطول      -بالى  

 ٤/٣/٢٠١٨حامد بدير حامد أبو صيرة ، حجز عليـه فـى            /  متر، ملك  ١٩,٦منكسر  
  . جنيه ٨٣٥٠٠٠٠ليه  سعر المحجوز ع-نظير المستحقات األميرية 
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  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢٠ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٣٥٤- ٤/٨/٢٠٢٠ - ٢٠٢٠/ ٢٥٠٧٣   

  

  

  
  

 


