
الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

14   من   1   صفحة 

مصلح ناجي ناجي محرم
ھبة صالح ناجي األزھري

یحیى وأحمد وأمین وفاطمة أوالد
غالب محمد الصوفي

محمد نجیب علي سالم بداح
ورثة عبده أحمد غالب الشریف

٩)وعددھم (
حفظ هللا قاید راجح مصلح الشامي

طھ أحمد عبد الرب سنان
محمد صالح یحیى قحوم وصالح یحیى
محمد قحوم ویحیى صالح محمد قحوم

محمد عبده علي سعید
أسید أحمد مصلح الھادي

عبد القوي أسعد عبد النبي
ریاض عبده علي العثماني

علي علي محمد الخباني وأخیھ عایش
علي طاھر علي عباد

محمد یحیى محمد العیدروس

منصور محسن عبد هللا التام

زیاد ثابت مصلح ثابت الحجري وأخیھ
معاذ

محمد أحمد مصلح القبالني ومن إلیھ
٥)وعددھم (

أحمد حمید قحطان نصر ومن إلیھ
١٢)وعددھم (

یاسر حسن عبد هللا غانم
نور یحیى محمد علي قاسم

ورثة عصام ثابت علي محمد
عدب الحمید حمود حمید محمد وولده

محمد

أحمد علي أحمد فیروز

الطاعن

عبده یحیى عبد هللا محرم
حمید مصلح سیف المزحاني

علي ثابت یحیى الفقیھ ومن إلیھ
٧)وعددھم (

عبد الكریم محمد عبد الرحمن الحبیشي
محمد أحمد غالب الشریف

عبده قاید راجح الشامي
عبد هللا عبد الرب سنان
صالح ھادي محمد قحوم

قاسم أحمد ضیف هللا حسین
عھود محمد قاسم عقالن

ورثة أحمد عبده قائد عبد الحمید
توفیق حمود حزام یحیى نصاري

٤)ورثة محمد محمد الخباني وعددھم (
صالح یحیى عبد هللا البدح

تقیة عبد الملك أحمد العزي وأمة الجلیل
عبد الملك أحمد العزي وورثة أمة

) ومحمد ع٤اللطیف العزي وعددھم (
عبده أحمد لطف الحذیفي وفتحي عبده

أحمد لطف
محمد ناجي غالب الحجري وأخیھ أحمد

ابت صالح ومن إلیھ٣علي عبده أحمد ث
٤)وعددھم (

مصلح محمد أحمد علي حسین

رشاد یحیى محمد عقیدة
محمد علي ناجي أحمد مظفر
عبد الحمید حمود حمید محمد

ورثة عصام ثابت علي محمد ومحمد
ثابت علي محمد وسعید عبده سعید
محمد وھائل سعید عبده سعید وبندر

محمد علي
محمد حمود محمد الحاشدي
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الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ٢  من  ١٤ 

النیابة العامة

فخریة محمد أحمد قائد سالم
عبد هللا محمد سعید المعبري
یونس قائد درھم المحمودي

وجدي أحمد عبده یحیى القحم
طھ محمد صالح قاید عاطف

طائل عبده سعید العالو
أحمد قاید محمد العبادي

عبد الرقیب صالح محمد السالمي
أحمد محسن الزغروري
محمد أحمد حسین الجنید

صالح قاسم مثنى الوجیھ وولده عالء
صادق نعمان أحمد مصلح

علي حسن محمد السھوبة
رحمة عبده أنعم یوسف الحداد
وسعیدة علي عامر محمد ومن إلیھن

٢)وعددھم (
أحمد طاھر صالح نھشل
یاسر عبده محمد أسعد

علي أحمد مجلي صالح مجلي ومن
إلیھ

عبد الرحمن یحیى الشدادي
ماجد أحمد صالح البرعي

إیناس عبد هللا حسین مرفق
آمال كامل علي الحاج

حمزة مسعد ناصر الوجیھ
فؤاد عزیز محمد زید

النیابة العامة

الطاعن

محمكد علي حسین العمري ومحمد حمود
محمد الحاشدي

عبد هللا محمد سعید المعبري
فخریة محمد أحمد سالم

سوسن درھم سعید المحمودي ومن
٤)إلیھما وعددھم (

قمر محمد سعید محمد البروشة
مدین عبده مرشد غالب الشعري

انتصار عبده أحمد الوصابي
خالد أحمد علي صالح القحم

بسمة عبد هللا أحمد كریم
أحمد دحان عتیق

توفیق محمد شرف الجبرني
قاسم عبد هللا مسعد الشعبیبي

محمد عبده نعمان أحمد مصلح وعبد هللا
١٢)أحمد مصلح وآخرین وعددھم (

نجاة محمد علي إسماعیل
مرشد محمد أحمد قحطان وحمود محمد

٥)أحمد قحطان ومن إلیھم وعددھم (

یحیى عبد الرحمن منصور
سبأ علي محمد أحمد البناء
خالد صالح صالح األجرب

نورا محمد أحمد العمیسي
رؤى أحمد حسن السیاغي
حمزة مسعد ناصر الوجیھ

عبد الكریم مسعد أحمد الورافي
إیناس عبد هللا حسین مرفق

عبد هللا وقناف أوالد محمد زید وأشرف
وأكرم وعلي أوالد قناف عزیز محمد زید

وعبد الكریم عبد هللا عزیز مح
عبد هللا وقناف أوالد عزیز محمد زید
وأشرف وأكرم وعلي أوالد قناف عزیز

محمد زید وعبد الكریم عبد هللا عز
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الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ٣  من  ١٤ 

علي سلیمان عبد هللا الظھرة ونادیة
علي سلیمان الظھرة

علي لطف أحمد المترب
صدام ثابت أحمد العبیي

ھزام مسعد شعیط
عماد مجاھد علي مطیر

توفیق عبد الحمید المخالفي
إبراھیم ومحمد وأكرم أوالد محمد

أحمد العراسي
محمد علي عبد الرحمن العلفي

محسن أحمد مسعد المفلحي
یحیى محمد أحمد الشعثمي
عبد العزیز مھدي منصور

ماھر وعبیر عبد الوھاب حسین
الخضاف

سعد علي محمد األحمدي

ورثة عبد هللا محمد أحمد بلس

ورثة عبد هللا محمد أحمد بلس

یحیى علي عبد الھل الفضلي
محمد بلعید عوض بایعشوت

ورثة عبد القادر محمد قادري وعددھم
(٧)

ھادي عیسى محمد الجاكي
یاسین قاید عقالن

سمیر محمد عبادي
حسین حسین حسین الدالي

مجیدة محمد محمد الخوالني
أحمد عبد الرزاق محمد الحیي

أحمد علي زید المسخن
فھد أحمد محمد الشھاري
محمد صالح محسن دھاق

الطاعن

رقیة محمد أحمد الظھرة والوالء خالد
علي سلیمان الظھرة

مؤسسة بن دویس للخدمات النفطیة
شركة أبو عبد هللا محرم للصرافة

عبده علي ضیف هللا شحیط
فھیم عبده أحمد الحوباني

ورثة عبد الرقیب محمد فرحان النجار
یحیى محمد حسن عبد القادر

عبد هللا محمد حمود العواضي والنیابة
العامة

نایف عبد هللا الحجاجي والنیابة العامة
بشرى أحمد محمد جعرة

وضاح عبد العزیز مھدي منصور
عادل عبد الوھاب حسین الخضاف

رضوان عبد القادر الوزیر وأحمد حسن
أحمد الرباعي

مكتب األوقاف واإلرشاد باألمانة والنیابة
العامة

غرشاد باألمانة وزارة األوقاف وا
والنیابة العامة

محمد أحمد حسن زبارة
سمیرة شرف محمد األھدل

عبد هللا سالم عمر المشولي ومحسن عبد
هللا صالح الزلم

یوسف أحمد عبد هللا میاس
عبد العزیز عبد الغني سیف
محمد أحمد حسین المندي
علي حسین صالح حمزة

أحمد عبد الرزاق محمد الحیي
مجیدة محمد محمد الخوالني

شركة النفط الیمنیة
عبد الواسع عبد هللا صالح الحداء

لول محمد ناجي عثمان
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الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ٤  من  ١٤ 

عماد مقبل المضلعي
محمد عبد هللا محمد ثابت المذحجي

أیوب یحیى حزام حزام
إسماعیل علي حسن حنش

خالد أحمد عبد هللا حنش وأحمد حنش
أحمد عبد هللا حنش

بنك التسلیف التعاوني الزراعي
منصور محمد نعمان الصغیر

عمار حمید محمد باشا

عبد هللا محسن علي زید شماریخ
محمد عبده علي مخارش
مالك مھیوب صالح سیف

أمیرة علي علي كزم
عادل علي علي الواسعي
أمین صالح علي الثالیا

عبد هللا أحمد شایف واصل
قاید قمش حزام القمیش
محمد علي مسعد المحیا

سعید راشد محمد الشرفي
مرشد محمد حسین العكش

حمود حزام محمد المرشحي

ورثة زھور محمد محمد ناشر ھدیش

أ؛مد مھدي السالمي وأوالده محمد
ویاسر

غزال یحیى محمد صالح العكاد ویحیى
محمد صالح العكاد ومن إلیھ

حیدر محسن علي قاسم
محمد أحمد علي األحلسي

المؤسسة اإلقتصادیة الیمنیة
رشوان محمد ھراش البحر

الطاعن

محمد عایض أحمد الصالحي
حسام وسھى ونادیة وسیناء ووفاء عبد

هللا ثابت المذحجي
محمد علي فتح العفیف

خالد أحمد حنش ومن إلیھ
إسماعیل علي حسن حنش

منصور محمد نعمان الصغیر
بنك التسلیف التعاوني الزراعي

ورثة محمد علي حسین المعصب ومن
إلیھ

غدیر عبد الرحمن عبده شروان
تسنیم خالد حسین مخارش

سحر علي محمد الكمیم
باسم محمد عثمان المذحجي
أسماء أحمد عطیة الحكمي

عبد الوھاب یحیى عبد هللا عجالن
محسن محسن أحمد الفقیھ وأخیھ محمد
عبد الولي عبد الوارث فرحان الشمیري

سعید راشد محمد الشرفي
محمد علي مسعد المحیا
أحسن محمد أحمد غشام

ورثة محمد عبد الحمید التركي وعددھم
(١١)

محمد عبد الرحمن حمود نجاد والنیابة
العامة

علي مخبوت الجعوري

طھ أحمد علي العكاد

یحیى علي بلس
مؤسسة الرجوي للتجارة العامة ووزارة

الصناعة والتجارة
شركة الحظا للتجارة والوكاالت العامة

صالح حسین صالح العزي
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األمانة
األمانة
األمانة

األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة

األمانة

األمانة

األمانة

األمانة
األمانة

األمانة
األمانة

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ٥  من  ١٤ 

الجمعیة السكنیة لموظفي جامعة
صنعاء یمثلھا الدكتور محمد یحیى

الماخذي
زمزم محمد محمد عدالن وأخواتھا
رضیة وأسماء وھناء وأیمان وسوسن

وأمل
ورثة حسین حسین ھاجر

عبد هللا سعد أحسن األشول
صالح عبد هللا أحمد القعشلة

خالد عبد الواحد إبراھیم العریقي

عبد المغني علي حزام عوضة

زھیر عزیز صالح الزنداني
ورثة حسین محمد الرجامي وعددھم

(٢)
تقوى حسین محمد الرجامي

ورثة فیصل محمد علي ھدوان
عزیز أحمد محمد العولقي ومن إلیھ

أمل علي محمد عبده حیدرة
عبد هللا حسن عبد هللا دباش

لطف عبد الوھاب حسن الزبیري
أحمد عبد هللا ناشر الذیب

إبراھیم محمد مفتاح اسكندر
عارف عبد هللا عبد الرحمن المقرمي

عالء محمد أحمد الشرعبي وأخیھ
عماد

ناصر یحیى یحیى بدر الدین
سلطان یحیى محمد الفریعي

نوریة حسین علي عمر العصري
حامد حیدر حمید المسوري
صالح علي صالح المظفري
أحمد ناصر صالح العبسي

موسى علي محمد الوھاشي

الطاعن

جامعة صنعاء یمثلھا رئیس الجامعة
الدكتور القاس محمد عباس

محمد علي محمد عدالن

إسماعیل عبد هللا حسین الدیلمي
ھاني محمد عواض العصري

أحمد صالح الحزیمي
ورثة محفوظ عبد الواحد إبراھیم

٧)العریقي وعددھم (
جمال محمد صالح عوضة ومحمد محمد

حزام محرم
علي جار هللا منصور قلیل

٦)ورثة علي محمد الرجامي وعددھم (

یحیى علي محمد الرجامي وأخیھ علي
معصار محمد حمود معصار
ورثة حمود مھدي العولقي
وزارة الصناعة والتجارة
یحیى محمد أحمد السقاف

عبد هللا عبد الكریم الشعور
أحمد فضل مقبل عبد هللا المریسي
أحمد فضل مقبل عبد هللا المریسي

صادق محمد عبد الحمید وعبد الحمید
عبد هللا علي

معتز عبد السالم حسن منصور العبیدي

حمود صالح علي عطیفة
نوریة حسین علي عمر العصري

سلطان یحیى محمد الفریعي
عبد القادر أحمد عبد هللا السقاف

مسرعة علي حسین المظفري
صفیة ومحمد عبد هللا حسین النود

سالم أحمد سالم الوھاشي

٢٠٢٢/٠٥/١٠

٢٠٢٢/٠٥/١٠

٢٠٢٢/٠٥/١٠
٢٠٢٢/٠٥/١٠
٢٠٢٢/٠٥/١٠
٢٠٢٢/٠٥/١٠

٢٠٢٢/٠٥/١٠

٢٠٢٢/٠٥/١٤
٢٠٢٢/٠٥/١٤

٢٠٢٢/٠٥/١٤
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥

٢٠٢٢/٠٥/١٥

٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١٣
٢٠٢٢/٠٤/١٣
٢٠٢٢/٠٤/١٩

تاریخ الورودالمطعون ضده

األمانة

األمانة

األمانة
األمانة
األمانة
األمانة

األمانة

األمانة
األمانة

األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة
األمانة

األمانة

األمانة
األمانة
األمانة
البیضاء
البیضاء
البیضاء
البیضاء

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ٦  من  ١٤ 

محسن حسین عبد هللا الجربي وورثؤة
محمد حسین عبد هللا الجربي

محمد أحمد علي الشویر

عبد الحكیم علي عبد القوي الرمیمة
نوار إبراھیم سعید الثیابي

وائل محمد یحیى العنقي
عبد السالم صالح العقیلي
علي علي محمد الحسني

عبد هللا أحمد إبراھیم معشي وعب
دالمجید عبد هللا أحمد إبراھیم معشي

ومن إلیھ
أحمد عبد هللا قائد عامر وعبده یحیى

عبد هللا قائد عامر
علي شوعي محمد شعیفي

ماجد عبده محمد زید
ورثة محمد عبد العزیز حسن الدبعي

٥)وعددھم (
عبد الوھاب سالم مقبل أحمد األثوري

وأخیھ یاسر
یحیى محمد عبد هللا كتانة وأوالده وھم

عمر وعبد هللا وعبده
عمر علي أحمد محمد محجوب

عبده حسین محمد بشر

الطیب جنید محمد الطیب
أحمد محمد عبد القادر عبد هللا

عبد هللا حسن شوعي ولي
علي محمد حسن قادري
علي علي أحمد جبیلي
داوود محمد أحمد علي

الطاعن

علي أحمد حسین عبد هللا الجربي

الخضر عبد هللا صالح محمد الشویر
وعلي عبد هللا صالح الشویر ومن إلیھم

٢)وعددھم (
یاسمین عبد هللا عبد العزیز المجاھد

النیابة العامة والشركة الیمنیة لتكریر
السكر وناصر عباس یحیى الوصابي

وآخر
نیابة األموال العامة بالحدیدة
نیابة األموال العامة بالحدیدة

مروان أحمد أحمد السنامة ومحمد حمید
محمد الحجوري ومحمد قاسم یوسف

البدجي
حسین حمزة عبد هللا جبلي

منصور محمد سالم العامري

عبد هللا محمد محمد عیسى أبو سیفین
السماء علي محمد إبراھیم

عبد هللا أحمد مھیوب الدبعي ومن إلیھ

حسن سالم مقبل أحمد األثوري

ورثة علي قاسم معوضة مغلسي ومكتب
التربیة والتعلیم بالحدیدة والنیابة العامة
ورثة أحمد عبد هللا الحرازي والنیابة

العامة
خالد مرشد أحمد الحاشدي والنیابة

العامة
نیابة األموال العامة

نبیل أحمد مھدي حنش
سید حسن شوعي

عثمان علي محمد النمري
أیمن محمد بركات إبراھیم

أسماء أحمد داوود محمد وأحمد داوود

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٥/١٠

٢٠٢٢/٠٤/٠٢
٢٠٢٢/٠٤/٠٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٥

٢٠٢٢/٠٤/١٠

٢٠٢٢/٠٤/١١

٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١٣
٢٠٢٢/٠٤/١٣

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٤/٢٠

تاریخ الورودالمطعون ضده

البیضاء

البیضاء

الحدیدة
الحدیدة

الحدیدة
الحدیدة
الحدیدة

الحدیدة

الحدیدة

الحدیدة
الحدیدة
الحدیدة

الحدیدة

الحدیدة

الحدیدة

الحدیدة

الحدیدة
الحدیدة
الحدیدة
الحدیدة
الحدیدة
الحدیدة

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ٧  من  ١٤ 

فھمي ھاشم عبد الباقي المجلي
صادق شكري عباس مسعود
صابر یوسف حسن الغرباني

محمد سلطان حزام الزبیري
البنك الوطني للتجارة تحت التصفیة

ورثة عبد الحفیظ ھاشم سعید
الشغدري وشجاع محمد علي الشغدري

وودیع ھاشم سعید الشغدري
فضل أحمد مانع المحمودي وخالد
مسعد محمد علي المحمودي ومحمد
عبد هللا فارع سعید المحمودي وعلي

محمد غالب
وزارة الدفاع

حسین صالح یحیى حومي

وزارة الدفاع

النیابة العامة العسكریة

نبیلة محمد حسین العریض ونجالء
وھایلة وشیماء ومحمد أوالد خالد
صالح العریض وتقیة عبد هللا محمد

العاقل
أحمد عبد هللا محمد العماد

علي حسن حسن عبد هللا الزحیة
حمید كبیر محمد عبده الشویع

ورثة یاسر حزام الذیفاني وعز الدین
محمد عبد هللا السراني

ھادي یحیى علي أحمد الجرداني

ناصر محمد أحمد إسماعیل جمعان
الصوفي

الطاعن

محمد
مروة أحمد حمود عبد هللا
ناصر محمد عبده الحمادي

عبد الرحمن محمد عبد هللا األھدل وعبد
العظیم حسن الغرباني

نشوان عبد هللا عبده حسن
ورثة علي عمر قاسم شراعي

فضل أحمد مانع المحمودي وخالد مسعد
محمد المحمودي ومحمد عبد هللا فارع
سعید المحمودي وعلي محمد غالب الم

ورثة عبد الحفیظ ھاشم سعید الشغدري
وورثة شجاع محمد علي الشغدري
وورثة ودیع ھاشم سعید الشغدري

والنیابة 
ورثة عبد الحفیظ ھاشم سعید الشغدري
وورثة ودیع ھاشم سعید الشغدري

وورثة شجاع محمد علي الشغدري
وزارة الدفاع والنیابة العامة

حسین صالح یحیى حومي

حسین صالح یحیى حومي

وزارة الدفاع

أحمد عبد هللا یحیى الدیلمي

علي محمد حسین العقیلي
عبد العزیز علي قطران

ھادي یحیى علي الجرداني وفوزي أحمد
ناجي الكینعي والنیابة العامة

ورثة یاسر حزام علي الذیفاني
وعزالدین محمد عبد هللا السراني

والنیابة العامة
ورثة أحمد عبد الرحمن علي السواري

والنیابة العامة

٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٠٦
٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/٠٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٢

تاریخ الورودالمطعون ضده

الحدیدة
الحدیدة
الحدیدة

الحدیدة
الحدیدة

المحكمة اإلستئنافیة
العسكریة

المحكمة اإلستئنافیة
العسكریة

المحكمة اإلستئنافیة
العسكریة

المحكمة اإلستئنافیة
العسكریة

المحكمة اإلستئنافیة
العسكریة

المحكمة اإلستئنافیة
العسكریة

المحكمة اإلستئنافیة
العسكریة

المحكمة اإلستئنافیة
العسكریة
المحویت
المحویت

النــــائب العـــام

النــــائب العـــام

النــــائب العـــام

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ٨  من  ١٤ 

ورثة سلطان محمد محمد مقبل
الوروري

عبد العزیز علي أحمد عزالدین

عبد هللا محمد عیضة الفرنجح

إبراھیم وقناف أوالد علي أحمد
الراعي

صالح یحیى محمد الزرافة

النیابة العامة

ناصر محمد علي یحیى النجحي
محمد صالح عبد هللا ھدیان

بكیل دحان جابر أبو سعید
یحیى محمد أحمد ناشر

محمد علي یحیى العدلي

سفیان أمین سفیان حسین وجیھ الدین
عبد الملك محمد عبده حمود غالب

عزیز محمد محمد الوقاحي
أحمد علي حسین المدرجي

حمود علي حمود العرباني (البحیري)
محمد ثابت أحمد فرحان

محمد عبد هللا صالح صالح العلیي
أكرم سعید محمد النقیب

منصور عبد هللا محمد النجار

جمال علي محمد قاید عثمان ویحیى
علي محمد قاید عثمان وفاطمة عبده

یحیى الشیبة
ورثة عفاف قاید أحمد غالب

الطاعن

قیادة األمن المركزي بمحافظة عمران
وعبد العزیز علي أحمد عز الدین

ورثؤة سلطان محمد محمد الوروري
والنیابة العامة

ورثة سلطان محمد محمد الوروري
والنیابة العامة

ورثة سالم علي عبدهللا الحمیدي والنیابة
العامة

ورثة خالد علي صالح قاید الحبابي
والنیابة العامة

عبده محمد أحمد فتیني مجھصي ومحمد
أحمد فتیني وأحمد محیتش علي أحمد

المسعودي
ورثة محمد علي محمد حسن النجحي

ورثة أحمد إسماعیل ھبة الجعفري
والنیابة العامة
النیابة العامة

ورثة بكیل علي محسن البتول والنیابة
العامة

ورثة أحمد یحیى مسرع العدلي والنیابة
العامة

ورثة فھیم علي سعید السورقي
سارة أبو بكر الصمدي والنیابة العامة
ورثة عبد اإللھ محمد محمد الوقاحي

ورثة خالد محمد محمد مدرجي وخالد
حسن محمد مدرجي

ورثة عصام سمیر قاسم شدیوة
ورثة نعمان علي قاسم عكیش وورثة

غمضان سلمان محمد والنیابة العامة
ورثة عبده محمد علي قدري

ورثة مسعد محمد مسعد الفرح والنیابة
العامة

ورثة عبد الكریم حمود أحمد النجار
والنیابة العامة

ورثة علي محمد قاید عثمان

ظالل علي ھالل علي المعشاري

٢٠٢٢/٠٤/٠٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣
٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣
٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣
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الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ٩  من  ١٤ 

خلود أحمد حزام الجراش
نعمة محمد عایش جرادي الجمل
المھا عبد الحمید علي الجمیلي

أروى أحمد محمد جمعان
عفیفة سعید عبد الغني الحكیمي

عایدة علي قاید محمد
بشرى صالح محمد صالح المقبلي
نجود یحیى أحمد عبد هللا معافي

تیسیر عبد اللطیف یحیى أحمد فارع
أحالم عبد العزیز ثابت أنعم العریقي

عبد هللا علي صالح السحلة
عمار أحمد عبد هللا العزب

منى عبده أحمد الفقیھ
نورا عبده یحیى عبد الجلیل عبد الملك

إجالل عبد الكریم سعید المقطري
إیمان أمین قاسم سیف الملیكي
تغرید مناجي عبده عمر قاسم

سھام محمد إسماعیل عبده باري
أماني عبد هللا أحمد فرج القعاري

حنان أحمد علي العبدلي
أمل علي طاھر محمد سنان
حمودة أحمد صالح محمد

شفیقة أحمد عبد الرحمن علوان
نھلة فیصل صالح مقبل

أسماء عبد هللا محمد فارع البرعي
أحالم قائد جعفر عبد هللا

مبارك حسن محمد موانس

عبد هللا حسن حسین ذعوان وورثؤة
أحمد حسن حسین ذعوان

عبد هللا ناصر مطھر البدوي وورثة

الطاعن

ھیثم عبد هللا حمید علي باشا
محمد أحمد یحیى عبد هللا الجمل
أحمد شایف أ؛مد صالح الحداء

ضیف هللا علي ھجوان
نشوان درھم سعید العامري

رشاد محمد عبد الحمید الحمیدي
عبد المجید أحمد محمد المقبلي

نشوان مسعد عمر أحمد
ولید علي صالح شلغف

بركان محمد ثابت أنعم العریقي
ورثة عائشة أحمد محمد عرمة

ورثة أسامة مصطفى یحیى الصبري
ولیث مجاھد سعد مسعد الموسمي وعلي

محمد علي األدیب
عبده علي حسن الكبیر

سفیان خالد عبده سفیان أحمد
یاسر جمال عبد الوھاب المقطري

عبد الحكیم أمین محمد قاید الملیكي
حسن محمد علي مھدلي

محمد عیاش أحمد مزجاجي
عیبان غالب عبد هللا سعید

عبدالمجید محسن علي أبو جعیل
سمیر أحمد سعید الوبر

خالد محمد عبد هللا غیالن
یحیى إبراھیم محمد عبد هللا علي

محمد علي قاسم العراج
ماجد شوعي علي محمد المحویتي

حسین حسني یحیى المساوى
ورثة أحمد حسن ذعوان وعبد هللا حسین

ذعوان والنیابة العامة
ورثة ناصر مطھر البدوي وورثة رفیق
محمد موانس وعبد هللا ناصر مطھر

البدوي وآخرین
عبد هللا ومحمد وشوقي ویحیى أوالد
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الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ١٠  من  ١٤ 

ناصر مطھر البدوي
موانس رفیق رفیق موانس

محمد عبد هللا حسین الخباني
المسعودي

ورثة حمود أحمد مسعود المسعودي
فؤاد حسین حسین صلیح

وحید علي حسان سرحان

فیصل عبد هللا ناجي المخالفي
عالء سرحان غانم غانم

عبد النور محمد عبد اللطیف المشرع
مراد ومحمد وطیبة علي أحمد عبد هللا

الحوباني
شرف محمد عبد هللا السامعي

مدین حمود ھاشم النھاري
شایف عون محمد عمر

محمد سعید مرشد عبد الرب الیوسفي
محمد أحمد سعید عامر

صالح أحمد عبده محمد الصیرفي
أحمد ھاشم أحمد أبو ھادي وولده

محمد
أحمد أحمد محمد المنحي

عبد الكریم أحمد محمد المنعي
محمد وعادل أحمد محمد المنعي

صالح جالل صالح مھدي
عبد هللا محمد أحمد جعفر

فایزة علي أحمد صبر
عبد الرزاق ناصر علي عمران

عبد الباري ناصر محمد الشجني
عثمان سعید الحبیشي

صالح علي محمد منصر
صالح یحیى صالح السمھري

الطاعن

حسن حسین ذعوان
ورثة أحمد حسن ذعوان والنیابة العامة

ورثة حمود أحمد مسعود المسعودي
والنیابة العامة

محمد عبد هللا حسین الخباني المعسودي
ورثة محمد علي علي نعیم والنیابة

العامة
عقید عبد الحمید محمد حسان ومختار

عبده محمد لطف والنیابة العامة
أسماء محمد أحمد الصبري

نوار عبده علي مقبل
عبد الوھاب محمد عبد اللطیف المشرع

أمنیة علي أحمد عبد هللا الحوباني

حسان وأحمد مجاھد عبد الرحمن
السامعي

شروق أحمد منصور السفیاني
جلیلة عبد الرحمن رافع عوض
عبده مرشد عبد الرب الیوسفي

محمد أحمد عبد الوھاب ومن إلیھ
فؤاد ناشر طاھر المقرعي وآخرین

محمد ھاشم أحمد أبو ھادي

محمد أحمد محمد المنعي وأخوه عبد
الكریم

أحمد أحمد محمد المنعي ومن إلیھ
أحمد أحمد محمد المنعي ومن إلیھ
مدیحة سعید حیدر محمد عطشان

عبد هللا أحمد محمد جعفر
عبد الرزاق ناصر علي عمران

فایزة علي أحمد صبر
فتحیة علي محمد الدایبي

شیماء مصلح علي الحبیشي
عبد اإللھ محمد علي حسین الجندلي

علي یحیى صالح السمھري وأحمد یحیى
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الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ١١  من  ١٤ 

علي یحیى صالح السمھري

حسین أحمد مصلح الیسلحي البري
وعلي عبد هللا أحمد مصلح الیسلحي

البري
علي علي عبد هللا زومة

صالح أحمد مسعد النھمي وأوالده
علي مصلح علي رقبان
أحمد صالح علي حیمد

عباس صالح علي السنباني
أحمد غیالن أحمد عبد هللا الفقیھ

عبد الكریم علي حسن الیوسفي
عبد هللا حسین صالح التمیري ومن

٢)إلیھ وعددھم (
مسعد ناجي محمد الصیادي

عبده اھر أحمد الواقدي

النیابة العامة

نبیل عبد هللا محمد حاتم
الھیئة العامة لألوقاف م/ریمة

أحمد مثنى علي إسماعیل

ناصر یحیى أحمد زیعان
مختار أحمد عبده إسماعیل
مختار أحمد عبده إسماعیل

أحمد عبد هللا محمد العجل
بنك سبأ اإلسالمي

مصلحة الضرائب

الطاعن

صالح السمھري
أحمد یحیى صالح السمھري وصالح

یحیى صالح السمھري
علي عزي علي إسحاق

علي أحمد مصلح جھوان
ورثة ناصر ناصر النصیري

محمد مصلح علي رقبان
عبد القادر صالح محمد راشد

علي أحمد علي السنباني
أحمد محمد علي مثنى راجح وأخویھ

عبد الجبار ومصلح
صالح أحمد قاید الخلقي

عبد الحمید علي أحمد جھالن وصالح
محمد صالح الفقیھ

بشرى سیف ناجي الصیادي وسوسن
سیف ناجي الصیادي ونجاة حمید عبد

الغني الصیادي
محسن ناجي الحرازي وعبد هللا علي

ناجي الحرازي
أ؛مد علي محمد عبد القدوس وحسین
عبد هللا العمري وعبد هللا علي محسن
القلیصي وجمیل منصور عبد هللا رویع 

علي عبد الباري یحیى زیعان
احمد مثنى علي إسماعیل وورثة محمد

٢٣)غالب علي نادة وعددھم (
ورثة محمد غالب علي نادة وعددھم

) وعبده غالب علي نادة(٢٠
ناصر علي حسین أحمد زیعان

حسن إبراھیم صالح عبده وأخیھ حیدر
حسن إبراھیم صالح عبده ومن إلیھ

٤)وعددھم (
أحمد محمد حسن صالح

مصلحة الضرائب

فتحي عبد هللا إسحاق
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ذمار
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ریمة
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ریمة
شعبة األموال العامة-

األمانة
شعبة األموال العامة-

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ١٢  من  ١٤ 

مصلحة الضرائب

بنك سبأ اإلسالمي

البنك المركزي الیمني

صالح صالح صالح شعیث

مطلق ھادي محمد عمیر
أمیر فؤاد مبخوت األسد

محمد محمد جابر العمري
محمد علي صالح القطاع

محمد أحمد محمد الخلیفي
ابتسام أحمد صغیر أحمد محمد

عبد الجبار یحیى حسین المھدي وعبد
السالم یحیى حسین المھدي ومن إلیھم
عادل محمد علي الجرموزي ومنیر

عبده ناصر الجرموزي ومن إلیھ
عبد هللا حمود عبد هللا الطویل

مناع مانع علي العمیثلي
صالح مجاھد ملفي الجائفي

نایف علي أحمد دحباش وعلي أحمد
صالح دحباش

علي أحمد صالح دحباش
صالح علي علي الظلماني وأحمد علي

علي الظلماني ومن إلیھ
یحیى مھدي یحیى صالح

محسن محمد أحمد األعود
سعد عبده ناجي العبدي

محسن محمد صالح المقولي

محمد حسین أحسن القرضي ومن إلیھ
محمد محسن داحش شعفل

الطاعن

شركة أتما للتجارة والصناعة المحددوة

مصلحة الضرائب

محمد عبد هللا محمد الیماني

زاید جار هللا أحمد شعال ومعوض صالح
مفرح عزواء وصیدة جار هللا أحمد شعال

أمین علي صالح قروع الحجوري
ھیام عبد الخالق عبد هللا بادي

عبد هللا علي مبارك العمري
سلیم محمد حسین الجیالني وعلي حسین
الجیالني وحمود حسین الجیالني وأحمد

محمد الجیالني
غالب وعلي أوالد غالب أحمد الحداد

شایف محمد محمد المعبوش
عادل محمد علي الجرموزي ومنیر عبد

الناصر الجرموزي ومن إلیھم
عبد الجبار یحیى حسین المھدي ومن

إلیھ
عادل یحیى حسین البیحاني

محمد علي حزام عبد هللا سالم
محمد علي محسن جعدان الجائفي

ورثة محسن حسین دحباش

حسین حسین أحمد دحباش
سمیر لطف هللا أحمد الریدي وكمال لطف

هللا أحمد الریدي ومن إلیھم
عبد هللا عبد هللا علي عطیة

أمین قائد حسن سنان
فھد محسن عبده یحیى مراد

أحمد محمد حسین الفقیھ وشاكر محمد
حسین الفقیھ

سیدة حسن علي رسام
عبد هللا محسن داحش شعفل

٢٠٢٢/٠٤/١١

٢٠٢٢/٠٤/١٣

٢٠٢٢/٠٤/٢٠

٢٠٢٢/٠٤/٠٥

٢٠٢٢/٠٤/٠٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٦

٢٠٢٢/٠٤/٠٦
٢٠٢٢/٠٤/٠٦
٢٠٢٢/٠٤/١٠

٢٠٢٢/٠٤/١٠

٢٠٢٢/٠٤/١٠
٢٠٢٢/٠٤/١٠
٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١١

٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١١

٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١١

٢٠٢٢/٠٤/١٣
٢٠٢٢/٠٤/١٣
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األمانة
شعبة األموال العامة-

األمانة
شعبة األموال العامة-

األمانة
شعبة األموال العامة-

األمانة
صعدة

صعدة
صنعاء
صنعاء
صنعاء

صنعاء
صنعاء
صنعاء

صنعاء

صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

صنعاء
صنعاء

صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

صنعاء
صنعاء

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ١٣  من  ١٤ 

أحمد صالح ھادي الدحیدح
صالح علي مصلح الیرامي
صالح أحمد أحمد الدربي

إبراھیم محمد حسین سنان خیران
وأخوانھ وحامد عایض خیران

وأخوانھ
فیصل ھادي أحمد الزبیري

عبد هللا صالح مبخوت العروسي
أمین عبده أحمد القدیمي

محمد ھادي یحیى البھمي
ورثة مانع أحمد حسین میاس

علي صالح علي غیداء ومن إلیھ
٢)وعددھم (

أحمد علي عبد هللا سالمة

علي مھدي محمد عوضة الخلقي
صالح محمد طاھر الذیباني

محمد صالح محمد الحماطي ومحمد
أحمد صالح الحماطي ومن إلیھم

أحمد حسین علي الصرمي

إبراھیم صالح محمد األشموري
ثامر ثامر محسن ثامر
قاید صالح قاید قیمي

أحمد علي أحمد البصیر
عبد هللا محمد علي حمید
أحمد محمد قاید المعمري

صالح حسین قائد الجیوري

محمد أحمد علي غالب عبده

الطاعن

یحیى ھادي حمود
محمد أحسن أحسن البحري
ھاجر علي محمد الرصین

حسین ناصر أحمد خیران ویحیى ناصر
أحمد خیران ورئیسة عبد هللا صالح

خیران
فوزیة محمد مصلح الصباري

ورثة أحمد صالح مبخوت العروسي
محمد عبده الصغیر القدیمي وفاطمة

عبده الصغیر القدیمي
أماني علي محمد األشول

نجم الدین محمد محمد رشید الیحیصي
والنیابة العامة

محمد علي سعد الجمل وورثة صالح
محمد علي سعد الجمل وورثة قناف
حمود الجمل وورثة محمد یحیى الجمل

وورثة ع
حسین أحمد علي العلیي وصدام حسین

العلیي
فؤاد یحیى یحیى مصلح العافي

شایف علي علي الفخر
عبد هللا حمود الشمج

یحیى علي محمد الشمسي وقاسم علي
قاسم الشروحي وأخویھ حسین ومحمد
وعلي صالح حسین الشروحي وأخویھ

یحیى ومح
ورثة علي إسماعیل یحیى األشموري

علي عبد هللا محسن ثامر
محمد حسین أحمد حمید

سعود محمد حسین القارني
محمد علي محمد علي حمید
حسن یحیى أحسن صعصعة

فیصل یحیى قاسم الجعبسي وخالد یحیى
قاسم الجعبیسي

صغیرة وھدیة عبد هللا یحیى قحوان

٢٠٢٢/٠٤/١٩
٢٠٢٢/٠٤/١٩
٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٥/١٠

٢٠٢٢/٠٥/١٠
٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٥/١٥

٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٥

٢٠٢٢/٠٤/٠٥

٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٤/٢٠
٢٠٢٢/٠٥/١٤

٢٠٢٢/٠٤/٠٥

٢٠٢٢/٠٤/٠٦
٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١١
٢٠٢٢/٠٤/١٣
٢٠٢٢/٠٤/١٣
٢٠٢٢/٠٤/١٩
٢٠٢٢/٠٤/١٩

٢٠٢٢/٠٤/١٩
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صنعاء
صنعاء
صنعاء
صنعاء

صنعاء
صنعاء
صنعاء

صنعاء
صنعاء والجوف

صنعاء والجوف

صنعاء والجوف

صنعاء والجوف
صنعاء والجوف
صنعاء والجوف

عمران

عمران
عمران
عمران
عمران
عمران
عمران
عمران

عمران

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
قضایا الطعن الواردة  خاللمركز المعلومات

٢٠٢٢/٠٥/١٧ ٢٠٢٢/٠٤/٠١ الفترة من :                 إلى :

صفحة  ١٤  من  ١٤ 

أحمد علي حسین البشبشي
عبد الرحمن ناشر ناصر الضاوي

ورثة یحیى علي جراد
مقبل قاسم یحیى عنبر

الطاعن

حسین صالح حسین الفقیھ
یحیى علي ناجي جراء وأوالد أخیھ
مكتب األوقاف واإلرشاد م/عمران

مغثي علي محمد عنبر

٢٠٢٢/٠٤/١٩
٢٠٢٢/٠٥/١٠
٢٠٢٢/٠٥/١٠
٢٠٢٢/٠٥/١٠

تاریخ الورودالمطعون ضده

عمران
عمران
عمران
عمران

الجھة


