
  التصرف في أموالهم قرارات منع بعض األشخاص من
  )2011 مايو 23 نسخة محدثة بتاريخ( 

  
  النائب العامالمستشار الدآتور قرارات السيد : أوال

  
اصدر السيد المستشار الدآتور النائب العام أوامر بمنع األسماء التالية من التصرف مؤقتا في أرصدتهم 

سواء آانت أمواًال نقدية أو سائلة أو منقولة أو  - يساهمون فيها دون أرصدة الشرآات التي - الشخصية
عقارية أو أسهم أو سندات مملوآة لهم بالبنوك وغيرها وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق 

  .شخصية أو عينية عليها
  
 محمد حسنى السيد مبارك) 1
  

لسنة  1تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم أوامر  28/2/2011بتاريخ  2011لسنة  29قرار رقم  -
 .حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام 2011

  
 )سوزان صالح ثابت(زوجة محمد حسنى السيد مبارك 

لسنة  1أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  28/2/2011بتاريخ  2011لسنة  29قرار رقم  -
 .حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام 2011

  
 )عمر( الء محمد حسنى السيد مبارك وابنه القاصرع) 2
  

لسنة  1أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  28/2/2011بتاريخ  2011لسنة  29قرار رقم  -
 .حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام 2011

  
 )هايدى محمد مجدى حسين راسخ(زوجة عالء محمد حسنى السيد مبارك 

لسنة  1أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  28/2/2011تاريخ ب 2011لسنة  29رار رقم ق  -
 .حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام 2011

  
 )فريدة( جمال محمد حسنى السيد مبارك وابنته القاصر) 3
  

لسنة  1أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  28/2/2011بتاريخ  2011لسنة  29قرار رقم   -
 .لمكتب الفنى للنائب العامحصر تحقيق ا 2011

  
 )خديجة محمود الجمال(زوجة جمال محمد حسنى السيد مبارك 

لسنة  1أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  28/2/2011بتاريخ  2011لسنة  29قرار رقم  -
 .حصر تحقيق المكتب الفنى للنائب العام 2011

  
  

في أموالهم  بمنع األسماء التالية من التصرف مؤقتًاآما أصدر السيد المستشار الدآتور النائب العام أمر 
السائلة والعقارية والمنقولة واألسهم والسندات في البنوك والشرآات مع التحقق من إنه ال توجد ثمة تعامالت 



  .لهم بأي صورة من صور التصرفات سواء باألصالة أو الوآالة أو التفويض أو آمالك مستفيد
  
والقاصر شريف حبيب إبراهيم ) زوجته(ادلى وإلهام سيد سالم شرشر حبيب إبراهيم حبيب الع -

  )نجله(العادلى 
حصر امن دولة  2011لسنة  137في القضية رقم  12/2/2011أوامر تحفظ بتاريخ  2011لسنة  13بالقرار رقم 

 .عليا
  

ف مؤقتا في أرصدتهم آما اصدر السيد المستشار الدآتور النائب العام أوامر بمنع األسماء التالية من التصر
سواء آانت أمواًال نقدية أو سائلة أو منقولة أو  -  دون أرصدة الشرآات التي يساهمون فيها - الشخصية

عقارية أو أسهم أو سندات مملوآة لهم بالبنوك وغيرها وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق 
  .شخصية أو عينية عليها

   
  أمين المغربياحمد عالء الدين ) 1

  
 2011لسنة  19أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/2/2011بتاريخ  2011لسنة  3قرار رقم  -

  . حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  34عرائض أموال عامة عليا المقيدة برقم 
حصر وارد  2011سنة ل 206أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2لسنة بتاريخ  4قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  35أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 2011لسنة  18أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  5قرار رقم  -

  حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  37عرائض أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 2011لسنة  27أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  6ر رقم قرا -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  39عرائض أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  7قرار رقم  -

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2010لسنة  234ارد أموال عامة عليا المقيدة برقم حصر و
 2010لسنة  458أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  8قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  162حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 2011لسنة  19أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  21/2/2011بتاريخ  2011لسنة  14قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  34عرائض أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 2011لسنة  206أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 21/2بتاريخ  2011لسنة  15قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36أموال عامة عليا المقيدة برقم حصر وارد 
 2011لسنة  27أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 21/2بتاريخ  2011لسنة  16قرار رقم  -

  حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  39عرائض أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 21/2بتاريخ  2011لسنة  17قرار رقم  - 

  حصر تحقيق أموال عامة عليا 2010لسنة  234حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 2010لسنة  458أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 21/2بتاريخ  2011لسنة  18قرار رقم  -

 حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  162ال عامة عليا المقيدة برقم حصر وارد أمو
 2011لسنة  201أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 22/2بتاريخ  2011لسنة  24قرار رقم  -

  حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  31حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
بالغات النائب العام  2011لسنة  86أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  25قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  58حصر أموال عامة عليا و رقم  2011لسنة  243والمقيدة برقم 



امة عرائض  أموال ع 2011لسنة  60أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  33قرار رقم  -
  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  73ورقم  258عليا المقيدة برقم 

 
 )نجالء عبد اهللا الجزائرلى(زوجة أحمد عالء الدين أمين عبد المقصود المغربى 

     
 2011لسنة  19أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  21/2/2011بتاريخ  2011لسنة  14قرار رقم   -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  34ا المقيدة برقم عرائض أموال عامة علي
أموال    حصر وارد  2011لسنة  206أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  15قرار رقم  -

  حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36عامة عليا المقيدة برقم 
 2011لسنة  27مر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم أوا 21/2/2011بتاريخ  2011لسنة  16قرار رقم   - 

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  39عرائض أموال عامة عليا المقيدة برقم 
حصر وارد أموال  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم   -

  .قيق أموال عامة علياحصر تح 2010لسنة  234عامة عليا المقيدة برقم 
حصر وارد أموال  2010لسنة  458أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  18قرار رقم   -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  162عامة عليا المقيدة برقم 
 2011لسنة  201أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 22/2بتاريخ  2011لسنة  24قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  31حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
بالغات النائب العام و  2011لسنة  86أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  25قرار رقم  -

  .تحقيق أموال عامة عليا حصر 2011لسنة  58حصر أموال عامة عليا و رقم  2011لسنة  243المقيدة برقم 
عرائض  أموال عامة  2011لسنة  60أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  33قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  73ورقم  258عليا المقيدة برقم 
  
  
  حسن خالد فاضل طنطاوي) 2

  
 2010لسنة  610الصادر على ذمة القضية رقم أوامر تحفظ  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  7قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2010لسنة  234حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
حصر وارد أموال  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم  - 

أموال عامة عليا، باالضافة لما ورد في أمر المنع من  حصر تحقيق 2010لسنة  234عامة عليا المقيدة برقم 
  أوامر تحفظ السابق صدوره ضده 2011لسنة  7التصرف رقم 

  
  )خديجة اسماعيل متولى اسماعيل(زوجة حسن خالد فاضل طنطاوى 

  
حصر وارد أموال عامة  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم  -
حصر تحقيق أموال عامة عليا، باالضافة لما ورد في أمر المنع من التصرف  2010لسنة  234ليا المقيدة برقم ع

  .أوامر تحفظ السابق صدوره ضده 2011لسنة  7رقم 
  

  سامية محمد صالح بدر الدين) 3
  

 2010سنة ل 610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  7قرار رقم  -
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2010لسنة  234حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 

حصر وارد أموال  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم   -



ورد في أمر المنع من حصر تحقيق أموال عامة عليا، باالضافة لما  2010لسنة  234عامة عليا المقيدة برقم 
 أوامر تحفظ السابق صدوره ضده 2011لسنة  7التصرف رقم 

  
  )محمود عبد الفتاح حسنين رجب(زوج سامية محمد صالح بدر الدين 

  
حصر وارد أموال  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم  -

حصر تحقيق أموال عامة عليا، باالضافة لما ورد في أمر المنع من  2010لسنة  234عامة عليا المقيدة برقم 
  .أوامر تحفظ السابق صدوره ضده 2011لسنة  7التصرف رقم 

  
   على إبراهيم أبو حالوة   )4
  

 2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  7قرار رقم   -
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2010لسنة  234عليا المقيدة برقم  حصر وارد أموال عامة

حصر وارد أموال  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم   -
حصر تحقيق أموال عامة عليا، باالضافة لما ورد في أمر المنع من  2010لسنة  234عامة عليا المقيدة برقم 

  أوامر تحفظ السابق صدوره ضده 2011لسنة  7قم التصرف ر
  
  )فاطمة حسن مرسى حسن(زوجة على ابراهيم أبو حالوة  

  
حصر وارد  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم   -

ة لما ورد في أمر حصر تحقيق أموال عامة عليا، باالضاف 2010لسنة  234أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  .أوامر تحفظ السابق صدوره ضده 2011لسنة  7المنع من التصرف رقم 

  
  )وليد مصطفى نصرت محمد جاب اهللا(مصطفى محمد نصرت ونجله القاصر    )5

  
 2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  7قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2010لسنة  234عليا المقيدة برقم  حصر وارد أموال عامة
حصر وارد أموال  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم  -

حصر تحقيق أموال عامة عليا، باالضافة لما ورد في أمر المنع من  2010لسنة  234عامة عليا المقيدة برقم 
  أوامر تحفظ السابق صدوره ضده 2011لسنة  7م التصرف رق

  
  ) سناء لطفى المرسى(زوجة مصطفى نصرت محمد جاب اهللا محمد 

  
حصر وارد أموال  2010لسنة  610أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  17قرار رقم 

افة لما ورد في أمر المنع من حصر تحقيق أموال عامة عليا، باالض 2010لسنة  234عامة عليا المقيدة برقم 
 .أوامر تحفظ السابق صدوره ضده 2011لسنة  7التصرف رقم 

  
  سليم محمد نبيل على    )6
  
لسنة  458أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  8قرار رقم  - 



  .حقيق أموال عامة علياحصر ت 2011لسنة  162حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم  2010
حصر وارد أموال  2010لسنة  458أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  18قرار رقم  -

باالضافة لما ورد في امر المنع من  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  162عامة عليا المقيدة برقم 
  .ضدهأوامر تحفظ السابق صدوره  2011لسنة  8التصرف رقم 

  

  )غادة محمد محمد ملماط(زوجة نبيل على محمد سليم   
  

حصر وارد أموال  2010لسنة  458أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  18قرار رقم 
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  162عامة عليا المقيدة برقم 

  
  )عبد العزيز عز أحمد أحمد(أحمد عبد العزيز عز ونجله القاصر     )7
  
 2011لسنة  23أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  9قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38عرائض أموال عامة عليا المقيدة برقم 
عرائض  أموال  2011لسنة  23أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  19قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38عامة عليا المقيدة برقم 
عرائض  أموال  2011لسنة  213أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  23قرار رقم  -

  حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  107عامة عليا المقيدة برقم 
  

لة محمد فوزى على أحمد سالمة وخديجة أحمد أحمد عب(زوجات أحمد عبد العزيز عز 
  ) آامل ياسين و شاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار

عرائض  أموال  2011لسنة  23أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  19قرار رقم  -
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38عامة عليا المقيدة برقم 

عرائض   2011لسنة  213أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  23قرار رقم  -
  حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  107أموال عامة عليا المقيدة برقم 

  
  راشد حسينرشيد محمد رشيد    )8

  
لسنة  26أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  10قرار رقم  -

  .عرائض أموال عامة عليا 2011
عرائض   2011لسنة  26أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  20قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  70أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  عرائض 2011لسنة  213أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  23قرار رقم  -

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  107أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 228أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  26/2/2011بتاريخ  2011لسنة  28قرار رقم   -

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  49حصر وارد أموال عليا المقيدة برقم  2011لسنة 
 333أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  10/03/2011بتاريخ  2011لسنة  44قرار رقم  -

 .عليا عامةحصر وارد أموال  2011لسنة 



 
 
  )عبد الرحمن فهمى محمدهانية (زوجة رشيد محمد رشيد راشد حسين   
  
عرائض   2011لسنة  26أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  20قرار رقم  -

 حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  70المقيدة برقم أموال عامة عليا 
عرائض   2011لسنة  213أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  23قرار رقم  -

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  107أموال عامة عليا المقيدة برقم 
 228در على ذمة القضية رقم أوامر تحفظ الصا 26/2/2011بتاريخ  2011لسنة  28قرار رقم  -

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  49حصر وارد أموال عليا المقيدة برقم  2011لسنة 
-  

  
  )حبيبه وأمير وأدهم(محمد زهير جرانة وأوالده القصر    )9   
 2011لسنة  21أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  11قرار رقم  -

  .عرائض أموال عامة عليا
لسنة  22أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 2/2بتاريخ  2011لسنة  12قرار رقم   -

  .عرائض أموال عامة عليا 2011
حصر وارد  2011لسنة  206أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  15قرار رقم  - 

  حصر تحقيق أموال عامة عليا  2011لسنة  36أموال عامة عليا المقيدة برقم 
عرائض  أموال  2011لسنة  22أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  21قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  55عامة عليا المقيدة برقم 
عرائض  أموال  2011لسنة  19أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  36قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  34ورقم  204عامة عليا المقيدة برقم 
بالغات  2011لسنة  146أوامر تحفظ  في القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  34قرار رقم  -

 حصر تحقيق 2011لسنة  59حصر أموال عامة عليا و رقم  2011لسنة  244النائب العام المقيدة برقم 
 .أموال عامة عليا

  
  ) جيالن شوآت حسنى جالل الدين(زوجة محمد زهير محمد وحيد محمد زهير جرانة  

  
حصر وارد أموال  2011لسنة  206أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  15قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36عامة عليا المقيدة برقم 
عرائض  أموال  2011لسنة  22أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  21قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  55عامة عليا المقيدة برقم 
عرائض  أموال  2011لسنة  19أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  36قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  34م ورق 204عامة عليا المقيدة برقم 
بالغات  2011لسنة  146أوامر تحفظ  في القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  34قرار رقم  -

حصر تحقيق  2011لسنة  59حصر أموال عامة عليا و رقم  2011لسنة  244النائب العام المقيدة برقم 
 .أموال عامة عليا

 



      )عمرو(ق ونجله القاصر هشام السيد محمد الحاز) 10
   

حصر وارد أموال  2011لسنة  206أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  15قرار رقم 
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36عامة عليا المقيدة برقم 

  
  )اوآسانا بافيكينا(زوجة هشام السيد محمد الحازق       

  
حصر وارد أموال  2011لسنة  206أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  15قرار رقم 

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36عامة عليا المقيدة برقم 
     

  )رانية عبد الكريم محمد الخطابي(زوجة هشام السيد محمد الحازق 
  

لسنة  206لى ذمة القضية رقم أوامر تحفظ الصادر ع 26/2/2011بتاريخ  2011لسنة  15قرار رقم     
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم  2011

  
  )زينة وليله(مدحت حسن سمير ابراهيم المليجى وابنائه القصر ) 11

       
ارد أموال حصر و 2011لسنة  240أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  22قرار رقم 

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  57عامة عليا المقيدة برقم 
    

  )رشا مصطفى حامد الشربينى(زوجة مدحت حسن سمير ابراهيم المليجى  
  

حصر وارد أموال  2011لسنة  240أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  22قرار رقم 
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011ة لسن 57عامة عليا المقيدة برقم 

  
  )محمد(محمد عهدي عباس فضلي و نجله القاصر ) 12
  
لسنة  201أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 22/2بتاريخ  2011لسنة  24قرار رقم    

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  31حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم  2011
  
  )سعاد عبد المجيد أحمد( محمد عهدي عباس فضليجة زو
  
لسنة  201أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 22/2بتاريخ  2011لسنة  24قرار رقم    

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  31حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم  2011
 

  وحيد متولي يوسف عطا اهللا ) 13
  

لسنة  201أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 22/2بتاريخ  2011لسنة  24رقم قرار 
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  31حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم  2011

  
  )راوية و محمد وإسماعيل وخديجة(ياسين إبراهيم لطفي منصور و أوالده القصر ) 14



  
لسنة  201أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 22/2بتاريخ  2011ة لسن 24قرار رقم 

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  31حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم  2011
عرائض  2011لسنة  27أوامر تحفظ في القضية رقم  3/3/2011بتاريخ  2011لسنة  40قرار رقم 

حصر  2011لسنة  39حصر أموال عامة عليا ورقم  2011لسنة  214قيدة برقم أموال عامة عليا والم
 .تحقيق أموال عامة عليا

  
  )شيرين محمد آامل مصطفى(زوجة ياسين إبراهيم لطفي منصور   
  

لسنة  201أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011/ 22/2بتاريخ  2011لسنة  24قرار رقم    
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  31عامة عليا المقيدة برقم حصر وارد أموال  2011

عرائض  2011لسنة  27أوامر تحفظ في القضية رقم  3/3/2011بتاريخ  2011لسنة  40قرار رقم 
حصر  2011لسنة  39حصر أموال عامة عليا ورقم  2011لسنة  214أموال عامة عليا والمقيدة برقم 

 .تحقيق أموال عامة عليا
  

  )محمد وفريده ومنة اهللا(عمرو محمد محمد عسل و أبناءه القصر ) 15
  

عرائض  أموال عامة  2011لسنة  213أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  23قرار رقم 
  حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  107عليا المقيدة برقم 

 
  )ه الحلوجيمها محمود رأفت شحات(زوجة عمرو محمد محمد عسل 

  
عرائض  أموال عامة  2011لسنة  213أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  23قرار رقم 

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  107عليا المقيدة برقم 
  

  .08/05/2011تم رفع أمر المنع من التصرف بتاريخ  –ملود الشعبي  فيصل) 16
  

بالغات النائب العام و  2011لسنة  86وامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم أ 2011لسنة  25قرار رقم 
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  58حصر أموال عامة عليا و رقم  2011لسنة  243المقيدة برقم 

  
  ) هنا وأحمد(الفقي وابنائه القصر  نبيهانس ) 17

  
حصر اموال عامة   2011لسنة  241ذمة القضية رقم أوامر تحفظ الصادر على  2011لسنة  26قرار رقم 

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  56عليا و المقيدة برقم 
  

  )سحر صالح الدين حسن سليم(زوجة انس نبيه الفقي 
  

حصر اموال عامة   2011لسنة  241أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  26قرار رقم 
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  56برقم  عليا و المقيدة

 
  

  أسامة عبد اهللا محمود نصر الشيخ ) 18
  



حصر اموال   2011لسنة  241أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  26قرار رقم 
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  56عامة عليا و المقيدة برقم 

  
  )إبتسام محمد نجيب مقصود( حمود نصر الشيخ زوجة أسامة عبد اهللا م

  
حصر اموال   2011لسنة  241أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  26قرار رقم 

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  56عامة عليا و المقيدة برقم 
  
  

  سليمان سليمان عامر طعيمة) 19
  

حصر وارد   2011لسنة  278الصادر على ذمة القضية رقم أوامر تحفظ  2011لسنة  27قرار رقم 
  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  89اموال عامة عليا و المقيدة برقم 

  
  )أحالم احمد مصطفى احمد(زوجة سليمان سليمان عامر طعيمة 

  
ارد حصر و  2011لسنة  278أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  27قرار رقم 

  .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  89اموال عامة عليا و المقيدة برقم 
  

 )سلمى(حلمي إبراهيم حلمي أحمد أبو العيش ونجلته القاصر ) 20
  
 228أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  26/2/2011بتاريخ  2011لسنة  28قرار رقم  -

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  49م حصر وارد أموال عليا المقيدة برق 2011لسنة 
  

  )آرتامن الندا ابو العيش(زوجة حلمي إبراهيم حلمي أحمد أبو العيش         
  

 228أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  26/2/2011بتاريخ  2011لسنة  28قرار رقم  -
 .حقيق أموال عامة علياحصر ت 2011لسنة  49حصر وارد أموال عليا المقيدة برقم  2011لسنة 

 
 )حبيبة و نديم(ادهم اسعد نديم محمد مصطفى نديم وأوالده القصر) 21

  
 228أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  26/2/2011بتاريخ  2011لسنة  28قرار رقم  -

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  49حصر وارد أموال عليا المقيدة برقم  2011لسنة 
  

 )هند مصطفى نديم عبد الخالق مصطفى(ادهم اسعد نديم محمد مصطفى نديم زوجة 
 228أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  26/2/2011بتاريخ  2011لسنة  28قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  49حصر وارد أموال عليا المقيدة برقم  2011لسنة 
  
 سالم حسين آمال الدين إبراهيم) 22

  
لسنة  41أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  39قرار رقم  - 

 حصر أمن دولة عليا 2011
  

 )نظيمة عبد الحميد اسماعيل محمد( زوجة حسين آمال الدين إبراهيم سالم



لسنة  41أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  39قرار رقم  - 
 .حصر أمن دولة عليا 2011

 
  محمد ابراهيم سليمان) 23
لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011
  

 )المنيرىمنى صالح الدين ( محمد ابراهيم سليمانزوجة 
لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011
  
  محمد مجدى حسين راسخ) 24
لسنة  245القضية رقم أوامر تحفظ الصادر على ذمة  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011
  

  )ميرفت عبد القادر صالح عيد( محمد مجدى حسين راسخزوجة 
لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  60والمقيدة  حصر أموال عامة عليا 2011
 
  .22/05/2011تم رفع أمر المنع من التصرف بتاريخ  -صفوان أحمد ثابت) 25
لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 

 .يق أموال عامة علياحصر تحق 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011
  

تم رفع أمر المنع من  -)بهيرة ابراهيم ابراهيم الشاوى( صفوان أحمد ثابتزوجة 
  .22/05/2011التصرف بتاريخ 

لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 
 .حقيق أموال عامة علياحصر ت 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011

 
تم رفع أمر المنع من التصرف  -عبد المنعم الصوالحى محمد مصطفى سعودى) 26
  .22/05/2011بتاريخ 
لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 

 .ل عامة علياحصر تحقيق أموا 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011
  

 -)نجالء أحمد فؤاد عبد المجيد(عبد المنعم الصوالحى محمد مصطفى سعودى زوجة 
  .22/05/2011تم رفع أمر المنع من التصرف بتاريخ 

لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011ة لسن 60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011

 
تم رفع أمر المنع من التصرف  -  )ميرا(ونجلته القاصرة  احمد بهجت فتوح عبد الفتاح) 27
  .22/05/2011بتاريخ 



لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011

  
تم رفع أمر المنع من  -)لونه صبرى مالكى( احمد بهجت فتوح عبد الفتاحزوجة 

  .22/05/2011التصرف بتاريخ 
لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011سنة ل 60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011
 

تم رفع أمر المنع من التصرف بتاريخ  - شفيق محمد البغدادى أبو الوفا) 28
22/05/2011.  

لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 
 .يق أموال عامة علياحصر تحق 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011

  
تم رفع أمر المنع  -)منى عبد القادر صالح عيد( شفيق محمد البغدادى أبو الوفازوجة 

  .22/05/2011من التصرف بتاريخ 
لسنة  245أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  38قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  60حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011
 

تم رفع أمر المنع  -) مروان وسيف(نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمى واوالده القصر ) 29
  .22/05/2011من التصرف بتاريخ 

لسنة  33أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  37قرار رقم  - 
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  48حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011

  
تم رفع أمر  -)رانية محمد نبيل حسن الحريرى( نهاد بهيج ابراهيم رجب فهمىزوجة 

  .22/05/2011المنع من التصرف بتاريخ 
لسنة  33ضية رقم أوامر تحفظ الصادر على ذمة الق 2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  37قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  48حصر أموال عامة عليا والمقيدة  2011
  

  حامد الشيتى محمد على الشيتى ) 30
عرائض   2011لسنة  19أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  36قرار رقم  -

  .ر تحقيق أموال عامةحص 2011لسنة  34ورقم  204أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  

  )تيودورا هيلين انطوان تيودروس(حامد الشيتى محمد على الشيتى زوجة 
عرائض   2011لسنة  19أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  36قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  34ورقم  204أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  
  د نظيف أحمد محمود محم) 31
عرائض   2011لسنة  262أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  35قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  76أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  



  )زينب عبد اللطيف محمد زآى(أحمد محمود محمد نظيف زوجة 
عرائض   2011لسنة  262قضية رقم أوامر تحفظ الصادر على ذمة ال 2011لسنة  35قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  76أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  
  ) نجيب ونادر ويوسف(يوسف رؤوف بطرس غالى وأوالده القصر ) 32
عرائض   2011لسنة  262أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  35قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  76برقم  أموال عامة عليا المقيدة
  

  )ميشال خليل حبيب صايغ(يوسف رؤوف بطرس غالى زوجة 
عرائض   2011لسنة  262أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  35قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  76أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  
  ) شريف(العادلى وابنه القاصر  حبيب ابراهيم حبيب) 33
عرائض   2011لسنة  262أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  35قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  76أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  

  )الهام سيد سيد سالم شرشر(حبيب ابراهيم حبيب العادلى وابنه القاصرزوجة 
عرائض   2011لسنة  262أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  35قرار رقم  -

 .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  76أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  

  منير غبور حنا ) 34
عرائض   2011لسنة  60أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  33قرار رقم  -

  .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  73ورقم  258رقم أموال عامة عليا المقيدة ب
  

  )مارى وليم ياتوب مطر(منير غبور حنا زوجة 
عرائض   2011لسنة  60أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  33قرار رقم  -

 .حصر تحقيق أموال عامة 2011لسنة  73ورقم  258أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  

   ود مصطفى ثابتمصطفى محم) 35
إدارى أول  2011لسنة  861أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  30قرار رقم  -

  .العاشر من رمضان
  )سمية سعد على ثابت(زوجة مصطفى محمود مصطفى ثابت 

إدارى أول  2011لسنة  861أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  2011لسنة  30قرار رقم  -
  .رمضانالعاشر من 

  
  )عمر(عالء سعد أبو الخير وأبنه القاصر ) 36
لسنة  197عرائض أموال عامة عليا و المقيدة برقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  31قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38حصر أموال عامة عليا و رقم  2011
  

  )مد الدالينوره محمد نور الدين أح(زوجة عالء سعد أبو الخير    



لسنة  197عرائض أموال عامة عليا و المقيدة برقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  31قرار رقم  - 
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38حصر أموال عامة عليا و رقم  2011

  
  مصطفى آامل محمد علي بريقع) 37
لسنة  197و المقيدة برقم  عرائض أموال عامة عليا 2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  31قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38حصر أموال عامة عليا و رقم  2011
  
  )أنعام عمر السيد أبو النيل(زوجة مصطفى آامل محمد علي بريقع   
لسنة  197عرائض أموال عامة عليا و المقيدة برقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  31قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38عامة عليا و رقم  حصر أموال 2011
 

  ابراهيم سالم أحمد محمد محمدين) 38
لسنة  197عرائض أموال عامة عليا و المقيدة برقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  31قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38حصر أموال عامة عليا و رقم  2011
  
  )هدايت أمين عبد الحافظ محمود(ابراهيم سالم أحمد محمد محمدين زوجة    
لسنة  197عرائض أموال عامة عليا و المقيدة برقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  31قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  38حصر أموال عامة عليا و رقم  2011
  

  حسين علي حبيب سجواني ) 39
 2011لسنة  206أوامر تحفظ  في القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011نة لس 32قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  

  )ياسين و محمد و مالك(وأبنائه القصر  امير محمد وحيد زهير جرانة) 40
حصر  2011لسنة  206ظ في القضية رقم أوامر تحف 2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  32قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  

 )شريفة ابراهيم ابو الفتوح(امير محمد وحيد زهير جرانة  زوجة
حصر  2011لسنة  206أوامر تحفظ في القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  32قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36ال عامة عليا المقيدة برقم وارد أمو
  

  محمد آريم محمد زهير جرانه) 41
 2011لسنة  206أوامر تحفظ  في القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  32قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36حصر وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  
  )سونيا محمود حسن مصطفى(جة محمد آريم محمد زهير جرانه زو
حصر  2011لسنة  206أوامر تحفظ في القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  32قرار رقم  - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  

  )هاني وتيا(ه القصر واوالد عالء احمد هاني جرانة محمد زهير جرانه) 42



حصر  2011لسنة  206أوامر تحفظ في القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  32قرار رقم  - 
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 

  
  )مريانا ايزابيال لينيشيا جورج(زوجة عالء احمد هاني جرانة محمد زهير جرانه    
حصر  2011لسنة  206أوامر تحفظ في القضية رقم  2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  32رقم  قرار - 

 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011لسنة  36وارد أموال عامة عليا المقيدة برقم 
  
  )طارق(محمد محمد محمد أبو العينين ونجله القاصر ) 43
  

بالغات  2011لسنة  146القضية رقم  أوامر تحفظ  في 2/3/2011بتاريخ  2011لسنة  34قرار رقم 
حصر تحقيق  2011لسنة  59حصر أموال عامة عليا و رقم  2011لسنة  244النائب العام المقيدة برقم 

  أموال عامة عليا
  
  محمود يحيي على الجمال) 44
 2011لسنة  27أوامر تحفظ في القضية رقم  3/3/2011بتاريخ  2011لسنة  40قرار رقم  - 

لسنة  39حصر أموال عامة عليا ورقم  2011لسنة  214ة عليا والمقيدة برقم عرائض أموال عام
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011

  
  )منال احمد آمال عبيد(زوجة محمود يحيي على الجمال    
 2011لسنة  27أوامر تحفظ في القضية رقم  3/3/2011بتاريخ  2011لسنة  40قرار رقم  - 

لسنة  39حصر أموال عامة عليا ورقم  2011لسنة  214يدة برقم عرائض أموال عامة عليا والمق
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011

 
  شهاب مظهر احمد حافظ) 45
 2011لسنة  27أوامر تحفظ في القضية رقم  3/3/2011بتاريخ  2011لسنة  40قرار رقم  - 

لسنة  39يا ورقم حصر أموال عامة عل 2011لسنة  214عرائض أموال عامة عليا والمقيدة برقم 
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011

  
  )مها احمد آمال عبيد(زوجة شهاب مظهر احمد حافظ    
 2011لسنة  27أوامر تحفظ في القضية رقم  3/3/2011بتاريخ  2011لسنة  40قرار رقم  - 

 لسنة 39حصر أموال عامة عليا ورقم  2011لسنة  214عرائض أموال عامة عليا والمقيدة برقم 
 .حصر تحقيق أموال عامة عليا 2011

  
  منير صالح مصطفى ثابت) 46
 .2011لسنة  11أوامر تحفظ في القضية رقم  9/3/2011بتاريخ  2011لسنة  43قرار رقم  - 

  
  خالد منير صالح مصطفى ثابت) 47
 .2011لسنة  11أوامر تحفظ في القضية رقم  9/3/2011بتاريخ  2011لسنة  43قرار رقم  - 

  
  )جيالن على رشدى الطويل(نير صالح مصطفى ثابت خالد مزوجة 



 .2011لسنة  11أوامر تحفظ في القضية رقم  9/3/2011بتاريخ  2011لسنة  43قرار رقم  - 
  
  طارق منير صالح مصطفى ثابت) 48
 .2011لسنة  11أوامر تحفظ في القضية رقم  9/3/2011بتاريخ  2011لسنة  43قرار رقم  - 

  
تم رفع أمر  – )غادة عبد الشافى زينهم صبيح( ثابتطارق منير صالح مصطفى زوجة 

  .28/3/2011المنع من التصرف بتاريخ 
 .2011لسنة  11أوامر تحفظ في القضية رقم  9/3/2011بتاريخ  2011لسنة  43قرار رقم  - 

  
  
  )حسين و دينا و نورا(خالد حسين آمال الدين ابراهيم سالم واوالده القصر ) 49
حصر  2011لسنة  41أوامر تحفظ في القضية رقم  9/3/2011بتاريخ  2011لسنة  42  قرار رقم - 

 .أمن  دولة عليا
  

  )عين الحياه عباس مسعد الحمامى( خالد حسين آمال الدين ابراهيم سالمزوجة 
حصر  2011لسنة  41أوامر تحفظ في القضية رقم  9/3/2011بتاريخ  2011لسنة  42  قرار رقم - 

 .أمن  دولة عليا
  
عمر ونور حاتم حسن (القصر  اواوالدهن كمال الدين ابراهيم سالم ماجدة حسي) 50

  )ابراهيم
حصر  2011لسنة  41أوامر تحفظ في القضية رقم  9/3/2011بتاريخ  2011لسنة  42  قرار رقم - 

 .أمن  دولة عليا
 
 

  محمد محمود فرج عبد الوهاب) 51
 333على ذمة القضية رقم أوامر تحفظ الصادر  10/03/2011بتاريخ  2011لسنة  44قرار رقم  -

 .عليا عامةحصر وارد أموال  2011لسنة 
  

  )عائشة عبد الحميد سامي(زوجة محمد محمود فرج عبد الوهاب 
 333أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  13/03/2011بتاريخ  2011لسنة  44قرار رقم  -

 .عليا عامةحصر وارد أموال  2011لسنة 
  
  ف سكجهافراس زهير عبد اللطي) 52

 333أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  10/03/2011بتاريخ  2011لسنة  44قرار رقم  -
 .عليا عامة حصر وارد أموال 2011لسنة 

 
  )احمد، وفريدة(محمد على عبد الفضيل قنديل وأوالده القصر ) 53

لسنة  67رقم أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية  17/03/2011بتاريخ  قرار -
  .عليا أمن دولةحصر  2011



  
  )نيفين محمود آامل( محمد على عبد الفضيل قنديلزوجة 

  
لسنة  67رقم أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية  17/03/2011قرار بتاريخ  - 

 .عليا أمن دولةحصر  2011
  

 
 عاطف محمد محمد عبيد) 54

أوامر تحفظ الصادر في  6/4/2011بتاريخ  2011لسنة  47قرار رقم  - 

لسنة  136حصر اموال عامة عليا المقيدة برقم  2011لسنة  328قضية رقم ال

  .حصر تحقيق اموال عامة عليا 2011

  )نجد محمد خميس حميدة(زوجة عاطف محمد محمد عبيد 

أوامر تحفظ الصادر  6/4/2011بتاريخ  2011لسنة  47قرار رقم  - 

 136برقم حصر اموال عامة عليا المقيدة  2011لسنة  328في القضية رقم 

  .حصر تحقيق اموال عامة عليا 2011لسنة 

  
لمياء مختار عبد المنعم عبد (مختار عبد المنعم عبد العزيز خطاب وابنته القاصرة ) 55

  )العزيز خطاب
أوامر تحفظ الصادر في  6/4/2011بتاريخ  2011لسنة  47قرار رقم  - 

لسنة  136قم حصر اموال عامة عليا المقيدة بر 2011لسنة  328القضية رقم 

  حصر تحقيق اموال عامة عليا 2011

         

  )نانسي عثمان لبيب ابراهيم(زوجة مختار عبد المنعم عبد العزيز خطاب        

أوامر تحفظ الصادر في  6/4/2011بتاريخ  2011لسنة  47قرار رقم 

لسنة  136حصر اموال عامة عليا المقيدة برقم  2011لسنة  328القضية رقم 

  ر تحقيق اموال عامة علياحص 2011
 

  محمد عادل احمد الدنف)   56
أوامر تحفظ الصادر في  6/4/2011بتاريخ  2011لسنة  47قرار رقم  - 

لسنة  136حصر اموال عامة عليا المقيدة برقم  2011لسنة  328القضية رقم 

  حصر تحقيق اموال عامة عليا 2011

  )لحنادية كامل محمد صا(محمد عادل احمد الدنف زوجة 



أوامر تحفظ الصادر في  6/4/2011بتاريخ  2011لسنة  47قرار رقم 

لسنة  136حصر اموال عامة عليا المقيدة برقم  2011لسنة  328القضية رقم 

  حصر تحقيق اموال عامة عليا 2011
  
  
  
 

 
  )وزير البترول األسبق(أمين سامح سمير أمين فهمي ) 57

بالغات  2011لسنة  41مر تحفظ الصادر في القضية اوا 9/4/2011بتاريخ  2011لسنة  49قرار  -
  .أحداث يناير

  )ناهد توفيق محمود سعد( زوجة أمين سامح سمير أمين فهمي 
لسنة  41اوامر تحفظ الصادر في القضية  9/4/2011بتاريخ  2011لسنة  49قرار  - 

 .بالغات أحداث يناير 2011
  أمين يوسف والي موسي ميزار) 58

اأوامر تحفظ الصادر في القضية رقم  9/4/2011بتاريخ  2011لسنة  48قرار رقم  -
 .بالغات أحداث يناير 2011لسنة  1
 

  محمد عبد السالم المحجوب ابراهيم ) 59

أوامر تحفظ  في  08/05/2011بتاريخ   2011لسنة  51رقم قرار   -

حصر تحقيق اموال عامة استئناف  2011لسنة  50القضية رقم 

أموال عامة استئناف  2011لسنة  73برقم االسكندرية والمقيدة 

 .االسكندرية

أوامر تحفظ  في القضية  14/05/2011بتاريخ  2011لسنة  52قرار رقم   -

  .حصر تحقيق اموال عامة استئناف االسكندرية 2011لسنة  62رقم 

  

  )سعاد محمود محمد غنيم(محمد عبد السالم المحجوب ابراهيم زوجه 

أوامر تحفظ  في 2011 / 08/05بتاريخ   2011لسنة  51رقم قرار   - 

حصر تحقيق اموال عامة استئناف  2011لسنة  50القضية رقم 

أموال عامة استئناف  2011لسنة  73االسكندرية والمقيدة برقم 

 .االسكندرية

أوامر تحفظ  في القضية رقم  14/05/2011بتاريخ  2011لسنة  52قرار رقم  -

 استئناف االسكندرية  حصر تحقيق اموال عامة 2011لسنة  62



عصمت ناثان فرنسيس عوض وابنته القاصرة ايريني عصمت ) 60 -

  ناثان فرنسيس عوض

أوامر تحفظ  في  08/05/2011بتاريخ   2011لسنة  51رقم قرار  -

حصر تحقيق اموال عامة استئناف  2011لسنة  50القضية رقم 

اف أموال عامة استئن 2011لسنة  73االسكندرية والمقيدة برقم 

  االسكندرية
 

  )مرفت عياد سليمان تاضروس(عصمت ناثان فرنسيس عوضزوجة 

أوامر تحفظ  في  2011/ 08/05بتاريخ   2011لسنة  51رقم قرار  -

حصر تحقيق اموال عامة استئناف  2011لسنة  50القضية رقم 

أموال عامة استئناف  2011لسنة  73االسكندرية والمقيدة برقم 

  االسكندرية

  حسن شعبانعزت  ) 61
  
أوامر تحفظ  في  08/05/2011بتاريخ   2011لسنة  51رقم قرار  -

حصر تحقيق اموال عامة استئناف  2011لسنة  50القضية رقم 

أموال عامة استئناف  2011لسنة  73االسكندرية والمقيدة برقم 

  االسكندرية

  

  فاطمة احمد على سليمان) 62

أوامر تحفظ  في  2011/ 08/05بتاريخ   2011لسنة  51رقم قرار  -

حصر تحقيق اموال عامة استئناف  2011لسنة  50القضية رقم 

أموال عامة استئناف  2011لسنة  73االسكندرية والمقيدة برقم 

  االسكندرية

  

  محمد عبد الفتاح عزب) 63

أوامر تحفظ  في  2011/ 08/05بتاريخ   2011لسنة  51رقم قرار  -

يق اموال عامة استئناف حصر تحق 2011لسنة  50القضية رقم 

أموال عامة استئناف  2011لسنة  73االسكندرية والمقيدة برقم 



 االسكندرية

  محمد محمد منسي أبو حليمة) 64

أوامر تحفظ  في القضية  14/05/2011بتاريخ  2011لسنة  52قرار رقم  -

 حصر تحقيق اموال عامة استئناف االسكندرية  2011لسنة  62رقم 
  

  )أم كلثوم حماده ابراهيم بصيلة(منسي أبو حليمة  محمد محمدزوجة 

أوامر تحفظ  في القضية رقم  14/05/2011بتاريخ  2011لسنة  52قرار رقم  - 

 حصر تحقيق اموال عامة استئناف االسكندرية  2011لسنة  62

منه اهللا ، محمود ، (محمد حسان مغربي عبد اهللا وأوالده القصر ) 65 - 
 ) مصطفي ، مايا ، مريم ، حسان

أوامر تحفظ  في القضية رقم  14/05/2011بتاريخ  2011لسنة  52قرار رقم  -

 حصر تحقيق اموال عامة استئناف االسكندرية  2011لسنة  62
 

محمد علي محمد و ماجدة  امنية( محمد حسان مغربي عبد اهللا زوجتا  -
  )محمود فريد يوسف حسن

في القضية رقم   أوامر تحفظ 14/05/2011بتاريخ  2011لسنة  52قرار رقم  - 

  .حصر تحقيق اموال عامة استئناف االسكندرية  2011لسنة  62

  
  قرارات محكمة استئناف القاهرة: ثانيًا

  
  

قرارًا للنيابة العامة بالكشف عن البيانات والمعلومات  1/3/2011آما اصدرت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 
  :و الخزائن وذلك لالسماء التاليةالتى تتعلق بالحسابات أو الودائع أو االمانات أ

  
 محمد حسنى السيد مبارك )1

  حصر تحقيق المكتب الفنى 2011لسنة  1القضية رقم  -
  

  )سوزان صالح ثابت  (زوجة محمد حسنى السيد مبارك 
  حصر تحقيق المكتب الفنى 2011لسنة  1القضية رقم  -

  
  عالء محمد حسنى السيد مبارك ونجله القاصر عمر )2

  حصر تحقيق المكتب الفنى 2011ة لسن 1القضية رقم  -
  

 )هايدى محمد مجدى حسين راسخ(زوجة عالء محمد حسنى السيد مبارك 
  حصر تحقيق المكتب الفنى 2011لسنة  1القضية رقم  -

  



 .جمال محمد حسنى السيد مبارك ونجلته القاصرة فريدة  )3
  حصر تحقيق المكتب الفنى 2011لسنة  1القضية رقم  -

  
 )خديجة محمود الجمال(لسيد مبارك زوجة جمال محمد حسنى ا

 حصر تحقيق المكتب الفنى 2011لسنة  1القضية رقم  -
  

  
  رئيس االستئناف مستشار التحقيق/ السيد األستاذ المستشارقرارات : ثالثًا

  
رئيس االستئناف مستشار التحقيق أوامر بالتحفظ مؤقتًا على جميع األموال / اصدر السيد األستاذ المستشارآما 
لة والعقارية والمنقولة لألسماء التالية مع التحقق من إنه ال توجد ثمة تعامالت لهم بأي صورة من صور السائ

 التصرفات سواء باألصالة أو الوآالة أو التفويض أو آمالك مستفيد
   
ت وذلك بمناسبة التحقيقا) إنجى(مين أحمد محمد عثمان أباظة وزوجته نرمين حازم محمود و أوالده القصر أ -1

  .حصر تحقيق محكمة استئناف اإلسماعيلية 2011لسنة  10التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 
  

أحمد (عمرو أحمد منسى إبراهيم نصر اهللا عياد وزوجته هبة السيد منسى إبراهيم وأوالده القصر   -2
 2011لسنة  10ضية رقم وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الق) وجودى وجومانة

 .حصر تحقيق محكمة استئناف اإلسماعيلية
 
طارق محمد محمد محمد أبو العينين وذلك بمناسبة (محمد محمد محمد أبو العينين وابنه القاصر  -3

حصر تحقيق محكمة استئناف  2011لسنة  10التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 
  اإلسماعيلية

  
التحقيق أوامر بالتحفظ مؤقتًا على جميع  رئيس االستئناف مستشار/ ر السيد األستاذ المستشاراصدآما 

  :لألسماء التالية األموال السائلة والعقارية والمنقولة
  

  )حسام وسارة( عصام محمد السعيد الدميرى وأوالده القصر
ذمة القضية رقم  أوامر تحفظ الصادر على 29/03/2011بتاريخ  2011لسنة  46قرار رقم   -

أموال عامة  2011لسنة  33جنح قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم  2011لسنة  2099

      المنصورة
عبير مصطفى عبد اهللا عارفين ورقيه حامد أحمد (عصام محمد السعيد الدميرى زوجتا 
  10/4/2011بتاريخ  رقيه حامد أحمد محمدتم رفع أمر المنع من التصرف عن  )محمد

أوامر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  29/03/2011بتاريخ  2011لسنة  46ار رقم قر  -

أموال عامة  2011لسنة  33جنح قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم  2011لسنة  2099

  المنصورة    
  
  



بشأن  29/3/2011رئيس االستئناف مستشار التحقيق بتاريخ / كما اصدر السيد االستاذ المستشار 

حصر مكتب مستشار التحقيق، أمراً بالتحفظ  2007لسنة  13قات التى يجريها سيادته في القضية رقم التحقي

   -:مؤقتاً على جميع األموال العقارية و المنقولة و السائلة لكل من 

 
 
  مصطفى محمود برآات) 1
مكتب حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13رقم تحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر -

  تشار التحقيقمس
  

  )عصمت سليمان عبد الوهاب( مصطفى محمود برآاتزوجة 

حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13رقم تحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر -

  مكتب مستشار التحقيق
  

  بكر عبد الحميد يوسف نايل أبو) 2
صر ح 29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13رقم تحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر -

  .مكتب مستشار التحقيق
 

سناء محمود محمد حسني وإلهام على السيد (أبوبكر عبد الحميد يوسف نايل زوجتا 
 )أبوعفره

مكتب حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13رقم تحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر -

  .مستشار التحقيق
 
  )معلي وأحمد ومري(محمد محمد أمين القرموطى وأوالده القصر) 3

مكتب حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13رقم تحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر -

  .مستشار التحقيق
  )رانيا محمد نعيم نصر فرحات(محمد محمد أمين القرموطى زوجة 

مكتب حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13رقم تحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر

  .مستشار التحقيق
  
  اللطيف فهمي زياد عبد) 4

حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13رقم تحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر - 

  .مكتب مستشار التحقيق
ماجدة عبد المنعم محمود سلطان ونادية عصام (زوجتا زياد عبد اللطيف فهمي 

 . )الدين محمود خليل
مكتب حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13رقم تحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر -

  .مستشار التحقيق
 

  )مينا و مايكل(عماد وديع عزيز مينا وأوالده القصر) 5



مكتب حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13أمر تحفظ الصادر على ذمة القضية رقم  -

  .مستشار التحقيق
  )منال منير رؤوف(زوجة عماد وديع عزيز مينا 

حصر  29/03/2011بتاريخ  2007لسنة  13 رقمتحفظ الصادر على ذمة القضية  أمر -

  .مكتب مستشار التحقيق
  

رئيس محكمة االستئناف قاضى التحقيق أوامر / السيد األستاذ المستشار آما أصدر 

من أنه ال توجد ثمة تعامالت لألسماء التالية بأي صورة من صور بالتحقق 

  .فيدو التفويض او كمالك مستأو الوكالة أالتصرفات سواء باألصالة 

 والى موسى ميزارأمين  يوسف )1

بتاريخ  2011لسنة  369امر تحفظ الصادر علي ذمة القضية رقم  - 

لسنة  20حصر مكتب قاضى التحقيق والمقيدة برقم  27/4/2011

  .حصر تحقيق مكتب قاضى التحقيق 2011

 همسليمان عامر طعي سليمان )2

بتاريخ  2011لسنة  369امر تحفظ الصادر علي ذمة القضية رقم  - 

لسنة  20حصر مكتب قاضى التحقيق والمقيدة برقم  27/4/2011

  .حصر تحقيق مكتب قاضى التحقيق 2011

 )أحالم أحمد مصطفى أحمد(ه مسليمان سليمان عامر طعيزوجة  )3

بتاريخ  2011لسنة  369امر تحفظ الصادر علي ذمة القضية رقم  -

لسنة  20حصر مكتب قاضى التحقيق والمقيدة برقم  27/4/2011

  .حصر تحقيق مكتب قاضى التحقيق 2011

 محمد عزب محمد سويلم )4

بتاريخ  2011لسنة  369امر تحفظ الصادر علي ذمة القضية رقم  -

لسنة  20حصر مكتب قاضى التحقيق والمقيدة برقم  27/4/2011

  .حصر تحقيق مكتب قاضى التحقيق 2011

 )كوثر عبد العزيز هواش(محمد عزب محمد سويلم زوجة  )5

بتاريخ  2011لسنة  369ادر علي ذمة القضية رقم امر تحفظ الص - -

لسنة  20حصر مكتب قاضى التحقيق والمقيدة برقم  27/4/2011

  .حصر تحقيق مكتب قاضى التحقيق 2011
  
  

 مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع/ قرارات السيد المستشار: رابعًا



غير المشروع بشأن األوامر مساعد وزير العدل لشئون الكسب /األستاذ المستشارأصدر

الصادرة من هيئة الفحص والتحقيق بمنع األتي بياناتهم من التصرف في جميع أموالهم 

النقدية وممتلكاتهم العقارية والمنقولة ومن بينها جميع األوراق المالية واألسهم 

  -:والسندات

  زكريا حسين محمد عزمي  )1
 5غير مشروع والمقيدة برقم  كسب 4/4/2011بتاريخ  2011سري لسنة  2شكوى رقم  -

  .ب ح 7منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق رقم  2011لسنة 

 )بهيه عبد المنعم سليمان حالوة(زكريا حسين محمد عزمى زوجة     
 5كسب غير مشروع والمقيدة برقم  4/4/2011بتاريخ  2011سري لسنة  2شكوى رقم  -

  .ب ح 7ق رقم منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقي 2011لسنة 

هناء، حنان، طارق احمد فتحى مصطفى (احمد فتحى مصطفى كامل سرور وأوالده   )2

 )كامل سرور وزوجته مروة محمد رشوان مراد الزمر
 7كسب غير مشروع والمقيدة برقم  4/4/20112011سرى لسنة  بتاريخ  30شكوى رقم  -

  .ب ح 2منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق رقم  2011لسنة 

 )زينب محمود محمد الفولى الحسينى(احمد فتحي مصطفى كامل سروروجة ز 
 7كسب غير مشروع والمقيدة برقم  4/4/20112011سرى لسنة  بتاريخ  30شكوى رقم  -

  .ب ح 2منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق رقم  2011لسنة 
 

 )دينا، جودى، شريف(محمد ابراهيم محمد سليمان واوالده   )3

كسب غير مشروع  4/4/2011بتاريخ  2011سرى لسنة  15 شكوى رقم  -

منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق  2011لسنة  4والمقيدة برقم 

  .ب ح 6رقم 

 )منى صالح الدين يوسف محمد المنيرى(محمد ابراهيم محمد سليمان  زوجة

كسب غير مشروع  4/4/2011بتاريخ  2011سرى لسنة  15 شكوى رقم  -

منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق  2011ة لسن 4والمقيدة برقم 

  .ب ح 6رقم 

 محمد صفوت محمد يوسف الشريف  )4

 : واوالده



اشرف محمد صفوت وزوجته لوال يوسف محمد كامل ونجليه احمد وآية   •

 اشرف محمد صفوت الشريف

ايهاب محمد صفوت وزوجته نهال محمد مصطفى ونجليهما القاصران   •

  عمر، محمد ايهاب محمد صفوت

  ايمان محمد صفوت الشريف •
 

 2011لسنة  6كسب غير مشروع والمقيدة برقم  4/4/2011بتاريخ  2011لسنة  1شكوى رقم  -

 .ب ح 5منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق رقم 

 )محمد عطية حلبىهانم اقبال (محمد صفوت محمد يوسف الشريف  زوجة
لسنة  6والمقيدة برقم  كسب غير مشروع 4/4/2011بتاريخ  2011لسنة  1شكوى رقم  -

 .ب ح 5منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق رقم  2011
 

محمد و منى و معتز كمال (ورثه  كمال محمد السيد الشاذلي وأوالده  )5

 )محمد السيد الشاذلى

كسب غير مشروع والمقيدة برقم  19/4/2011بتاريخ  2011لسنة  14شكوي رقم  -

 .ب ح 3حص والتحقيق  رقم منع تصرف امام هيئة الف 2011لسنة  8
  

  )نائرة محمد امين عامر(كمال محمد السيد الشاذلي زوجة 
  

مشروع والمقيدة برقم  غير كسب 19/4/2011بتاريخ  2011لسنة  14شكوي رقم  -

 .ب ح 3رقم  منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق 2011لسنة  8
  
  

 ) ا وأحمدهنفرح وإسالم و( القصروابنائه  الفقي نبيهأحمد  انس) 6
  

 9آسب غير مشروع والمقيدة برقم  18/4/2011بتاريخ  2011لسنة  سرى 27رقم شكوي  -
  .ب ح 6منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق  رقم  2011لسنة 

  
  )سحر صالح الدين حسن سليم( الفقينبيه  أحمد انس زوجة

  
 9دة برقم آسب غير مشروع والمقي 18/4/2011بتاريخ  2011لسنة  سرى 27رقم شكوي  -

 .ب ح 6منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق  رقم  2011لسنة 

  

  أحمد عالء الدين أمين المغربى) 7
كسب غير مشروع والمقيدة  26/04/2011بتاريخ  2011سرى لسنة 24شكوى رقم  - 

 .ب ح 7ام هيئة الفحص والتحقيق  رقم منع تصرف ام 2011لسنة  10برقم 



  

  )نجالء عبد اهللا الجزايرلى(المغربىأحمد عالء الدين أمين زوجة 
كسب غير مشروع والمقيدة  26/04/2011بتاريخ  2011 سرى لسنة  24شكوى رقم  - 

 .ب ح 7منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق  رقم  2011لسنة  10برقم 
 
محمد عهدى عباس فضلى ونجله القاصر محمد محمد عهدى  )8

  عباس فضلى
كسب غير مشروع  04/05/2011بتاريخ  2011سرى لسنة  47شكوى رقم  - 

ب  4منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق  رقم  2011لسنة  12والمقيدة برقم 
  .ح 
  

  )سعاد عبد المجيد احمد(محمد عهدى عباس فضلى زوجة 
كسب غير مشروع  04/05/2011بتاريخ  2011سرى لسنة  47شكوى رقم  -

ب  4ئة الفحص والتحقيق  رقم منع تصرف امام هي 2011لسنة  12والمقيدة برقم 
 .ح 
  

  هانى أحمد كامل أمين) 9

كسب غير  05/05/2011بتاريخ  2011لسنة  47شكوى رقم  -

منع تصرف امام هيئة الفحص  2011لسنة  11مشروع والمقيدة برقم 

  .ب ح 4والتحقيق  رقم 
  

  )سعاد محمد فتحى فتوح(المتوفاة  هانى أحمد كامل أمينزوجة 

كسب غير مشروع  05/05/2011بتاريخ  2011ة لسن 47شكوى رقم  -

منع تصرف امام هيئة الفحص والتحقيق   2011لسنة  11والمقيدة برقم 

 .ب ح 4رقم 
  

 )، شريف جيهان ، داليا ، رانيا(حبيب ابراهيم حبيب العادلى و أوالده  )10

كسب غير  11/05/2011بتاريخ  2011سرى لسنة   12شكوى رقم  -

منع تصرف امام هيئة الفحص  2011سنة ل 13مشروع والمقيدة برقم 

 .ب ح 2والتحقيق  رقم 

الهام سيد سالم شرشر ، أنوشك (زوجتا حبيب ابراهيم حبيب العادلى 

  )كارولين رود سرابيل



كسب غير  11/05/2011بتاريخ  2011سرى لسنة   12شكوى رقم  -

منع تصرف امام هيئة الفحص  2011لسنة  13مشروع والمقيدة برقم 

 .ب ح 2رقم  والتحقيق 
  

  )جنى ، جودى( إيهاب ناصف محمد خليفة واوالده القصر) 11  

كسب  11/05/2011بتاريخ  2011سرى لسنة  14شكوى رقم   

منع تصرف أمام هيئة  2011لسنة  14غير مشروع والمقيدة برقم 

  .ب ح 3الفحص والتحقيق  رقم 

  )اسالم جمال محمد أبو زنة(زوجة إيهاب ناصف محمد خليفة

كسب  11/05/2011بتاريخ  2011سرى لسنة  14كوى رقم ش   - 

منع تصرف أمام هيئة  2011لسنة  14غير مشروع والمقيدة برقم 

  .ب ح 3الفحص والتحقيق  رقم 


