
الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ورثة یحیى نعمان محمد الحارثي
  نایف محمد علي الحریبي وعبده محمد علي مصلح عماري

  أحمد محمد أحمد قاید
  علي محمد حسین طھ

  جامعة إب ممثلة بمدیر الشئون القانونیة أحمد عبده علي الحداد
  أحمد محمد علي الحبشي

  سعید قاسم مرشد وعائشة سعید قاسم مرشد
  محمد سعید عماد الصریمي

  سلوى أحمد یحیى العذري ومختار عبده محمد المساوى
  عبد الكریم مسعد علي البعداني

  فیصل عبده حزام قائد وولدیھ معاذ وفؤاد
  عمار عبد هللا محمد القاضي

  ناجي محمد ناجي جعموم
  عبده ومحمد أوالد أحمد ناصر الخضر وعبده علي محمد ناصر

الخضر ومحمد أحمد بن أحمد ناصر الخضر وآخر
  أحمد علي ناصر الدعوس
  محمد صالح أحمد خبیزان
  علي محمد محمد الشھاري

  یحیى أحمد ناجي وحمود علي فازع سنان والعزي علي فازع
سنان

  حسن محمد محمد العلیاني
  نایف علي عبد هللا محمد غالب وأیمن ھزاع علي العواضي

  منصور سیف صالح العودي
  حمود قاسم عبد هللا محسن الثوابي

  سلطان أمین أحمد یحیى
  عبد الخالق قائد محمد الموسمي

  طھ عبد الملك محمد الجعفري
  عبد الوھاب حسن علي الصباحي
  عبد الواحد قاسم أمین الشھاري

  محمد محمد علي الضبناني
  أحمد حمود عبد هللا القادري

  محمد أحمد مرشد الصبري وحمود محمد عایض المرادي
  محمد عبد اللطیف علي مھدي ویحیى عبد اللطیف علي مھدي

  نجاه طھ صبر محمد
  ورثة محمد علي قاسم وآخرون
  عبد اللطیف درھم قاید القادري

  محمد علي عبد هللا الحبشي
  مالك عبده علي سعید

  ورثة أحمد سعید عماد الصریمي
  طھ قاسم حسین الصرماح
  طھ قاسم حسین الصرماح

  محمد دحان سعید العفري والنیابة العامة
  شروق جبران أحمد ناصر الحیدري

  سبأ محمد علي عباد الزمزي
  أحمد وحمود وعبده وصالح أوالد محمد عباس الخضر

  أسرار فایز محمد عبده الدعوس
  ملوك صالح أحمد خبیزان

  نعمة محمد محمد الشھاري
  صالح سعید ناجي أحلیقة وحسن سعید ناصر أبو حلیقة ومن

٢)إلیھ وعددھم (
  نبیل أحمد غالب شماسي

  جمیل قاسم عبد هللا المشرقي
  مھیوب سیف صالح العودي
  عبده سعید محسن الوحصي

  عادل أحمد حمید المزحاني والنیابة العامة
  حیدر عبد هللا محمد الموسمي

  جمیل أمین نعمان محمد الراشدي
  ریاض عبدالكریم محمد ھاشم النھاري

  عبده علي سیف البعداني ورقیة علي عبد الباقي الشھاري
  عائشة ناجي علي عامر ومن إلیھا

  حمید محمد سعید محاسن



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  إسماعیل محمد عبده الفاطمي
  محمد عبده أحمد الورافي
  فارس علي أحمد الملجي

  عبد هللا عبده علي قاید الكامل
  منصور قائد عبد هللا مھیوب اآلنسي

  فھد الحاج سن محمد ثابت
  محمد حمید غیثان نصر

٤)  منصور أحمد محمد الصرمي ومن إلیھ وعددھم (

  فلة عبده غالب قائد ناجي
  رحیمة إسماعیل الجالل وولید علي صالح مجلي وغالب وجمیل

علي صالح مجلي
٨)  ورثة محمد علي سعید وعددھم (

  أمریة محمد ناجي البخیتي
  عیسى عبده أحمد محمد ناشر

  عبد الكریم درھم ناجي أبو لحوم
  شركة صنعاء للمرطبات والصناعة المحدودة

  عبد الرحمن عبد هللا إسماعیل العزي
  رضاء عبد هللا إسماعیل العزي وسمیرة

  إسماعیل علي أحمد شماسي
  أسید أحمد مصلح الھادي

  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

٥)  محمد أحمد مصلح القبالني ومن إلیھ وعددھم (
١٢)  أحمد حمید قحطان نصر ومن إلیھ وعددھم (

  یاسر حسن عبد هللا غانم

  إسماعیل أحمد سعید جربان
  خدیجة محمد عبده صالح

  علي علي أحمد سعد عامر ومن إلیھ
  ورثة نعمان مرشد سعید
  حمود أحمد قائد الكامل

  یحیى قاسم أحمد مثنى علوه وحفظ هللا علي طشان
  أمین عبده مفرح

  علي محمد قاید عقالن ومحمد حمادي علي قاید وعبد السالم
عبد الرحمن سعید

  حنان حمود محمد حمید
٥)  رشاد درھم أحمد الحبیشي ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد أحمد یحیى األخشر وأخیھ محمد
  محمد عبده یحیى عبده

  فاتن علي عبده أحمد الحمیدي
  محمد علي عبد هللا أبو لحوم
  صالح عبد القوي الظافري

  عبد السالم عبد هللا إسماعیل العزي ومن إلیھ
  عبد الرحمن وعبد السالم ومحمد عبد هللا إسماعیل العزي

  صالح حسن أحمد البعداني
  عھود محمد قاسم عقالن

  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

) ومحمد عبد٤العزي وورثة أمة اللطیف العزي وعددھم (
الملك أحمد العزي

  عبده أحمد لطف الحذیفي وفتحي عبده أحمد لطف
  محمد ناجي غالب الحجري وأخیھ أحمد

٤)ابت صالح ومن إلیھ وعددھم (٣  علي عبده أحمد ث
  مصلح محمد أحمد علي حسین

  رشاد یحیى محمد عقیدة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد قاید محمد سعید التریكي
  نور یحیى محمد علي قاسم

  ورثة عصام ثابت علي محمد
  عدب الحمید حمود حمید محمد وولده محمد

  أحمد علي أحمد فیروز
  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
  أحمد ناجي أحمد حسن

  عبد هللا أحمد أحمد عیون وآخرون
  علي ذیاب ھزاع ذیاب سیف

  حمود قاسم سعید الثوابي
  حبیب عبد الكریم علي عبود باسالمة وعبود عبد الكریم باسالمة

  عبد اللطیف ضیف هللا علي العصیمي
  حسن عبد هللا عقالن

  مصلح ناجي ناجي محرم
  ھبة صالح ناجي األزھري

  یحیى وأحمد وأمین وفاطمة أوالد غالب محمد الصوفي
  محمد نجیب علي سالم بداح

٩)  ورثة عبده أحمد غالب الشریف وعددھم (
  حفظ هللا قاید راجح مصلح الشامي

  طھ أحمد عبد الرب سنان
  عبد الرقیب صالح محمد السالمي

  عبد القوي أسعد عبد النبي

  سیدة محمد سعید التریكي
  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

العصیمي
  محمد حمود محمد الحاشدي

  محمكد علي حسین العمري ومحمد حمود محمد الحاشدي
  عبد هللا محمد سعید المعبري

  فخریة محمد أحمد سالم
٤)  سوسن درھم سعید المحمودي ومن إلیھما وعددھم (

  قمر محمد سعید محمد البروشة
  مدین عبده مرشد غالب الشعري

  انتصار عبده أحمد الوصابي
  خالد أحمد علي صالح القحم

  صادق أحمد سعید العامري وقاید أحمد سعید العامري ومن
إلیھ

  ورثة محمد أحمد عیون
  عبده قاید ھزاع ذیاب وآخر

  عبد الولي علي عثمان وأخیھ حسن
  رشید محمد عبد الكریم عبود باسالمة
  شرف الدین ضیف هللا علي العصیمي

  أحمد بن أحمد حزام قاید
  عبده یحیى عبد هللا محرم

  حمید مصلح سیف المزحاني
٧)  علي ثابت یحیى الفقیھ ومن إلیھ وعددھم (

  عبد الكریم محمد عبد الرحمن الحبیشي
  محمد أحمد غالب الشریف
  عبده قاید راجح الشامي
  عبد هللا عبد الرب سنان
  بسمة عبد هللا أحمد كریم

  ورثة أحمد عبده قائد عبد الحمید



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  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

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

  أمین عبده غالب الحسام
  فواز محمد محمد مكي

  محمد عبده علي الفاطمي
  ورثة صفیة عبده محمد الفقیھ

  محمد عبده علي سعید
  محمد أحمد علي الحدي

  شایع غالب علي الصبري

  ورثة قاسم عبده محمد عبدش
  جامعة إب

  مسعد صالح عباد الجھراني
  أنس منصور أحمد الدعیس

  صالح علي صالح قعشة

  بسام حمود حسن قائد سعدان
  عباس عبد الولي أحمد القحفة

  سعید محمد سعید الملیكي
  أحمد قاید قاسم الجعشني

  توفیق قاید علي معاذ
  عبد هللا محمد علي الفقیھ

١١)  ورثة محمد أحمد العریمي وعددھم (

  أحمد دحان عتیق
  توفیق محمد شرف الجبرني

  قاسم عبد هللا مسعد الشعبیبي
  محمد عبده نعمان أحمد مصلح وعبد هللا أحمد مصلح وآخرین

١٢)وعددھم (
  نجاة محمد علي إسماعیل

  مرشد محمد أحمد قحطان وحمود محمد أحمد قحطان ومن
٥)إلیھم وعددھم (

  یحیى عبد الرحمن منصور
  سبأ علي محمد أحمد البناء

  محمد غالب أحمد الحسام والنیابة العامة
  عمر عبد هللا محمد أحمد وأسامة خالد أحمد نعمان

  إسماعیل محمد عبده الفاطمي
  محمد علي الفقیھ وعلي أحمد عبد هللا الفقیھ عنھما خالد

محمد الفقیھ
  قاسم أحمد ضیف هللا حسین

  ورثة مخلص أحمد علي الحدي وورثة صالح محمد حمید
  ورثة إسماعیل عباس المتوكل وأحمد علي عبد هللا الحیاني

وعبد الرحمن العزي ومن إلیھ
  محمد عبده علي الخباني

  فضل عبد السالم محمد المقدم
  النیابة العامة وورثة عبده مرشد صالح عباد الجھراني

  أحمد نبیل عبد هللا عبد الرحمن المنصوب والنیابة العامة
  علي عمر لقمان وعبده أحمد أحمد الكباس ومن إلیھ وآخرین

٦)وعددھم (
  لیلى محمد علي أحمد ھائل
  صالح محمد صالح الورد
  أحمد قائد قاسم الجعشني
  سعید محمد سعید الملیكي

  جمیلة علي أحمد الشرعبي
٨)  ورثة عبده محمد علي الفقیھ وعددھم (

٤)  ورثة عبد هللا علي مھدي وعددھم (



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  إسماعیل عبد الكریم عبده جبلة وكاذیة محمد أحمد الصریمي
  عبد السالم علي مصلح الظھابي
  وضاح علي أحمد محمد البدوي

  نبیل یحیى مھدي النمي
  حمود صالح الرماح ومحمد علي ناجي حلبوب

  نعمان عبده علي صالح

  حسین أحمد علي الشعري ومحمد أحمد علي الشعري وفائق
أحمد علي الشعري

٩)  ورثة محمد عبد الكریم أحمد المغربي وعددھم (
  صالح أحمد ناصر الحبیشي
  أحمد صالح محمد الغرباني

  نشوان عبد هللا نعمان الشراعي وعصام عبد هللا نعمان
الشراعي

  صادق عبد هللا نعمان الشراعي
  عبده محمد مسعد الحداد
  محمد علي محسن جرادة
  عبده علي یحیى الجمالي
  حمود علي محمد الشجاع
  محمد عبده خالد المخالفي

  محمد علي عبد هللا الشھاري
  عبد هللا محمد علي عبد هللا صالح

  المؤسسة العامة للكھرباء
  محمد علي أحمد السماوي

  عیسى صادق عبده قائد
  محمد عبده أحمد لطف
  یحیى عبده أحمد علي

  ورثة علي عبد هللا عبده عقیل عفالن محسن الشجاع وعددھم
(٦)

  لطف قاسم علي عاطف

  مؤسسة أبو الرجال التجاریة

  محمد أحمد السیاغي وورثة حمود محمد علي مھدي
  خالد أحمد منصور درموش

  أحمد إسماعیل عبده محمد البود
  عبد اللطیف عبده محمد الفھد

  صالح محمد الحاج
  سیف مرشد محمد قاسم الغشیمي ومجاھد سیف مرشد وحمید

ثابت علي
  محمد حزام قاید جیالن

٢)  ھاشم عبد هللا محمد المغربي ومن إلیھ وعددھم (
  علي مصحل البدوي

  عبادي علي صالح المھرس
  نجیب محمد عبده عقالن األسد

  نجیب محمد عبده عقالن األسد
  عبد الحافظ محمد مسعد الحداد

  سماء عبد ربھ محمد مغنیز
  عتیقة علي یحیى الجمالي وفاطمة علي یحیى الجمالي

  عبد العزیز محمد عبد هللا الشجاع
  عبد الواسع علي أحمد الذبحاني

  نبیل عبد هللا علي عبد هللا سعید الجعشني
  ابتھاج نعمان فیروز ومنى نعمان فیروز وھالة نعمان فیروز

  النیابة العامة ودرھم محمود أحمد النمر ونشوان درھم
  علي علي أحمد السماوي
  فاتن صالح صالح مصلح
  أحمد قاسم علي مصلح

  عبد هللا محمد ھاشم موزي
  قاسم لطف عبد الجبار الحذیفي وآخرون

  مؤسسة أبو الرجال التجاریة ممثلة بـ محمد یحیى علي أبو
الرجال

  لطف قاسم علي عاطف



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبده منصور محمد عبد هللا خرصان وأخوانھ وھم محسن
ومحمد وعبد الواحد محمد عبد هللا علي خرصان

  افتخار ملھي عبده مرشد
  أحمد عبد هللا علي إدریس

  بسام علي عبد هللا العشاري
٢)  محمد صالح علي الطیب ومن إلیھ وعددھم (

  عبد الرقیب علي عبد هللا ناجي حجاج
  ورثة محمد علي عبد المغني

  علي حمود سیف سعد
  أمین محمد عبد الواحد دماج

  رشید محمد عبد الكریم علي عبود باسالمة

  طاھر صالح مسعد الزیادي
  أمین قائد صالح واصل وحمید قاید صالح واصل

  ثابت صالح دحان الجماعي

  مانع محمد عبد هللا العصیمي
  كریم ومختار أوالد عبده نعمان غندل

  شركة ناتكو لألدویة
  عصام ومحمد ونائلة ووھبیة ونوریة وفاطمة وھاجرة أوالد

علي عبد هللا قاید الجعفري
  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني

١٤)  ورثة عبده حسن فارع وعددھم (

  عبد هللا محمد أحمد عبد الكریم
  محمد نصار علي الداللي

  حسام حامس صالح العوجري
  ورثة عبد الفتاح حسن محمد الدنة

  خالد حسن عبد هللا الظفري
  حاكم عبد هللا محمد الحبیشي

  بنك التضامن للتمویل الصغیر واألصغر

  محمد وخرصان أوالد یحیى محسن ناجي علي محسن خرصان
وفھد وبندر أوالد محمد محمد ناجي علي محسن خرصان

وآخرین
  النیابة العامة

  یونس علي أحمد أدریس
  لیلى حمود قاید الزوقري

  محمد قناف مقبل الجنائي ویحیى محمد مقبل الجناني
  محمد ناجي مرشد سالم

  طاھر محمد صالح الدبیس وعبد هللا سعد الدبیس وعمار یحیى
الرباحي

  ورثة أحمد غالب علي مھدي
  ماجد صالح الرجوة ومن إلیھ

  حبیبة عبد الكریم علي عبود باسالمة وعبود عبد الكریم علي
عبود باسالمة

  ناصر صالح مسعد الزیادي
  النیابة العامة ویحیى عبد الرحمن عبید الشیخ

  محمد أحمد علي القوسي ومانع محمد عبد هللا العصیمي
ومحمد ناجي ناجي الزبید ومحمد عبده محمد الشایف وآخرین

  ثابت صالح دحان الجماعي والنیابة العامة
  العزي محمد علي صالح الصعفاني والنیابة العامة

  عیسى محمد أحمد عبده
  عبد الحمید عبد المجید أمین قاسم

  عبد الحمید عبد المجید أمین قاسم
  منصور عبد هللا القیري وأمین سیف الشویع وآخرین وعددھم

(٧)
  النیابة العامة وصادق علي عدب الكریم الحمیري

  حسام حامس صالح العوجري
  محمد نصار علي الداللي والنیابة العامة

  صدام مقبل سنان البعني وجمال مقبل سنان البعني
  نیابة األموال العامة وعارف محمد عبد هللا الرعوي

  ورثة فاطمة محمد علي الحبیشي وآخرین
  ھناء محمد محمد الفقیھ



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد صالح یحیى قحوم وصالح یحیى محمد قحوم ویحیى صالح
محمد قحوم

  ورثة فاطمة محمد علي یحیى الحبیشي
  عبد هللا حسین قاسم الفھد

  عبده علي عبده الجابي
  أحمد أحمد مرشد قاید

  علي ثابت صالح عبد هللا
  ورثة صالح أحمد قاید التویتي

  حمید حمود سیف الجعمي
  محمد محمد أحمد الشامي
  صادق حسن محمد النجار

  مختار عبد هللا مقبل الشعیبي
  ورثة حسن مرشد أحمد حسن

٣)  عبده علي محمد علي صالح ومن إلیھ وعددھم (
  أمین سیف علي السامعي

  رشاد حمود سعید الصیري
  لطف علي یحیى المرادي

  بشیر أحمد عبد هللا غالب حاتم
  علي لطف الزبیدي

  فضل حسن ناجي الغولي
  ورثة نجاة علي عبد هللا البخیتي

  عصام نعمان العشاري
  العزي محمد علي صالح الصفعاني

  وھیب رافع أحمد أحمد ثابت
  ورثة أحمد دحان شایع الحبیشي

  عادل بجاش عبد الرحمن المنصوب
  أحمد محمد حسن العبري ومن إلیھ

  ولید نعمان قاید عبادي
  محمد علي حمید الحمیري

  عارف حفظ هللا نجاد
  یوسف محمد حمود محمد الخالدي

  صالح ھادي محمد قحوم

  حاكمة عبد هللا محمد علي الحبیشي
  أحمد محمد عبده قاسم وحزام محمد قاسم

  جابر فارع ناصر الوشاح
  عبده شریان مھدي نصر

  عبده محمد صالح عبد هللا
  عبیر محمد علي عبد المغني ومكتب األوقاف بمحافظة إب
  ورثة محمد حمود سیف وورثة فیصل محمد حمود سیف

  أحمد محمد أحمد الشامي
  عباس عبد الولي أحمد القحفة

  قائد عبده محمد نصیر وأخیھ أحمد
  أمین سنان عبده

  عبده محمد صالح حسین
  علي عبده غالب غلیس
  علي صالح ناجي الشیبة

  خالد أحمد صالح
  صالح ومحمد یحیى محسن حاتم

  زاید محمد قاسم الحداد
  عبد الكریم محمد عبده الدعیس

  ورثة عبد هللا جازم القباطي
  منصور عثمان یحیى العشاري

  كریم عبده نعمان غندل
  عادلة أحمد أحمد ثابت

  محمد أحمد محمد حسن الحبیشي
  حمود عبد هللا محمد نھشل
  علي محمد حسن العبري

  بثینة صالح محمد الرشیدي
  علي محمد علي توفیق ومحمد محمد علي توفیق

  أمة الرحمن خالد أحمد الشرماني
  فادیة محمد حمود الحداد



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ماجد حمود محمد درھم
  عبد هللا علي محمد الرعیني
  عبده عبد هللا محمد الیافعي

  جمیلة أحمد علي سعید
  محمود أحمد سعید قاسم الجولحي

  مصلح عبد هللا علي األقرع وعبده عبد هللا علي األقرع
  محمود محمد غالب الكلدھي

  خالد علي محمد بركات
  عبده أحمد حمود الشرعي

  وازع عبده محمد غالب وتقوى أحمد علي عوضة
  یاسر مصلح ثابت محمد العفیفي

  سلطان حمید أحمد عبد الرب الدوسري
٦)  ورثة حمود عبد هللا صالح الكریت وعددھم (

  ورثة عبده قائد أحمد الحبیشي وعبد هللا محمد قائد أحمد
الحبیشي

  محمد أحمد محمود الصالحي
  عبده محمد نعمان النھمي

  مزنة محمد فارع الزبیدي
  محمد حمود محمد الحبیشي

  فیصل سیف غالب دبوان
  محمد محمد عبد هللا إسكندر

  عبد هللا محمد منصور وفواز عبد هللا محمد منصور
  فارس عبده سعید علي

  عبده سعید الملت
  محمد قاید صالح علوان

  طارق حمود منصور الشرماني
  ورثة عبد الرحمن مھدي أمین

  عبد الملك فیصل عبد هللا سالم وفیصل عبد هللا سالم
  ورثة عبد هللا محمد عبد الرحمن
  جوھرة عبد اللطیف ناجي راجح

  ھنادي نجیب عبد الحمید الشعبي
  عبد الملك حمود أمین آل قاسم
  افتخار عبد هللا محمد الیافعي

  محمد علي محمد غالب
  فلایر صادق لطف أحمد

  ورثة سعد عبد الخالق قاید األقرع
  عبد الواحد سیف أحمد قاسم
  سماح حمود عبد هللا الفضلي
  محمد علي أحمد الصھباني

  علي عبد هللا محمد علي وقاید غالب
  ھدى علي عبده مرشد النظامي

  مروى مروان علي سعید البخیتي
  أحمد قاید أحمد الكریت

  ورثة عبده أحمد علي غالب الحبیشي

  عبد الرحمن عباس الفالحي ومكتب الھیئة العامة لألراضي
  عبد الرحمن عباس الفالحي والھیئة العامة لألراضي

والمساحة والتخطیط العمراني
  فھد ناجي محمد السمیعي

  غصبان حمود محمد الحبیشي
  أمین أحمد دبوان

  أحمد محمد علي الحاج اسكندر
  نجمي إبراھیم محمد الشرعبي
  قاید أحمد صالح صالح العلفي
  قاید أحمد علي صالح العلفي

  عبد هللا أحمد یحیى مھدي وماجد عبد هللا أحمد یحیى مھدي
  النیابة العامة ومحمد محمد أحمد حیمد

  عبد الملك فیصل عبد هللا سالم وفیصل عبد هللا سالم
  ورثة عبد الرحمن مھدي أمین والنیابة العامة

  العزي محمد علي الصعفاني
  نجیب علي سیف الصالحي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبده محمد سعید البطاني
  عصماء علي حمود شرف الدین

  عبده علي علي الجعدي ومحمد علي علي الجعدي
  أحمد محمد علي البر ومنصور حسن علي البر وسعید سعید البر

  علي أحمد محمد الجبري
  علي محمد أحمد سنبل وعامر أحمد محمد سنبل

  محمد علي عبده ناجي البعداني وأمین نعمان علي مصلي
الوائلي

١٣)  ورثة حمود ناجي أحمد حسن وعددھم (
  أحمد حسن محمد الجماعي

  صالح محمد أحمد صبیح
  أمین أحمد قائد علي الطویل

  فاتن صالح محمد مرشد الشعیبي
  محمد عبد العزیز خالد الطیار

  حسن محمد أحمد الخطیب
٤)  محمد أحمد علي مرشد السوطي ومن إلیھ وعددھم (

  أنور یحیى أحمد مشرح
  یحیى أحمد عبد الوھاب السادة

٥)  علي حمادي العمري ومن إلیھ وعددھم (
  محمد أحمد صالح الزیادي

  صالح ناصر راجح وناصر صالح عبد هللا الداللي
  علي نعمان علي ناجي
  حمید غالب فارع أحمد

  أحمد فیصل عبد هللا الصالحي
  محمد عایض حمود مرشد

٣)  عبد الواحد محمد عبد الرب ومن إلیھ وعددھم (
  علي عبده عبده الحاج الجعفري

  غالب حمود أحمد عبد هللا
  محمد محمد عبد هللا محسن الحیاوة

  محمد عبد هللا معیض حوذان ومن إلیھ

  عبد الخالق أحمد مقبل القاضي
  خالد محمد حمود شرف الدین ومطھر شرف محمد شرف

الدین
  فضل علي علي الجعدي

  عبده عبد هللا ردمان فاضل والخادم عبد هللا ردمان فاضل
٢)  محمد محمد ناجي النقیب ومن إلیھ وعددھم (

  حفظ هللا أحمد أحمد سنبل وضیف هللا أحمد أحمد سنبل
٩)  علي حفظ الدین قائد محمد النظاري ومن إلیھ وعددھم (

  ثابت غالب قاسم حسن
  قاسم صالح الحشائي
  دولة شرف أحمد قاید

  أحمد حسن غیالن سعید
  معاذ حسن محمد مرشد الشعیبي

٩)  مسعد محمد عبد هللا الدرعي ومن إلیھ وعددھم (
  فھد محمد حسین سنان

  عبد الواحد محمد علي الراعي
  منى عیاض جبران السنیني
  عبد الرحمن عبد هللا العدیني
  صادق مسعد صالح العمري
  صباح حسین حمود الزیادي

  محرم علي ھادي محرم ومن إلیھ
  حمید غالب فارع أحمد
  علي نعمان علي ناجي

  خالد عبد هللا فیصل شایف الصالحي ومن إلیھ
٣)  عبد الواحد محمد عبد الرب ومن إلیھ وعددھم (

  محمد عایض حمود مرشد
  محمد علي عبده الحاج الجعفري

  منصور عبده مھدي
  عبده نعمان محسن غندل وأخیھ أحمد

  عبد الكریم حمید المذحاني وورثة نعمان مسعد المذحاني



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن
  علي أحمد عبادي الغرازي ومن إلیھ

  أحمد سعید حسن قاسم المقرعي
  علي محسن علي عیاش
  ناجي محمد علي مسعد

  أحمد أحمد عبده الجماعي
  عبده أحمد سعید سفیان

  عبد الرحمن علي صالح نھشل
  صالح یحیى عبد هللا البدج وناجي محمد مصلح الخنشلي

  محمد عبد الرزاق عبده محمد الرفاعي
  أحمد محمد علي شریف
  علي عبده صالح الزیادي
  وزارة األوقاف واإلرشاد

  قاسم علي عبده الصھباني ویاسر منصور أ؛مد محمد

  ناجي محمد مرشد شداد
  معاذ حسن محمد مرشد الشعیبي

  یحیى علي محمد القفاز
  ضیاء عبد هللا إسماعیل
  شركة الجبل دواء فارما

  فضل لطف الرزامي
  ورثة عبد الواحد محمد ناجي صالح

  عبد العزیز درھم ملھي الخوالني وورثة أنور عبد العزیز درھم
الخوالني

٧)  ورثة محمد علي محمد سعید علوان وعددھم (
٧)  ورثة علي محمد ناجي أحمد سعید علوان وعددھم (

  عصام حسین علي الزرقة
  فیصل سیف غالب البعني

٥)  عبده محمد أحمد مصلح الحبیشي ومن إلیھ وعددھم (
  خالد علي محمد عبد المغني

  ورثة صالح علي محمد الدعیس

  ورثة أحمد علي عبادي الغرازي
  حمود أحمد مقبل خشافة
  ولید علي مصلح عیاش
  عبد هللا حسین الحدي

  حمود محمد أحمد مثنى الحزمي
  محمد قاسم یحیى الحذیفي

  أحمد محمد عبد هللا الجمال وأحمد محمد أحمد الدغیش
  طاھر علي محسن عباد وأوالده
  ورثة سیف علي محمد البعداني

  عبد التواب محمد محمد شریف ومن إلیھ
  یحیى طاھر نھشل وعبد الواحد محمد الفرجة

  یوسف حسین صالح علي وحسان صالح أحمد سند
  نبیل محمد قاسم عقالن وفاطمة عایض مصلح صالح ومن

٥)إلیھم وعددھم (
  أمیرة محمد علي سعد الفضل

  فاتن صالح محمد مرشد الشعیبي
  یحیى صالح صالح مسعد القفاز ومحمد محمد صالح القفاز

  حسن محمد أحمد محسن الدمیني
  نشوان أحمد علي المبارزي

  علي عبد هللا مصلح زیاد
  بدر وبكیل وفؤاد وعبد الملك أوالد علي محسن القمدي

  عبد الملك وبكیل وفؤاد أوالد علي محسن القمدي ومصلح
أحمد القمدي وأوالده وھم ولید وعلي

٢)  ورثة حمود عبد الرب القادري وعددھم (
  رشاد حمود القادري وجالل حمود القادري وورثة محمد علي

٧)محمد سعید علوان وعددھم (
  محمد أحمد عبد هللا غازي

  أحمد حمود قحطان
  عبد الصمد عبد اللطیف راجح وحمیدة محمد صالح

  ورثة محمد عبده سعد الجالل
  یحیى علي محمد الخیاط ومحمد عبد هللا ناجي الخیاط وأحمد

سیف ناجي الخیاط



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  سلیم محمد عبد هللا مصلح الشماع
  علي عبده قاید عبد هللا

  لطیفة عبده قاید عبد هللا
  ولید عبد الرحیم قحطان المھیا
  ورثة غاصب سعد أحمد البدوي
  محمد قاسم أحمد قاسم العشاري

  سعود وآمنة قاسم أحمد قاسم العشاري
  ورثة مفید دحان علي السویدي

  صادق أحمد محمد ناجي المحمودي
  عبد هللا محمد سعید مصلح

  نبیل مصلح أحمد محمد السمیري
  حسن عبد هللا حسین مرعي
  أحمد محمد محمود الشجاع

  إبراھیم عثمان إسماعیل محسن
  عبد الكریم محمد حسن حمادي النظاري

  عیاش علي صالح عویدین
  علي أحمد علي یحیى محمد الحداد

  مریم محمد سالم عبید
  أحمد محمد صالح قاسم

  برھان عبد الستار أحمد شرھان
٩)  ورثة أحمد علي غانم وعددھم (

  محمد محمد عبد هللا حلقوم
  مسیب عبد الغني ردمان نصر

  محمد أحمد علي مھدي
  أھالي قریة علیاب وثناثة أولھم أحمد محمد علي قاید الھمداني

) طاعن٦٢وآخرھم أشرف حمود محمد علي یحیى وعددھم (
  حفظ هللا أحمد علي طشان ووائل حمود علي شمھان وعبد الغني

نعمان حلیم وطنھ أحمد عبد الكریم
  یحیى عبد هللا یحیى الشاوش
  عبد الواحد أحمد قاسم علي
  محمد حزام عبد هللا الجمالي

  رضیة محمد سرحان الشماع
  قاسم عبده قاید عبد هللا ومن إلیھ
  علي عبده قاید عبد هللا ومن إلیھ

  عبد هللا محمد صالح البعداني
  یحیى علي أحمد البدوي

  سعود وآمنة قاسم أحمد قاسم العشاري
  محمد قاسم أحمد قاسم العشاري

  صادق أحمد محمد ناجي المحمودي
  ورثة مفید دحان علي مرشد السویدي والنیابة العامة

  علي سعید محمد مھدي ومن إلیھ
  عبد الباقي درھم السمیري
  علي قاسم عبلة قاید الحداد
  رفیق محمد محمود الشجاع

  عبد الغني علي بن علي الجماعي
  ناجي محسن حمادي النظاري

  محمد علي مجلي عویدین ومصلح مجلي عویدین
) ومحمد أحمد٩  ورثة علي أحمد إسماعیل الثوباني وعددھم (

إسماعیل الثوباني وأخیھ حمید
  عبده قاسم ھزاع

  علي عبده حسن الحسیني
  حنان نجیب طاھر نھشل

  عبد هللا محمد الزوم
  معین عبد الرحیم أحمد سعید ونشوان عبد الرحمن البریھي

  عبده عبد هللا عبد الجلیل الطیار
  إسامة محمد علي العتبي

  حسن یحیى علي صالح ویحیى محمد قاسم وعبده حسن عبد
هللا

  عبد الجبار قاسم الفقیھ وزید عبد الجبار قاسم الفقیھ

  رشاد محمد عبد هللا عبادي الریس
  صالح صالح أحمد العشاوي
  أحمد قحطان مثنى الزمزمي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عزیز صالح أحمد جربان وعمر صالح أحمد جربان
  بلقیس محمد محمد الجرادي

  عصام ناجي محمد الحداد
  علي سعید محمد السواد

  عبده صالح قاسم الحاشدي وقاید سعید أحمد قاسم الحاشدي

  أحمد حسین أحمد المولد
  فضل محمد فرحان الدعیس ومن إلیھ

  حمید ومقبل وقاسم أبناء محمد مرشد وناصر وجمیل علي مرشد
  معاذ عبد الرحمن سعید المقرعي ومحمد عبد هللا حسن البسباس

  عبده علي محسن أبو راس ومحمد علي محسن أبو راس
  أحمد محمد عبد هللا الراعي
  علي غالب سعید عبد الجلیل

  عبد هللا علي صالح العدیني
  حمد أحمد أحمد مالھي وحسن علي علي العزي

  عبد القوي علي یحیى الحاشدي
  عبد الكریم قاسم محمد المنصوب

  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني
  معمر توفیق صالح العماري

  عبده صالح أحمد األخشر
  عبد الرحمن أحمد قاید شداد

  إبراھیم خالد محمد أحمد سعید وأخیھ فھد
  محمد مصلح عباس الخضر

  محمد علي مھدي حزام
  حمود أمین محمد علي الواصلي

  قاسم وغالب أوالد محمد علي غالب
  نشوان علي محمد الھویدي
  غالب محمد قاید الدرعبي
  عبده غانم سعید العقاب

  عبد هللا محمد ناشر الحوشبي

  أحمد عزیز صالح البرح
  محمود محمد أحمد الجرادي

  أحمد أحمد صالح النجار
  مطیع محمد أحمد عاطف

  محمد علي حمود مانع ونوریة محمد عبد الواحد دماج وأختھا
خدیجة دماج

  علي حسین أحمد المولد
  ناجي محمد مھدي الخضر

  علوان سعید مھدي
  ورثة إسماعیل محمد میاس

  رشاد حسن قاسم راجح
  عبد هللا بن عبد هللا عبد الجلیل حبیب

  أمین طھ عبد الرحمن العشاري وحمید محمد طھ عبد الرحمن
العشاري

  عبده محمد قاسم النظاري
  صادق قائد محمد المحني

  محمد علي یحیى الحاشدي
  فؤاد قاید عبد هللا الصلوي

  صادق عبد القادر محمد لطف الشھاري
  حسن عبد الغني حسن الزبیري وورثة أم ھاني محمد صالح

٨)الشاوش وعددھم (
  حسن عبده صالح أحمد األخشر

  بشیر سیف عبد هللا الفقیھ
  سمیرة صالح محمد النقیب
  عبده أحمد بن أحمد ناصر

  علي محسن أحمد حزام
  طھ حمید سعید أحمد الحمیدي

  أحمد حسن عبد هللا
  علي أحمد محمد الجماعي

  عیشة حسن أ؛مد سیف وآخرون
  عبد هللا محمد ناشر الحوشبي

  عبده غانم سعید العقاب



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ورثة زھراء علي عبد هللا البتول
  حمود مھیوب قائد

  عبد هللا عبد هللا قاسم الصبري
  ورثة عبد هللا الحاج علي عبید

  محمد علي قائد مسعن
٦)  ورثة مصلح محمد عبادي الغزیل وعددھم (

  عبد الكافي أحمد ثابت السریحي وأخوانھ محمد وعبد الكریم
  صالح مرشد علي صالح المزروعي

  أحمد أحمد محسن علي
  منصور سعید بن سعید مصلح

٦)  ورثة فتحیة علي محمد ناجي األخشر وعددھم (
  علي سعید عبده البریھي

  یحیى محمد یحیى طلبة العلفي
  عبد الوھاب قاسم الصبري

  محمد علي مثنى عیاش
  علي أحمد علي التعكري

  علي محمد صالح الصباري
  أمین قاسم محمد غالب

  محمد نعمان محمد لطف وعلي عبد هللا محمد لطف وورثة سعید
سعید أحمد واحمد محمد سعید أحمد

  أمین محمد علي الرھمي
  محمد عبده عالو علي
  أحمد عبده عالو علي

  صالح محمد علي جار هللا الھتار
  عبده یحیى أحمد قاید الحذیفي

٩)  علي محمد عبد هللا حزام ومن إلیھ وعددھم (

  أمین محسن عبد هللا ناجي
  محمد صالح أحمد قاسم

  أوالد صالح قاید علي النقیب
٤)  أحمد قاید محمد سعید ومن إلیھ وعددم (

  مریم ومحصنة بنتي علي عبد هللا حسین وآخرین
  قائد یحیى قاسم عبد الرب

  حبیب حسن عبد الجلیل حبیب
  عبده محمد علي صالح

  آمنة علي قائد مسعن وسیدة علي قائد مسعن
  ورثة أحمد محمد الشرفي
  ورثة ھادي مصلح الغزالي

  ورثة زینب أحمد عبد هللا مسعد
  مھیوب أحمد علي القاضي ومن إلیھ

  فواز غالب محمد عثمان
  محمد أحمد أحمد السیاغي

  محمد محمود سمیع العبادي
  زید محمد یحیى طلبة العلفي وآخرون

  حسن قاسم الصبري
  أحمد علي منصور عیاش

  فیصل وعبد الغني ومحمد أوالد علي مرشد سعید سالم
  محمد علي أحمد جابر

  حلیمة محسن علي عبده المقداد
  زھرة أحمد محمد الشعیبي ومریم عبده سكندر عبد الحمید
وفاطمة عبده سكندر عبد الحمید وعلي عبده سكندر ومن إلیھم

  مروان أحمد الرھمي
  أحمد عبده عالو علي
  محمد عبده عالو علي

  خالد محمد علي جار هللا الھتار
  أم الخیر علي الحذیفي

  محمد قاید كرامي وورثة حمود علي مھدي ومن إلیھ وعددھم
١٢)) وورثة عبده محمد عبد هللا وآخرین وعددھم ((١٠

  أمین أحمد راوح سعید
  قاسم أحمد أحمد قاسم

  یسر قاید علي النقیب وآخرون
  آمنة محمد سنان



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

٤)  عبده سالم راجح الزبیدي وآخرین وعددھم (
  أحمد عبد هللا مصلح الوائلي وأوالده

  حسن سعید الحاج مصلح عاطف
  أحمد ملھي محمد صالح

  سیف عبد الجبار محمد قاید مثنى الجعفري وھندیة عبد الجبار
محمد قاید مثنى الجعفري

  سمیر حمود عبده الرعیاني
  رشید محمد عبد الكریم علي باسالمة

  عبده علي عبادل الوصابي وأخیھ عبد هللا
  علي محمد صالح قطابش
  عبده مرشد شرف الدین

  ماجد عبد هللا سعید صالح الجوحي
  قاید محمد محمد سعید

  فھد مقبل حزام العباسي
  جمیل أحمد علي راجح

  محمد محمد مثنى وأخیھ حمود محمد مثنى
  قاسم علي محمد الحسیني وقاسم عباس أحمد األخضري

  حسن محمد محمد آل قاسم وأخویھ فیصل وصادق
  قاید عبده غانم الجماعي

  ھیثم طھ محمد قاسم الحداد
  أحمد أحمد عثمان الجرادي

  أكرم عبده محمد مزید
  فؤاد محمد علي یحیى

  علي محمد محمد عبد الواحد آل قاسم
  عبده علي محمد حسن مارش

  علي محمد علي المنحمي
  طارق عبد القوي الشعیبي ومن إلیھ

  أحمد حمود عبد هللا الیفرسي
  محمد علي ثابت الدعیس

  حمید علي مقبل غالب أحمد
  نصر یحیى مھدي النمي
  علي قاسم زید الرعیني

  علي إسماعیل علي الواصلي
  علي عبد هللا قاید مثنى الجعفري

  أحمد عبده حمود الزنداني وجمال عزیز الزنداني
  حبیب عبد الكریم علي باسالمة

٥)  محمد بن محمد سعید حسن الجابي ومن إلیھ وعددھم (
  ماجد علي علوي واصل

  مجاھد یحیى یحیى الكبسي
  أحمد محمد حسن ثابت الشعري ومن إلیھ

  سعید محمد محمد
  محمد حمود نعمان الخوالني

  حسان محسن علي مجلي
  ورثة أحمد علي صالح السھماني

  عبد الناصر علي أحمد ناجي الباشا ومحمد جمال علي أحمد
الباشا ویونس علي أحمد ناجي الباشا وعادل أحمد محمد

البعداني
  علي إسماعیل ثابت ومحمد علي أحمد ناصر وأحمد عبده قاید

  مھیوب قاید أحمد الجماعي وعبده محمد علي الجماعي
  أحمد محمد قاسم الحداد
  محمد أحمد مقبل الحلقي

  ورثة أحمد عبده الحاج الشاوش
  ورثة عبد القوي محمد غانم الجماعي وعبد الكریم قاسم

الجماعي وولید قاسم أحمد الجماعي
  عبدالغني علي محمد البرمكي

  أحمد محمد عبد الجبار باعلوي
  یحیى عبد هللا ناصر المنحمي

  عبد الكریم محمد محسن الجیالني
  رضوان أحمد حمود عبد هللا الیفرسي

  علي بن علي صالح حزام األسود



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٥  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ناصر أحمد علي محمد الزیادي
  علي محمد عبد هللا الصوفي

  ورثة أحمد عبد هللا مروان وورثة محمد عبد هللا مروان وعددھم
(١١)

٧)  ورثة قاید عبد هللا غالب وعددھم (
  یحیى عبد هللا الحاج الحبیشي

  محمد أحمد مجلي طامش وولده حسین
٧)  ورثة علي أحمد یحیى الحاشدي وعددھم (

٣)  أحمد محمد محسن الجرادي ومن إلیھ وعددھم (
  محمد علي عبد هللا النجار

  محمد سعید مقبل الشعراني
٣)  ورثة لطف عبد الوھاب بن سعد وعددھم (

  منصور محمد ناصر الورافي
  جمال عبد الكریم لطف األحمدي

  ناصر محمد أحمد الشاھري
  فیصل علي مرشد خشافة ویاسر محسن محمد خشافة

  صالح محمد قاید أبو بكر جعفر
  طھ محسن عبد هللا العامري

  علي ناجي حمید الریمي وأخیھ محمد
  شركة األلبان واألغذیة الوطنیة
  ماجد أحمد یحیى حسن جمیل

  طھ رشاد مھیوب عبد اللطیف حزام
  علي أحمد محمد سیف وأخیھ عبده

  صالح عبد هللا علي أحمد غالب
  محمد محمد علي الخوالني ویاسر محمد علي الخوالني

  فھد عبده قاسم القرمة
  عبده إسماعیل أحمد عماد

  فاطمة أحمد عبده محسن البدوي
  حمود علي صالح حسین
  رشاد عبد هللا علي عامر

  حامد محمد صالح العبعوب
  عبد الوھاب حسن الصباحي

٧)  ورثة قاید عبد هللا غالب وعددھم (

١١)  ورثة أحمد ومحمد عبد هللا مروان وعددھم (
  علي علي محمد الجماعي

٩)  ورثة مرشد أحمد مجلي طامش وعددھم (
  عبود عبد العزیز أحمد الحسین وآخر وحمود محمد أحمد

١٣)الحسیني ومن إلیھ وعددھم (
  محمد أحمد علي الھیال ومحمد أحمد مثنى الجمالي

  محمد علي عبده شرف الدین
  أحمد محمد محسن البتول

  معین أمین مھیوب نعمان البخیتي
  عبد الفتاح محمد الورافي

  فاطمة محمد قاسم علي قاید
  أحمد محمد البشاري

  حسن عبده صالح المرادي وفیصل علي صالح عزیز الدمیني
  عبد هللا محمد قاید أبو بكر جعفر

  أحمد محمد حمود الجعفري
  أحمد صالح الصفاري

  عبد السالم محمد عبده الریمي
  علي منصور محمد راجح

٥)  ورثة مبخوت محمد عبد هللا حزام وعددھم (
  محمد عبده حسن الكباري

  أحمد صالح زاید أحمد غالب
  وفاء علي محسن درھم الخوالني

  رضیة وعزیة بنات أحمد محمد الخوالني وآخرین
  أھالي قریة السروة عنھم أحمد عبده قاسم وحسن محمد علي

مصلح
  محمد أحمد عبده محسن البدوي وأخیھ قاسم

  ھاشم إبراھیم عبد هللا شریف
  یحیى محمد صالح المنتصر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٦  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي أحمد سعید العامري ونبیل سالم أحمد سعید العامري
  صادق ودرھم وغالب أحمد سعید العامري

  عبده محمد أحمد الطیب
  محمد محمد فتیني وعزیة سیف غالب

٤)  أحمد صالح محمد اللھبي ومن إلیھ وعددھم (

  عبد هللا لطف علي المھلل
  حمود قاسم عبد هللا محسن الثوابي
  حمود قاسم عبد هللا محسن الثوابي

  مروان عبد الدائم علي المالطي
  عبده محمد راجح سعد القادري

  فضل حسن قاسم أحمد باشا
  شایف حسن حمود راجح وأخیھ قاسم

  یاسر محمد علي الخوالني
  عادل أحمد عبد الخالق وجیھ الدین

٨)  ورثة فاضل حزام محمد الرادمي وعددھم (
  محمد أحمد عبده أحمد

  مصطفى یحیى صالح الفایق
  محمد علي أحمد المساد وأخیھ علي

  فرج محسن مثنى داجنة وورثة علي محسن مثنى داجنة
٨)وعددھم (

  ریاض یحیى علي یحیى القاسمي وعبد الرحمن ناصر علي یحیى
القاسمي

  محمد صالح علي حسن محسن الطیب
  قاید سیف صالح العودي

  مصلح محمد أحمد المشرعي
  عبده أحمد محمد غفر

٣)  ھائل سعید غالب دبوان وآخرون وعددھم (
  ناجي محمد مثنى الملجمي

  محمد قاسم صالح الزوم
  صادق علي ناجي الدمیني

  قاید أحمد سعید العامري
  قاید أحمد سعید العامري

  ھدى قاسم أحمد علي صالح الطیب
  سالم أحمد حسن قاسم الھاملي

  مالك عبده عایض نھشل ودماج محمد قاید نھشل وأحمد علي
مسعد نھشل

  ورثة لطف علي محمد المھلل
  محمد نعمان عبد هللا محسن الثوابي
  محمد نعمان عبد هللا محسن الثوابي

  ثابت علي بن علي عسالن
  نجیب قاسم محمد الشعیبي

  أمین أحمد حسن باشا
  فكري أحمد عبد الرحمن محمد

  نشوان مھیوب حسن الخیاط
  حمید عبده مدھش المزحاني ومحمد نعمان حرد

  محمد یحیى صالح مقبل
  أحمد قاید أسعد سالم وورثة محمد قاید أسعد سالم وعددھم

(٥)
  دحان حمود مسرع السلمي

  عبد هللا محمد یحیى األخضري
٩)  ورثة نصر عبد هللا الغزالي وعددھم (

  أحمد محمد صالح القحم وآخرین

  ورثة یحیى یحیى محمد البارع
  منصور سیف صالح العودي
  صالح محمد أحمد المشرعي

  عبد هللا عبد هللا أحمد محمد غفر
  حسن مصلح سیف المزحاني
  أحمد محمد صالح الملجمي
  مقبل أحمد فارع الرصاص
  شایع غالب علي الصیري



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٧  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

٥)  ورثة حمود أحمد قاسم البوري وعددھم (
  عبده مصلح منصر العواضي

  علي مصلح محمد الدھیة
  عبد الواحد نعمان محمد جار هللا العقرمي

  محمد عبده علي القدسي
  أنور حمود أحمد الزوقري

  فاطمة عبد الكریم علي یحیى
  علي قاید ثابت المزحاني
  الحمدي أحمد الصایدي

  علي محمد علي الشبیبي
٧)  ورثة ناجي علي الوشاح عددھم (
  صادق أمین عبد الواحد آل قاسم

  إبراھیم یحیى محمد السادة
  علي ومسعد أبناء محمد علي شداد وناجي ومحمد أبناء علي

علي أحمد شداد
  ناجي محمد محمد راجح وحسین محسن محسن محمد الفرح

  عبده أحمد عبده مھدي
  محمد عبده علي الفقیھ وأخیھ حمود

  سرحان سعید محمد ناجي
  سمیر أحمد محسن الجراش وأخیھ عادل

  توفیق حسین عبده القباص
  محمد علي عبد هللا السنحاني وأخیھ عامر
  محمد الحاج عبده علي عبد هللا وآخرین

  صالح محمد حمود الشھاري وأخیھ عبد الواحد
  صالح أحمد علي الجالل
  علي محمد أحمد العودي
  محمد عبده علي القدسي

  علي محمد عبد الرب شمس
  عمار یحیى حسین السنفاني ومحمد محمد صالح جعدان

  عبد الوھاب عبد الرحمن علي الكبش

٦)  ورثة رفیق أحمد قاسم البوري وعددھم (
  محمد أمین علي المشوري

  سعید علي محمد ھاشم
  قاسم عبده محمد قحطان العقرمي

  محمد عبد هللا محمد جواس
  محمد عبد هللا محمد جواس

  أحمد عبد الجلیل عبده العطاب
  أحمد عبده خالد دبوان المزحاني

  نزیة علي مثنى حیدرة
  محمد عبد هللا محمد قاید النود وأخویھ أحمد وعلي

١٣)  ورثة أحمد محمد عبدهللا مفتاح وعددھم (
٢)  مریم أحمد محمد حسن ومن إلیھا وعددھم (

  عبد السالم حمید قاسم عقیل
  ورثة أحمد عبادي الحاج شداد ومجاھد صالح عبادي الحاج

شداد
  مبارك أحمد عبد الوارث الفرح وعدنان محمد أحمد أنعم

الفرح
  ماجد عبد هللا ملھي الجراش

  مطیع محمد مقبل خشافة
  أمین حسن قاسم حسن
  علي عبد ه محمد رزق

  عبد المنعم محمد صالح وأخوانھ
  حسن محمد مصلح جابر

  حمود أحمد قاید أحمد
  محمد قاید أحمد علي الحمیدي

  عبد هللا أحمد ناجي الجالل
  محمد مصلح محمد سیف العقاب

  ورثة حمود ناصر جھالن الحاشدي
  صالح قاسم علي المجیدي ومحمد قاسم علي صالح المجیدي

  خالد وعبد هللا أوالد علي محمد عبد المغني
  إسماعیل صالح راجح الكبش



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٨  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  إسماعیل صالح راجح الكبش
  فایز محمد قاید الوجیھ وأخویھ مكرم وعقیل

  یحیى علي قاسم الشعري
  یحیى عبد هللا أحمد الشامي
  محمد صالح عبده القاضي
  قاسم صالح محمد عوضھ
  حسن عبده صالح المرادي
  علي بن علي مرشد علي

  أحمد أحمد الجیالني
  نبیل علي صالح مرشد وحزام علي صالح مرشد
  نبیل أحمد صالح الفالحي وأخویھ عبده ومحمد

  أحمد حمود قاید عمرو وأحمد حزام أحمد عمرو
  عارف أحمد یحیى علي المقراني

  بازل محمد صالح القباتلي
  عبد هللا أحمد محسن الصبري

١٥)  ورثة محمد عبده سعید الیفرسي وعددھم (
  یحیى ناجي قاید حیدر

  مطیع عبد هللا مرشد یحیى الجبوبة وولدیھ أمین ویحیى
١٢)  عبد هللا محمد عمر أسحم ومن إلیھ وعددھم (

  محمد علي عبده مكرد العریقي
  رشید محمد أحمد الوجیھ

  علي الحاج أحمد صالح مثنى

  أنس عبد هللا إبراھیم وإلھام عبد هللا ظافر الجعفري
  محمد محمد علي محمد

  أحمد حسن غالب الحدائي
  عبد الحمید عبد الھادي أحمد مھدي

  حمید علي محمد أحمد الشھاري
  نعمان الجیف ناشر

  مكتب األوقاف واإلرشاد م/إب
  عبده سعید ثابت القراضي وأحمد سعید ثابت القراضي

  عبد الوھاب عبد الرحمن الكبش
  ثابت محمد أحمد العراسي وعلي حسن علي العراسي

  مشعل فضل حمود الزمزمي
  محسن محمد مرشد القحیف

  صالح مرشد عبده عباس
  فضل زید صالح عوضھ

  علي قاسم علي شجاع الدین
  خالد محمد حفظ هللا قاسم
  عاقلة عبده علي نصیر
  محمد علي صالح مرشد

  أحمد حزام أحمد عمرو وأحمد حمود قاید عمرو
  نبیل أحمد صالح الفالحي وأخویھ عبده ومحمد

  ھناء محمد عبده الصھباني
  أحمد محمد صالح القباتلي

  إدریس عبد الحمید الصبري وعلي زید محمد الصبري
  محمد مثنى عبده الجبرتي
  حمود علي حمید العودي

  عبد الفتاح علي علي الفقیھ
  عبد هللا علي محمد العرومي

  محمد أحمد قاسم الحذیفي وفائز مقبل علي محمد
  بدر علي عبد هللا عوض

  أحمد ناصر علي ضیف هللا وعلي ناصر علي ضیف هللا وتقیة
أحمد ناصر

  بشرى علي سعید الدمیني
  محمد ناجي محمد مزاحم
  عبده مرشد أحمد الرعوي

  غانم عبد الھادي أحمد مھدي
  إلھام علي عبده محمد الجماعي

  محمد دبوان راشد العشاري
  محمد حسن أحمد العرومي
  محمد حسن أحمد العرومي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٩  ؟؟  ١٥٤ 

إب جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد الرقیب الحاج أحمد عمران
  علي عبده محمد غالب الحبیشي

  محمد عبد هللا الجوحي
  صالح أحمد ملھي حسن

  حزام ناصر یحیى العمیسي
  محمد طاھر ثابت سموم

  محمد حمود الحسام مشرح
  عبد الحكیم محمد محسن الشعیبي

  ناصر أحمد السوطي
  عبده أمین قاید مھدي

  محمد قاسم فرحان عوضة
٨)  ورثة محمد أحمد الصنعاني عددھم (

  عمار طاھر سیف المخالفي
  وضاح أحمد عبده سعید

  محمد علي طھ سنان
  عبد هللا حزام قاسم

  ورثة صالح مثنى جواس عنھم أحمد صالح مثنى
  عبد هللا عبده محمد مثنى

٢)  محمد عبده ثابت وآخرین وعددھم (
  عبد الفتاح اسماعیل یحیى الربیعي

  عبد هللا قاسم مھدي الكوثري
  مقبل سیف نصر الشرعبي وولده محمد

  أحمد ناجي عیسى المحن
  أحمد قاید ناجي العرومي
  شرف أحمد أحمد العزي

  علي عثمان لطف أحمد علي الخلي
  عبد الواحد حمید علي سعد

  علي محمد أحمد شرف الدین

  أحمد أحمد محسن عبد النبي

   ورثة علي عبد الرب الصناعي
  خالد محمد مصلح الظفري
  بشرى علي سعید الدمیني
  منیر عبد هللا أحمد العفیف

  طاھر أحمد أحمد جعفر
  ورثة عمار حسین الحجیلي

  عبده أحمد منصور أحمد عبید وقائد راجح
  لواء محمد یحیى العشیبي

  ورثة عبد هللا محمد عبد هللا األدیب
  رشاد علي قاید مھدي

  رشاد ناصر محمد عوضة
  عبده عبد هللا غلیس

  یحیى عبد هللا ناصر المنیفي
  محمد علي صالح واصل

  عبد الواحد مھیوب یحیى أحمد سنان
  محمد حزام قاسم

  عبده صالح مثنى جواس
  أحمد قاسم أحمد محمد المدبغة

  سامي غالب إسماعیل
٥)  عبده قاسم حسن الخوالني ومن إلیھ وعددھم (

  علي حسن اسماعیل البعداني
  بكر عبد الحمید عبد الجلیل عبده البكري ومن إلیھ وعددھم

(٢٥)
  قاسم محمد المنصوب

  علي عبده علي یحیى الحجري وعلي البعداني
  علي عبده علي الحجري وعلي مثنى قاید البعداني

٩)  عبد الواحد حمید علي سعد ومن إلیھ وعددھم (
  علي عثمان لطف أحمد الخلي

  نجیب یحیى الشامي وإسماعیل محمد القبالني وصادق أحمد
الرحمي

  شاكر أحمد محمد دماج



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٠  ؟؟  ١٥٤ 

إب

األمانة

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  نبیل عبد الواحد منصور ضیف هللا
  عبد هللا عبده قاید محمد سعید محمد ومحمد قاسم سعید محمد

  ورثة أحمد علي ناصر نعیم
  فاطمة نعمان عبد العزیز الحراش

  نبیل علي محمد یاسین الشجاع
  حسن عبده محمد النشمي
  عبد هللا شریان الخزاعي

٣  مانع قاسم محمد قاسم ومن إلیھ وعددھم 
  صفیة علي یحیى ناجي العقور

  قاید عثمان علي العریمي
٢)  غالب فرحان قحطان القسمي ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد محسن علي األسد
  محمد عبد هللا محمد الطني
  محمد أحمد محمد دغیش

  بكیل محمد مارش قاسم وردفان بكیل محمد مارش قاسم
  أحمد سعید عبده

  عبد الحمید أحمد محمد قاسم المجذوب

  مسعد یحیى مسعد الصیاد
  محمد عبد هللا محمد الدیلمي
  سامي یحیى أحمد القریطي
  عبد هللا محمد علي الحدید

  عبد هللا حسین الشبامي وجمیلة علي الفوري
  أحمد عبد القادر حمید الحطامي
  محمد عبده شكري أحمد أحسن

  حكیم حزام قاسم الروحاني
  شركة الحظاء للتجارة

  حسن حسن صالح الكوكباني
  أحمد عبد هللا أحمد قصعة

  مطھر علي طاھر عبد هللا النوعة
  حسن ومھلیة بنات نعمان محمد جار هللا

  یحیى محمد علي عامر الھبل وورثة یحیى علي صغیر
  عبد الرحمن محمد حسین المتوكل

  فایز محمد أحمد المریسي
  بسام حسن عبد هللا الخباني
  عبده علي سیف الخزاعي

  حسن قاید مھیوب الجولحي
  زینب علي یحیى ناجي العقور

  مرشد قاید عبادي الجماعي
٢)  قائد سیف نصر وآخرین وعددھم (

٥)  علي افقي مقبل علي الجالل ومن إلیھ وعددھم (
  محمد یحیى محمد الطني

  أحمد محمد عبد هللا الجمال
  علي عبد هللا أمین قاسم ومن إلیھ

  علي عبد هللا أحمد عبادي
  فارس یحیى صالح علي قاسم وورثة محمد یحیى صالح علي

قاسم

  عبد هللا أحمد علي السدرة
  عبد هللا محمد الفرجي

  ورثة یحیى أحمد القریطي
  عبد هللا حسین الشبامي وجمیلة علي الفوري

  عبد هللا محمد علي الحدید
  افتكار محمد علي الحطامي

  رناء محمود محمد عبد هللا الفقیھ
  عبد الوھاب حسین أحمد قریة

  محمد سعد محمد حرمل
  خلود حیدر داوود الخضمي

  عطیة یاسین نعمان العوبلي وحسن سالم محمد الحمیدي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢١  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي عبد هللا علي حبیش
  خالد حمود محمد علي الرقاص

  عبده أحمد مھدي علي الملقب (عبده الحاج)
  محمد محمد أبو عبید

  أحمد علي محمد المطیري
  أحمد ولید عبد الكریم الحمادي

  محمد یحیى الشجني

  أنور صالح علي بھرم
  أحمد علي محمد فقعس

  فؤاد أحمد أحمد العریض
  یحیى ناصر محمد قحیم

  یحیى محمد یحیى یحیى الحمزي
  مریم وعائشة وأمة الرحمن علي محمد العمراني

  أمین محمد سعید الھاللي
  فاروق حزام عبد هللا عیسى

  عبد الواحد علوي الحامد الشریف
  نجالء مھدي لطف المطري

  عبد هللا حسن أحمد الخوالني
  بدریة أحمد محمد عبید

  بسام محمد یحیى األحمدي
  إبراھیم علي محمد الذماري

  محمد عبد هللا أحمد صالح الطبشي
  مروان أحمد عبد هللا الصلوي

  خالد دائل مقبل المحمدي
  محمد سلیمان قاید الحریبي
  عبد العزیز محمد علي مقبل

٤)  أحسن علي أحمد العدلة ومن إلیھ وعددھم (
  عادل أحمد علي دبیس
  قائد منصر المریسي

  عھد عبده عبد هللا العماري

  بسام محمد علي العمري
  صالح حمود صالح الحراسي

  عبد الحلیم عبده ثابت عبد هللا وماجد محمد صالح غیالن
  ابتسام ناصر عثمان الھندي

  إلھام محمد یحیى عامر
  صفاء محمد عبد الحمید األدیمي

  رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس النواب ووزارة الشئون
القانونیة وبنك التسلیف التعاوني والزراعي

  علي أحمد علي الوعلي
٤)  عمر محمد عمر الصبري ومن إلیھ وعددھم (

  منصور مطھر سعید صالح
  عبد هللا سعد محمد قحیم

  محمد وحسین محسن محمد الحمزي
  ورثة محمد علي محمد العمراني

  علي صغیر عزمان المطري
  عبد الكریم أحمد عبد هللا سعد السري

  ورثة صالح علي المحفدي
  علي عبد هللا حبیب المطري

  عبد الفتاح تركي محمد السیاني
  محمد قائد سعد مھنا ومن إلیھ وعددھم

  ورثة عبد السالم محمد علي محمد
٧)  ورثة محمد حسین حسین الحیدي وعددھم (

  محمد عبد الخالق صالح الكمیم
  محمد مصلح محمد ناصر السنفاني

  أحمد علي أحمد العزاني
  أحمد علي أحمد العزاني

  علي محسن علي ناصر الزباء
  إسماعیل محمد محمد عمرو

  أحمد محمد أحمد الجیاري
  حسین مسعد محمد المریسي

  أحمد صالح معیش الجرف



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٢  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  حمود محمد عبد الواحد شباع
  محمد علي حسین سحلول

  جمعة عبد هللا لحلو
  ماجد علي حسن علي الجادعي

  ناصر محمد علي الكمیم
  الشركة العربیة المتطورة للتجارة المحدودة

  مھدي مھدي صالح الخلقي
  ورثة عبد اللطیف صالح حسین حزام الحبابي

  عبد هللا مجاھد مجاھد القھالي
  ناصر عبد هللا محمد المكردي
  زكریا علي أحمد مھدي غانم
  سلطان یحیى محمد الفریعي

  نوریة حسین علي عمر العصري
  محمد حسین حسن عز الدین

  ھایل حیدر علي العزي
  ھارون راشد قاسم الخضمي
  محمد عبد هللا حزام النابھي
  سناء إبراھیم ثابت غیالن

  یحیى محمد عبد الرحمن الصعفاني
  شفیقة یحیى الردوم

  سمیر محمد علي حمادي البعداني
  یحیى عبد الملك أحمد الناشري

  فاطمة محسن علي محسن البشاري
  علي وسعد محمد سعد صالح زاید

  سیف سعید علي القریضي
٢)  خالد علي حسین نواس وآخرین وعددھم (

  إسماعیل علي یحیى الدیلمي
  حزام حزام حزام دھمان وأخیھ سمیر

  عاصم صالح محمد كشیح
  رفیق  ھزاع عبده سالم الحمیدي

  آمنة سیف ھزاع قاسم الكامل
  محمد سیف علي الدودحي
  محمد یحیى یحیى المطري

١٣)  ورثة أحمد أحمد الھذیلي وعددھم (
  محمد أحمد محمد الجعشني
  سعید محمد سعید الغنامي
  محمد صالح أحمد المرامي

  مھدي محمد أحمد أبو الرجال
  فاطمة علي محمد األكوع

  علي محمد عبد ربھ الماوري
  النیابة العامة

  نوریة حسین علي عمر العصري
  سلطان یحیى محمد الفریعي

  عبد هللا محمد الفقیھ وعبده صالح علي حضران
  حمود عبد هللا لطف الزلب
  یحیى عبد هللا یحیى مطیر

  محمد أحمد محمد الشیباني
  خیزران حزام ھادي صوفان

  بسام عبده عبد هللا الدبخ
  أحسن غالب عبده مرزوق الحرازي

  عمر محفوظ سالم شماخ
  مبخوت عبد هللا أحمد الجراح ووزارة الداخلیة وورثة صالح

علي أحمد ثعیل
  أسامة جابر حمزة عبد هللا حمزة
  فاطمة مطھر محمد أحمد سریع

  أنور حمود قاسم الذبحاني
  قاسم حسین قاسم سالمة

  قاسم حسین قاسم سالمة ومحمد قاسم حسین سالمة
٤)  عارف حزام حزام دھمان ومن إلیھ وعددھم (

  عبده محمود عبد الواسع الیافعي
  لیال أحمد عبد هللا الرجبي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٣  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  نورا علي محمد الرباعي
  فاروق أحمد مصلح أبو قطینة وصالح مصلح أبو قطینة

  ضیف هللا طھ محمد غلیس
  عبد العلیم حسان حزام السھیلي
  عبد العزیز حمید حمود معصار

  شرف باسم شرف العبسي
  صابرین أحمد محمد الكمال

  ابتسام محمد داوود السوادي
  علي حسن أحمد سعید

  مصطفى فتحي صالح القباطي
  محمد علي أحمد السماوي
  بكیل حمید سعید العدوي
  فھد حنش حسن حنش

  محمد توفیق غالب الوصابي
  عبد هللا محمد أحمد الخوالني
  إسماعیل أحمد یحیى بعوان

  محمد محمد حسین البیضاني
  محمد وجمیل وماھر علي سالم الصلوي

  أمین محمد عبد الرحمن الباقري
٣)  محسن أحسن صالح األشول الذیباني ومن إلیھ وعددھم (

  محمد أحمد أحمد الجدري
  أدیب مفضل إسماعیل زین العابدین

  مراد مرشد علي الجلمي
  حنان أحمد علي صالح

  عبد هللا صالح یحیى الرواوي
  صالح حمود حسن الخوالني

  یاسر عبد الرحمن محسن الغفري ومن إلیھ
  حسین عبد الرب عبد هللا الحاج

  صالح محمد حسین البدوي
  مجاھد علي محسن الكحالني

  عبده حمود أحمد الضبري

  محمد محمد صالح الصباري
  خالد مطھر صالح الرضي ونصر حزام أبو قطینة

  فایزة ناصر محمد الضفاري
  أحمد أحمد علي العرار

  صالح علي مرشد مسیحالن
  عبد هللا عبده علي المحرسي
  أحمد عبد هللا محمد األدیب
  یحیى علي محمد المحبشي
  صالح صالح حسن الشھابي

  عبد هللا محمد صالح المشدلي
  إسماعیل أحمد درھم الرداعي
  إسماعیل أحمد درھم الوادعي

  رفعت عل مقبل عثمان
  محمد أحمد حسین السالمي

  عوض حسین عوض القالضي
  ھناء عبد هللا صالح الحرازي

  عبد هللا أحمد عزیز ھمالن
  جمیل سالم محمد ناجي الصلوي

  أحمد علي عبد هللا الحمادي
١٨)  صالح صالح محسن وھاس وآخرین وعددھم (

  میمونة علي یحیى عطیة
  شامة محمد حمود الشامي
  ندى قاسم حمادي الخضمي

  عصام عبد هللا محمد القحطاني
  إلھام علي یحیى الجحاز

  محمد عبد الرحمن علي أبو طالب
  النیابة العامة وحاتم فضل عباس المنصب عن والدتھ

  شركة محموعة الخالقي للتجارة والمقاوالت
  مرشد أحمد محسن البدجي

  علي عایض حیدر المالكي ومحمد عایض حزام المالكي
  عبد العزیز ناصر أحمد قیس



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٤  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد صغیر حیدر الجعدي
  خلق هللا حسن محمد مسعد

  محمد أحمد رزق طاره
  علي أحمد یحیى الكبسي

  یحیى علي علي ناصر مسعود
  فواز محمد حسین البشاري
  محمد إبراھیم قاسم المحدبي

  عبد المجید عبده عباس الغریب الوصابي
  عبده فیصل أحمد محسن زید
  طالل محمد فاضل الشعیبي

  عدي محمد ناجي عمر بازل
  نایف عبده أحمد الحنق
  خالد محمد علي المبنن

  ورثة صالح محمد سعد الحیلة
  ورثة جمال محمد علي الغبیسي

  محسن أحمد محسن الشمري

  أنور محمد محمد یفوز
  عبد الولي صالح حفظ هللا شعفل

  عبده علي محمد الزنداني
  إبراھیم حمود محسن الحذاني

  محمد علي محمد كدم
  مجموعة عذبان التجاریة

  وزارة الدفاع
  محمد صالح حسین زریق

  محرم حسین یحیى محسن محسن الزنداني ومن إلیھ وعددھم
) ویحیى محمد أحمد محسن محسن إسماعیل الزنداني ومن(٥

٦)إلیھ وعددھم (
٣)  فیصل حسین أحمد حسین الزنداني ومن إلیھ وعددھم (

  محمد علي علوان المولد
  طارق فواز عبد هللا الجبلي

  عبد هللا سالم أحمد الوصابي ومحمد محمد سنان البخیتي
  قاید محمد أحمد الذیب
  علي أحمد رزق طاره

  سھام عبد هللا محمد الكبسي
  محمد عبده عبد هللا العدني
  توفیق عبده صالح سران

  إكرام محمد حسن ھبة
  قاسم سعید سالم الجمھوري

  لینا أحمد حزام زید
  عیده حیدر خالد النجد

  یوسف خالد علي السیاغي
  عباد صالح أحمد البحري

  النیابة العامة وصندوق التراث والتنمیة والھیئة العامة
للحفاظ على المدن التاریخیة

  علي محمد سعد الحیلة والنیابة العامة
  یحیى علي أحمد البادي

  نسیم حسین حسین الشمري ومحمد حسین حسین الشمري
وصالح محمد حسن الشمري وعبد هللا محمد حسین الشمري

  النیابة العامة وفواز شایف یحیى الحلحلي
  ناجي أحمد ناجي النھاري

  مجاھد علي محسن بھرم وأخیھ جمیل
  محمد ناجي عالیة

  سلیم ضیف هللا سالم ھادي
  شركة أروى للتنمیة الصناعیة المحدودة

  أحمد أحمد حزام الحبیشي
  أروى أحمد عبد هللا الغیثي ومن إلیھا

  حسین أحمد حسین محسن إسماعیل الزنداني ومن إلیھ
٣)وعددھم (

١٠)  محرم حسین یحیى محسن الزنداني ومن إلیھ وعددھم (
  عبد السالم مسعد صالح القیفي

  أ؛مد حسین صالح سرور



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٥  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  فایز عبد هللا محمد العنقي
  أ؛مد موسى محمد المشدلي وسالم أحمد المجعفر المشدلي

  علي عبد هللا صالح العمیسي
  رمزي علي صالح عبده الھجري

  فؤاد بشر ثابت
  عبد المجید زید سالم الوصابي

  عبده أحمد محمد الرمیثة
  سھام عبد هللا یحیى العطیر

  ألفیة عبد القادر علي الزبیدي
  طارق صالح محمد الھادي
  ھنادي محمد علي العنتري

  محمد عبد الرحیم عبد هللا الحبیشي
  سلمان ناصر أحمد الجابري
  محمد أحمد علي الجعدبي

٥)  حسین حسین دغیش وفضل علي حسین دغیش ومن إلیھم (
  الھیئة العامة للطیران المدني واإلرصاد

  نبیل أحمد سلیمان النھاري
  علي محمد علي بھرم

٦)  ورثة عبد القوي طاھر أحمد القوسي وعددھم (

  ورثة أحمد محمد حسن سیف
  إبراھیم أحمد محمد حسن سیف
  أمة الرزاق أحمد محمد السكري

٧)  ورثة أحمد محمد عبد هللا السكري وعددھم (
  حسن محمد أحمد الوشلي

  جمیل أحمد أحمد دھاق
  عایشة سالم فتیني مناخر

  أحسن یحیى أحسن المرشحي
  أیمن عبد الحمید صالح مریط

  حمود حمود عبده الجالل

  ناصر محمد ناجي شاجرة
  مسعد صالح عمر الصوفي
  عبد الكریم علي أحمد بھزر

  عبده علي قاسم المطري
  محمد صالح علي الدبیس

  محمد محسن العزي المطري
  مكیة فضل مصلح النھمي
  محمد علي محمد السریع

  نبیل محمد محمد المضواحي
  أنور أحمد عبد الغني عبد الوھاب

  سامح عبده أحمد شعالن
  محسن أحمد علي محسن عشیة ومن إلیھ

  محمد صالح ناجي الیادعي
  عبد هللا أحمد علي الجعدبي

  عزیز صالح مقبل الفقیھ
٣)  صالح عایض صالح علي ومن إلیھ وعددھم (

  عال جمیل محمد الطاھش
) وناجي٥  محمد عبد هللا حمید العصیمي ومن إلیھ وعددھم (
عبد هللا سند وعبد هللا محسن القلم وعلي محسن القلم

  ورثة علي صالح علي أحمد الفقیھ العطاني ومن إلیھم
١٢)وعددھم (

  مطیع محمد حسن سیف
  مطیع محمد حسن سیف
  عبد هللا یحیى المساجدي
  عبد هللا یحیى المساجدي

  محمد حسن سجالن الضبیاني ومكتب األوقاف باألمانة
  محمد صالح محسن دھاق

  صالح أحمد علي الھیامة ومحمد حسین المقبلي
  محمد صالح علي أبو جعیل
  عبد هللا یحیى سعید الغولي
  بكیل یحیى یحیى الحاشري



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٦  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  وثیق ھزاع محمد الفضلي
  یحیى عبد هللا صالح جید

  ھاني عبد الصمد سیف عابد
  محمد محمد قائد الكبوس

  إبراھیم أحمد یوسف الحصامي
  خیریة محمد مثنى سرعة ومن إلیھا

  أحمد حمود بعثر
  محمد أحمد حمود المندي وخالد أحمد حمود المندي

  عبد الرحمن صالح أحمد القاضي
  نوریة قاسم أحمد األسطى

  عبد العزیز محمد علي المجذوب
  عبد الرحمن عبد الجلیل حمید دبوان

  محمد بلعید عوض بایعشوت
  یاسین قاید عقالن

  عیسى غالب سیف العبیدي
  أحمد حسین یحیى المیمون وحمد عبد هللا محمد الیماني

  علي صالح أحمد الھجرة
  حمید حسین إسماعیل الدھیس

  حسن محمد یحیى محبوب
  ھاني أحمد قائد الزعیتري

  شركة الخطوط الجویة الیمنیة
  أفراح أحمد أحمد حمادي التركي وصباح أحمد أحمد حمادي

التركي
  عبد الحكیم عبد هللا عبده الحزمي

  محمد عبد هللا محمد یعیش
  فیروز عبد هللا عبد هللا الواسعي

  عبد هللا عبد هللا أحمد الفقیھ
  عبد هللا سفیان عبده قحطان
  علي محمد حسین الغزالي
  دعاء حسن محمد حمدون

  صدام یحیى الزبیري

  عقیل مصلح محمد الفقیھ
  فیروز مسعد علي المریسي
  یعقوب محمد محمد المقبلي
  محمد محمد علي الھمداني

١٣)  ورثة غالب علي سلمان وعددھم (
  أكرم حمدي أحمد عبد الرحمن فتاح

  عبد القوي علي یحیى البعداني
  عائشة حمود أحمد المندي

  ماجد غالب علي سلمان الریمي ومن إلیھ
  عبد هللا قاسم أحمد األسطى
  علي مصلح علي المیثالي

  أمین عبد العظیم مقبل الشرعبي
  سمیرة شرف محمد األھدل
  عبد العزیز عبد الغني سیف

  الفیة یوسف عبد هللا الحجمي
  أحمد إبراھیم محمد الظفري

  عبده ناجي صالح الرباحي وناجي صالح أحمد الھجرة
  صالح سعید العتیاني ومحمد سعید صالح العتیاني

  صوفیا أحمد أحمد مطھر
  إیناس خالد عبد هللا ناصر

  عبد هللا محمد حسین المسوري
  حسن إبراھیم غالب

  مراد علي حزام البصالني
  علي علي أحمد الوزیرة

  نجیب عبد الرزاق محمد العریقي وأحمد محمد محمد الواسعي
  صالح محمد یحیى كحال
  قائد عبد هللا البشیري

  صادق الوصابي
  بھجة حسین یحیى خبتي
  إلھام یحیى محمد الفران



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٧  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد الفتاح إسماعیل علي الخوالني
  طلوع فیصل قائد الحرازي

  فارس أحمد محمد المضواحي
  حمید صالح ناجي الضراب

٨)  ورثة عبد الواسع أحمد النظاري وعددھم (
  صدام علي محمد العواضي

  نبیل سیف محمد الكمیم
  عمر عبد العزیز ناصر أحمد الكمیم

  أحمد محمد أحمد المنتصر
  محمد ناصر أحمد القدیم ومن إلیھ

  فائق عبده إسماعیل مارش
  عصام محمد ھاشم المرتضى

  محمد علي الجعدي
  إبراھیم یحیى صالح الجالل

  راشد عبد هللا أحمد المسلماني
  عمار محمد أحمد الحراض

  ناجي سالم الصفواني
  صالح عبد هللا علي صالح ومن إلیھ

  أمة الرحیم عبد هللا محمد عمرو
  أ؛مد وعماد یحیى عزان
  سعید صالح سعید صالح

  ورثة محمد ناصر مساعد وورثة یحیى محمد ناصر مساعد
٦)  مجاھد مقبل معصار مرزة ومن إلیھ وعددھم (

  عبد الوھاب محمد عبد هللا حمید
  علي شرف أحمد الحجاجي ومن إلیھ

  صالح أحمد نصر داود
  نجیب حسن عبد هللا الكاھلي

  عبد الوھاب محمد عبد هللا حمید
  أشرف محمد حمید الخوالني
  محسن علي محسن الحرازي

  محمد علي غرسان علي

  عبد هللا علي عبد هللا الصعدي
  عبد الرحمن شوقي الجویني  وسلیمان عبد الرحمن الجویني

  عبد القادر عبد هللا قائد سعید وفؤاد علي قائد سعید
  صالح علي صالح عبد المغني

  حسین الحاج عبد القادر الصعفاني
  دولة فرج سعید الجبرني

  عبد العزیز ناصر الكمیم ومن إلیھ
  ورثة حاكمة ناصر أحمد الكمیم

  ناصر محمد علي النھدي
  أحمد ومحمد وناصر أحمد ناصر القدیم

  فایزة عبد الجلیل عبد هللا الفخري
  عبده محمد حسن شھبین وأصل محمد عبد هللا صالح
  عبده محمد حسن شھبین وأصل محمد عبد هللا صالح

  یحیى علي حاتم الوادعي
  أمین حسن علي الحمیري

  منال عبد الحكیم مبارك علي
  فارس عبد هللا علي الفھد والنیابة العامة

  أحمد علي ھادي الجالل
  ورثة عبد الوھاب عبد هللا محمد عمرو

  فھد عبد العزیز معلوم ومحمد حسین معلوم
  ھند صالح علي أحمد المداري

  ورثة حمود ناصر ناصر مساعد
  حمود یحیى عبد هللا العمقي
  علي صالح محمد العمیسي

  عبده حزام أحمد ناشر الحجاجي
  جمیل عیضة محمد منصر
  سمیر علي محمد الرداعي

  عبد هللا محمد محسن الدعیس
  صفاء یحیى أحمد التركي وسیدة ثابت محمد حسین

٣)  إیمان قناف عبد هللا الغولي وأوالدھا وعددھم (
  أشجان محمد سیف قاسم



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٨  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد الوھاب محمد عبد هللا حمید
  عبد الوھاب محمد عبد هللا حمید
  جمیلة مثنى علي أحمد الزریقي

  إسالم دسوقي حسین عبد هللا
  زید علي حمود عطیة
  علي محمد علي المعلم

  عبد هللا محمد حسن الوایلي
٥)  ورثة حلیمة محمد سعد وعددھم (

  أحمد محمد محمد األشول

  نور الدین النشاد علي حزام
  ضیاء عبد الرحمن أحمد العبسي

  ماجد غالب علي سلمان
  عبد العزیز مقبل األغبري

  یحیى علي عبد الھل الفضلي
  یحیى محمد أحمد الشعثمي

  رشاء أحمد عثمان الذبحاني
  سمیر محمد عبادي

  ھادي عیسى محمد الجاكي
  عماد مقبل المضلعي

  عبد الحمید یحیى حسن المكتب
  الھیئة العامة لألوقاف

  ورثة سیدة محمد سعد معیاد
  عبد العزیز محمد أحمد الشاعر

  محمد صالح محسن دھاق
  جمال محمد صالح الوشاح وأخویھ عدنان ورضوان

  عصام محمد صالح الوشاح
  أحمد ھبة حمید الجداري
  الشركة المتحدة للتأمین

  علي محسن محمد الحمزي
  عبد هللا أحمد واصل الضبیاني وورثة أحمد علي الضبیاني

  بلیغ محمد محسن الدعیس
  توفیق عبد هللا قاید مصلح
  خالد علي صغیر الحجري
  حنان علي حسن البحري

  محمد راشد حسن الحیكمي
  مكرم أحمد عبد العزیز عبد الكریم ونجیب أحمد محمد الملیكي

  حمامة فارع محمد علي
٥)  ورثة صالح محمد سعد ناجي وعددھم (

  عمار أبو بكر الغزالي وعلي عبد هللا صالح العمیسي
والندكاش للصرافة یمثلھا عصام أحمد ناجي الفھد

  محمد علي شرف الصایدي
  أحمد عبد هللا قاسم كحیل

  عبد الرحمن صالح أحمد القاضي
  علي عبده المسني وبنك أندو سویس كالیون

  محمد أحمد حسن زبارة
  بشرى أحمد محمد جعرة

  علي أحمد عبد القوي القاضي
  محمد أحمد حسین المندي

  یوسف أحمد عبد هللا میاس
  محمد عایض أحمد الصالحي

  ورثة یحیى محمد یحیى العلفي
  حسین صالح أحمد ردمان

  لطف محمد سعد معیاد وعلي محمد ناصر الربوعي
  ملوك مھدي محمد مبخوت الكوكباني

  لول محمد ناجي عثمان
  عبده محمد صالح الوشاح وأخویھ محمد وعلي
  عبده محمد صالح الوشاح وأخویھ محمد وعلي

  مجمع الثورة الصناعي ممثلة بأمین محمد علي الشامي
  ابتھال حسن محمود عبد الرحمن

  جمیل أحمد علي الغادر ومحمد صالح الغادر
  علي حسین علي الغرسي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٢٩  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد أحمد علي الجھران
  عبده علي أحمد الجبري

  صالح أحمد أحمد جار هللا
  فؤاد علي صالح الراعي

  توفیق محمد عبد هللا الجھمي
  مطھر محمد أحسن المطري

  عبده علي محمد عون
  محمد یحیى یحیى المطري
  سالم یحیى خماش محمد
  علي سعد علي الروني

  عبد العظیم صالح أحمد العبادي
  ورثة صالح علي حنش

  یوسف أحمد یحیى المنصور

  أمانة العاصمة صنعاء
  بشار طالل سعید محمد الشعیبي

١٠)  ورثة عبد هللا صالح الشامي وعددھم (
  محمد صالح حسین الھمداني
  صالح محمد أحمد المنتصر

  فایز صالح مبارك صالح قیرة
  عادل یحیى أحمد المروعي
  مصلح عبده محمد التوعلة

  الجمعیة السكنیة لموظفي وزارة اإلسكان ویمثلھا لطف عبد هللا
حجیرة

  أحمد صالح العبیدي
  جمعیة مھندسي الخطوط الجویة الیمنیة ممثلة برئیسھا یحیى

صالح الجریزع
٦)  عبد المجید محمد اسماعیل حنیش ومن إلیھ وعددھم (

  عبد الحمید محمد إسماعیل حنیش
  عبده أحمد ناجي الرجمي

  سمیرة علي أحمد الحرازي

  طارق ناجي محمد الغرسي
  صالح أحمد أحمد إسماعیل جار هللا

  عبده علي أحمد الجبري
  أحمد محمد أحمد مھدي غشام
  حمود مھدي صالح القواري

  عارف محمد محمد عبید
  عارف محمد محمد عبید

  جمعة عبد هللا لحلو
  جمیلة عبد هللا حزام العمري

  حمود أحمد قاسم القحیط
  محمد عبده عبد هللا السودي
  ورثة عبد هللا صالح حنش

  محمد وألطاف وأمة اللطیف علي یحیى المنصور وورثة
خدیجة یحیى المنصور

  شركة السعیدة للتجارة والوكاالت
  عبده ناجي أحمد علي وعلي إبراھیم علي الذاري

  مجاھد صالح قبیضة الوادعي
  صالح صالح حسین الھمداني

  محمود محمد المنتصر وأخوانھ
  علي حسن حسن الوادعي
  محمد محمد یحیى طعامي
  محمد حسان صالح الترب
  محمد حمود عبده الزنداني

  محمد حمود عبده الزنداني
  علي أحمد حسین المارح وآخرین وصادق قاسم عثمان

العلیمي وآخرین
  وزارة الدفاع والھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط

العمراني
  وزارة الدفاع والھیئة العامة لألراضي والمساحة

  یحیى صالح یحیى القراتلي
  فواد علي محمد الفھد



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٠  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

٢)  ولید محمد أحمد الشاوش ومن إلیھ وعددھم (
  ناصر علي زاید قطینة

  رشوان محمد ھراش البحر
  عبد هللا سعد أحسن األشول
  محمد محمد أحمد الكمالي

  فؤاد عزیز محمد زید

  النیابة العامة

  علي أحمد مجلي صالح مجلي ومن إلیھ
  الجمعیة السكنیة لموظفي جامعة صنعاء یمثلھا الدكتور محمد

یحیى الماخذي
  ناصر یحیى یحیى بدر الدین

  نعمة یحیى غالب الخاوي
  وحید عبد هللا العامري

  دعاء محمد أحمد الوادعي
  نائلة أحمد علي البدوي

  فریدة محمد محمد إبراھیم الفالحي
  أحمد عبده علي حدرم

  عبد الملك محمد علي األضرعي
  حسین یحیى قاسم قطران
  محمد صالح سعد الخالدي
  أدریس قاسم مدھش محمد

  شركة الھمداني للتجارة واالستثمار العقاري
  سام قاید علي العباسي

  عمر مسعد علي المجذوب
  عبد الرحمن مھدي قاید معیاد وعلي مھدي قاید معیاد

  عبد هللا أحمد صالح الكمیم
  مالك عبد الكریم ناجي الصبري
  فیصل علي محمد أبو أصبع

  شوعي عبد هللا قاید عیشان
٨)  محمد إبراھیم یحیى الشھاري ومن إلیھ وعددھم (

  صالح حسین صالح العزي
  ھاني محمد عواض العصري

  ورثة كھالن وفایز أوالد محمد أحمد الكھالي
  عبد هللا وقناف أوالد محمد زید وأشرف وأكرم وعلي أوالد
قناف عزیز محمد زید وعبد الكریم عبد هللا عزیز محمد زید

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

زید وآخرین
  خالد صالح صالح األجرب

  جامعة صنعاء یمثلھا رئیس الجامعة الدكتور القاس محمد
عباس

  حمود صالح علي عطیفة
  وحید عبد هللا قائد العامري
  نعمة یحیى غالب الخاوي

  عصام مبخوت محمد المسوري
  علي صالح علي عوض
  أمین أحمد قائد العسرة

  عبد الفتاح عبد القادر محمد سنیدان
  جمال عبد هللا أحمد القضاضي

  محمد جبران محمد القوني
  نعایم علي یاسین الغزالي

  بشرى عبد المولى مدھش محمد
  إیھاب علي عبد الكریم حجر
  فاطمة محمد ھاشم الشامي

  یاسمین أحمد الصباري
  أحمد أحمد ناجي سمین وورثة علي أحمد ناجي سمین

  عادل منصور صالح حاجب
  حارث مدھش أنعم عبد الجلیل
  نایف مبخوت حسن الضبیبي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣١  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد علي عبد هللا السودي
  بدر إبراھیم خالد حیدر

  عصماء محمد أحمد المضواحي
  عالء عبد المعین حمید المقطري

  عبد الجبار مجاھد أحمد المقطري ومحمد عبد الجبار مجاھد
المقطري وعبد هللا عبد الجبار مجاھد المقطري

  حمزة مسعد ناصر الوجیھ
  علي سلیمان عبد هللا الظھرة ونادیة علي سلیمان الظھرة

  علي لطف أحمد المترب
  صدام ثابت أحمد العبیي

  عادل علي علي الواسعي
  أمین صالح علي الثالیا
  قاید قمش حزام القمیش

  ورثة زھور محمد محمد ناشر ھدیش
  أ؛مد مھدي السالمي وأوالده محمد ویاسر

  عبد العزیز مھدي منصور
  ماھر وعبیر عبد الوھاب حسین الخضاف

  سعد علي محمد األحمدي
  زمزم محمد محمد عدالن وأخواتھا رضیة وأسماء وھناء

وأیمان وسوسن وأمل
  ورثة حسین حسین ھاجر

  صالح عبد هللا أحمد القعشلة
  خالد عبد الواحد إبراھیم العریقي

  عبد هللا أحمد شایف واصل
  سعید راشد محمد الشرفي
  محمد علي مسعد المحیا

  مرشد محمد حسین العكش
  حمود حزام محمد المرشحي

  حیدر محسن علي قاسم
  محمد أحمد علي األحلسي

  أمین أحمد عبد هللا السودي ومشیر محمد قاید حسن ھادي
  عبیر محمد علي الزبیدي
  عبد هللا محمد علي نجاد

  النیابة العامة وعبد الجبار مجاھد أحمد المقطري ومحمد عبد
الجبار مجاھد المقطري وعبد هللا عبد الجبار مجاھد المقطري

  النیابة العامة وعالء عبد المعین حمید المقطري ومحمد عبد
المعین المقطري وعبد العزیز عبد المعین المقطري وأدیب عبد

المعین المقطري
  إیناس عبد هللا حسین مرفق

  رقیة محمد أحمد الظھرة والوالء خالد علي سلیمان الظھرة
  مؤسسة بن دویس للخدمات النفطیة

  شركة أبو عبد هللا محرم للصرافة
  أسماء أحمد عطیة الحكمي

  عبد الوھاب یحیى عبد هللا عجالن
  عبد الولي عبد الوارث فرحان الشمیري

  محمد عبد الرحمن حمود نجاد والنیابة العامة
  علي مخبوت الجعوري

  وضاح عبد العزیز مھدي منصور
  عادل عبد الوھاب حسین الخضاف

  رضوان عبد القادر الوزیر وأحمد حسن أحمد الرباعي
  محمد علي محمد عدالن

  إسماعیل عبد هللا حسین الدیلمي
  أحمد صالح الحزیمي

٧)  ورثة محفوظ عبد الواحد إبراھیم العریقي وعددھم (
  محسن محسن أحمد الفقیھ وأخیھ محمد

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

١١)  ورثة محمد عبد الحمید التركي وعددھم (
  یحیى علي بلس

  مؤسسة الرجوي للتجارة العامة ووزارة الصناعة والتجارة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٢  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  المؤسسة اإلقتصادیة الیمنیة
  عمار حمید محمد باشا

  محمد عبد هللا محمد ثابت المذحجي
  عادل أحمد محمد الدباء المطري

  علي محمد حسین باعلوي
  غزال یحیى محمد صالح العكاد ویحیى محمد صالح العكاد ومن

إلیھ
  عبد المغني علي حزام عوضة

  أیوب یحیى حزام حزام
٢)  ورثة حسین محمد الرجامي وعددھم (

  تقوى حسین محمد الرجامي
  ورثة فیصل محمد علي ھدوان

  عزیز أحمد محمد العولقي ومن إلیھ
  عبد هللا محمد أحمد المنامة
  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
  أحمد مساعد الفقیھ

  فھمي عبد الوارث حسن علي
  نجیب محمد محمد السالمي

  أحمد علي زید المسخن
٧)  ورثة عبد القادر محمد قادري وعددھم (

  مجیدة محمد محمد الخوالني
  أحمد عبد الرزاق محمد الحیي

  فھد أحمد محمد الشھاري
  محمد علي عبد الكریم الزبیري

  عائشة أحمد محمد معوضة

  شركة الحظا للتجارة والوكاالت العامة
  ورثة محمد علي حسین المعصب ومن إلیھ

  حسام وسھى ونادیة وسیناء ووفاء عبد هللا ثابت المذحجي
  صالح حمود مجاھد القھالي وآخرین

  بندر محمد مبارك المطري
  طھ أحمد علي العكاد

  جمال محمد صالح عوضة ومحمد محمد حزام محرم
  محمد علي فتح العفیف

٦)  ورثة علي محمد الرجامي وعددھم (
  یحیى علي محمد الرجامي وأخیھ علي

  معصار محمد حمود معصار
  ورثة حمود مھدي العولقي

  عبد الرحمن حمود حمود الجنداري
  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

   علي علي أحمد الفوري
  عبد هللا محمد یحیى محمد داعر

  أحمد أحمد القلیسي
  شركة النفط الیمنیة

  عبد هللا سالم عمر المشولي ومحسن عبد هللا صالح الزلم
  أحمد عبد الرزاق محمد الحیي
  مجیدة محمد محمد الخوالني

  عبد الواسع عبد هللا صالح الحداء
  أنور محمد أحمد حمود العبري وصقر الزمر

  شوعیة ونعمة علي حسن معوضة وكرامة علي علي معوضة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٣  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  كرامة علي علي معوضة وشوعیة ونعمة علي معوضة
  بلقیس شرف محمود عبد الوھاب عن نفسھا وأوالدھا القاصرین

  صالح صالح حسین الحدي
  الحسین علي أحمد عیاش
  ناصر محمد حسن تسیعان

  علي علي أحمد العنسي
  محي الدین محمد عبده المنتصر

  عبد السالم یحیى عبد الوھاب الشاماحي
  بنك الیمن الدولي

  علي أحمد محمد الصیادي
  إبراھیم محمد مجاھد السیاغي
  صالح صالح محسن الشامي

  قاید مصلح محمد غراب
  أسامة محمد عبد هللا العوامي

  عزیة ناجي قاید الوادعي

  عزیة ناجي قاید الوادعي

  عزي ناجي قاید الوادعي

  عبد الروؤف عبد هللا محمد الفقیھ
  أحمد محمد عبد هللا الفحاحي

  یحیى محمد صالح المولد
  إسماعیل علي حسن حنش

  خالد أحمد عبد هللا حنش وأحمد حنش أحمد عبد هللا حنش
  بنك التسلیف التعاوني الزراعي

  منصور محمد نعمان الصغیر
  زھیر عزیز صالح الزنداني

  محمد وعلي وحسن وعرھب أوالد علي محمد عرھب

  علي علي سعد خمیس

  عائشة أحمد محمد معوضة
  أحمد إسماعیل علي الوائلي وزھیر عبد هللا أنوھي

  فیصل محمد سعد الضبیبي
  صادق عبد هللا أحمد الحكیمي

  محمد محمد أحمد دمبح
  بشیر عبد السالم أحمد الطائفي

  النیابة العامة وعبد هللا قاسم الحیي وأحمد قاسم الحیي
وحسین محمد الحیي

  ھیثم حسن سلیمان البكاري والنیابة العامة
  دحان محمد محمد القحیط
  محمد حمود محمد حسن

  صالح عبد هللا حیدر
  قائد مصلح محمد غراب

  صالح صالح محسن الشامي
  النیابة العامة وورثة زاید محمد محسن الریمي

  عبد الرحمن محمد المطري وطھ علي مرشد قطیش وورثة
علي مرشد قطیش

  طھ علي مرشد قطیش وورثة علي مرشد قطیش ودرھم
یاسین محمد العامري

  وھیب أحمد موفق داود وطھ علي مرشد قطیش وورثة طھ
علي مرشد قطیش

  أماني عبد الواسع علي المشرقي
  عبد هللا محمد علي الحنشي

  یوسف سعید عبد الواحد الجنید
  خالد أحمد حنش ومن إلیھ
  إسماعیل علي حسن حنش

  منصور محمد نعمان الصغیر
  بنك التسلیف التعاوني الزراعي

  علي جار هللا منصور قلیل
  حسین ومجلي محمد عبد هللا عرھب وورثة حمود محمد

عرھب
  عبد العزیز علي سعد خمیس



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٤  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  فھیم توفیق عبد الرحمن األدیمي
  فیروز أحمد حسین الفقیھ

  ورثة أحمد محمد علي الحیسة
  محمد إبراھیم صالح الحكمي
  عبد هللا أحمد صالح النمیري

  ریام محمد محمود البیحي
  غالب مالطف صالح كرات
  معمر سیف أحمد الزمري

  عبد هللا عبد الرحمن مسعد الحسامي
  محمد علي عبد هللا السودي

  حمود حمود زاید الذیب
  محمد علي علي مصلي الدرة

  محمد أمین عبد هللا حبیش
  ولید محمد سعد المحفدي
  رشاد یحیى مسعد الفقیھ

  عبد الرحمن یحیى الشدادي
  ماجد أحمد صالح البرعي

  إیناس عبد هللا حسین مرفق
  آمال كامل علي الحاج

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

  أمیرة علي علي كزم
  ورثة غانم قاسم الطل

  خماش عبده مھدي خماش
  الجھاز التنفیذي للمجلس األعلى لكلیات المجتمع

  ورثة یحیى عبد هللا یحیى الشامي
  محمد محمد حسین الرداعي

  عبد الباري یحیى أحمد الحیفي وأخیھ علي
  عبد هللا یحیى محمد مفرح

  عبد العزیز محمد أحمد الزبیري وأخیھ إسماعیل

  سیمون فواز محمد سیف ھزب
  محمد عبد الحمید السید عطیة

  علي محمد علي الحیسة
  ناصر علي ناصر العجي

  أمة الرحمن حسین العمري وأمة السالم حسین العمري
  مطھر سعید شمسان المشولي

  أحمد محمد أحمد األسود
  محمد مطھر عبده الحمزي
  فؤاد عقالن عبد هللا عبد هللا

  أمین أحمد عبد هللا السودي ومراد محمد مقراض
  سعد علي سعد الذیب

  عبد هللا علي علي مصلي الدرة
  بسام محمد علي العمري

  فنون علي ناصر الشریفي
  نوره عبد هللا أحمد الدریبي
  نورا محمد أحمد العمیسي
  رؤى أحمد حسن السیاغي
  حمزة مسعد ناصر الوجیھ

  عبد الكریم مسعد أحمد الورافي
  غدیر عبد الرحمن عبده شروان

  تسنیم خالد حسین مخارش
  سحر علي محمد الكمیم

  باسم محمد عثمان المذحجي
  حضیة وخیریة وتقیة وقدریة قاسم علي الطل

  أمین عبده علي حمید
  عبد الرحمن محمد علي شجاع الدین

  محمد وأسامة عبد الوھاب یحیى الشامي
  ورثة علي علي الحروني

٣)  عبد الرحمن محسن أحسن الحیفي ومن إلیھ وعددھم (
  محمد یحیى محمد مفرح

) وأحمد أحسن٥  أحمد محمد قاسم دالل ومن إلیھ وعددھم (



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٥  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد محمد الھمداني
  أحمد أحمد قاید النظاري
  یحیى حسین علي جمیل

  منصر علي دغیش
٤)  رأفت عبد هللا حمود الربیدي ومن إلیھ وعددھم (

  عادل دحان علي بارق
  خالد مھدي عوض خمیس

  أحمد سالم قاید العلوي
  علي عبد الملك عبد هللا الطیب

  مجاھد حسن محمد الفھد
  زیاد محمد علي الصنعاني
  علي أحمد محسن مجمل

  حمید حسین إسماعیل الدھیس
  علي أحمد القیري وعبد الوھاب علي أحمد القیري

  عمار عصام محمد الزبادي
  صادق عبد هللا ذیاب الدبعي

  حسین صالح حسین الجندبي
  إبراھیم سعید سیف العباسي

  عبده حزام أحمد ناشر
  عبد الملك عبد الرحمن قاسم الحاوري

  شركة الحیاة للتجارة المحدودة
  مصلح منیف درھم منیف

  عبد الحفیظ محمد سعید نعمان القدسي
  أكرم حمود فرحان المخالفي
  كمال حسن عبد هللا السروح
  سیف أحمد محسن السقاف

  علي أحمد علي أحمد أبو ھادي
  اللجنة العلیا لالنتخابات واالستفتاء
  ورثة محمد محمد صالح المیثالي

  عبده علي مجاھد طارش

قاسم دالل
  علي علي مقبل الجمالي وعلي عبد هللا الكبسي

  خالد علي عبد هللا شرھان
  ناصر محمد محسن الشعثمني

  حسن یحیى حسن العقبي
٦)  أحمد حسین محمد فارع ومن إلیھ وعددھم (

  عبد الملك قائد حزام المرھمي
  خالد مقبل مقبل الحاج

  محمد عبده أحمد الحمادي
  عبد هللا شایف حسین زھرة

  منال دائل محمد الجبري
  عائشة علي عبد هللا الحرازي
  وردة صالح محسن الشاوش

  صادق علي حسین صبر وولده عسكر
  عبد الجبار عبده قاید النجاشي

  صالح أحمد علي زاویة
  نعیمة أحمد علي الدبعي

  عبد هللا صالح مصلح الحجري
  صالح أحمد علي زاویة

٣)  علي شرف أحمد محمد قاید الحجاجي ومن إلیھ وعددھم (
  أمة اللطیف أحمد حسین الحاشدي

  بنك الیمن والكویت للتجارة واالستثمار
  مؤسسة الزیلعي للدواجن

  مستشفى نبض الحیاة
  محمد عبد هللا أحمد الغفاري
  أحمد عبد هللا حسن الغشمي

  غالب عبده محمد أحمد العمري
  ھناء یحیى حسن الھادي

  محمد صالح جروش
  ورثة أحمد صالح مقبل المیثالي
  ورثة حمید غالب عقالن القدسي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٦  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  صقر حسن عبده نعمان الصبیحي
  مھدي قاسم قابص القماسي

  یوسف سعید عبد الواحد الجنید
  صالح أحسن علي خوالن

١١)  ورثة أحمد حسین محمد العوف وعددھم (
  عبد اللطیف علي صالح غلیس

  محمد صالح محمد جمیل
  خالد علي علي القزنة

  عبد الكریم قاسم ناصر الروحاني

  عبد القوي محمد أحمد القضاضي
  وائل عبد هللا عبده األغبري

  فواز محمد قاسم مریط
  ورثة محمد صالح شاس

  ورثة عبد الصمد محمد سعد الشعباني
  حمیر محمد صالح زاھر وعلي أحمد صالح شریم وطھ محمد

صالح شریم
  محمد سعد أحمد حباجر

٥)  یحیى صالح صالح عسكر ومن إلیھ وعددھم (
  فھد علي محسن الحیلة وأخوانھ فھد ونایف ومحمد وراجح

ویحیى
  علي ناصر زیاد

  إلھام عبد هللا علي الحسوسة
  ورثة زاید محمد زاید الریمي

  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

  ورثة عبد هللا محمد أحمد بلس
  ورثة عبد هللا محمد أحمد بلس

  علوان علي محمد الدردعي والنیابة العامة
  نور أحمد إبراھیم السباعي وزھور علي إبراھیم القماسي

  یحیى محمد صالح المولد
  محمود علي حسن المھدي

  حمود أحمد معصار ومحمد أحمد معصار
  عفاف علي علوي الكھالي

  عبده رجب محمد جمیل
  علي یحیى عبد هللا الماخذي الوزیري

  صادق علي علي المخالفي وحفظ الدین حفظ الدین یحیى
الشرفي وحیدر علي حسین الكشري

  شركة الرحاب للصرافة والتحویالت ویمثلھا حنین الذرحاني
  فواز محمد قاسم مریط والنیابة العامة

  وائل عبد هللا عبده األغبري
  ورثة مختار عبد الرحمن الموجاني والنیابة العامة

  عادل حسین سعد الشعباني
١١)  ورثة عبد هللا علي طامش وعددھم (

  محمد أحمد محسن الترب
  عائض صالح صالح الذیباني وأخویة عوض وقائد

  ثابتة أحمد راشد الحشیشي

  سعیدة ناصر مھدي معیاد
  علي علي حسین الشغدري

  أسامة محمد عبد هللا العوامي
  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

  مكتب األوقاف واإلرشاد باألمانة والنیابة العامة
  وزارة األوقاف واإلرشاد باألمانة والنیابة العامة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٧  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  حسین حسین حسین الدالي
  ھاني شوعي معلوم

  محمد حسین أشعب ومن إلیھ
  علي عبد الواسع غالب السمان

  ناصر محمد حسین راجح
  مسعد قائد العداشي

  ورثة محسن مفلح الحنق
  نجیب حسین علي أبو حیان وأحمد عبد الرحمن عبد هللا األھدل

  قائد فالح محمد الفالحي
  محمد عبد المجید مھیوب النقیب

  علي عبد هللا قائد النبھاني
  حمزة أحمد حزام البعوة

  محمد عبد الحكیم مانع المیمة
  وزارة األوقاف واإلرشاد

  زیاد محمد نعمان األصبحي
  صدام محمد علي الخاوي

  منصور محمد مھدي
  ورثة عبد الحق سعد یسر

  فوزیة محمد علي التویتي
  ورثة عبد هللا قائد عباس الوصابي

  أحمد محمد صالح القدیمي
  زبیدة محمد أحمد صالح األحمدي

  أمینة أحمد عایش الحممي
  مشیر عبد الرزاق عبد هللا األغبري

  محمد محمد أحمد الذماري
  عبد هللا شایف حسین زھرة

  صالح ھادي سعد نوفل

  أ؛مد أحمد صالح غشیم

  علي حسین صالح حمزة
  ھائل أحمد مسعود برمي وآخرین

  عبد الوھاب محمد علي الصیرفي وأخوتھ
  محمد عبد هللا حاجب الحمادي
  عبدالعزیز محمد عبده الجابري

  محمد قائد العداشي وورثة أحمد قائد العداشي وورثة علي
قائد العداشي

  علي حمود الذیب
  عبد هللا صالح محمد أبو نشطان

  علي محسن حسین الخالدي
  سمیر محمد عبد هللا شجاع الدین
  عائشة حسین عبد هللا السیاغي

  خدیجة عبده علي شحیط وعبده علي شحیط
  أحمد مسعد أحمد الفقیھ

  الشركة الیمنیة الكویتیة للتنمیة وورثة محمد عبد هللا صوفان
وورثة صفیة محمد عبد هللا الثالیا ووزارة المالیة

  محمد صالح صالح عطیة
  منصر علي منصر ھدیش

  محمد حسین موسى القریضي
  حسناء زید علي الكحالني وكاتبة زید علي الحالني وعلي زید

علي الكحالني
  إبراھیم محمد عوض الحطامي

  فیصل محمد ناجي سنان
  أحمد علي محمد مداعس ومحمد علي محمد مداعس

  ماجد حمود محمد الفقیھ
  محمد عبد هللا علي العمودي

  عبد السالم محمد فاضل السعدي
  علوي أحمد الحبابي

  علي عبد الملك عبد هللا الطیب
  بالل خلیل الھزمي  وجالل محمد صادق شائف وعبد هللا حزام

سوداء
  عامر محمد یحیى محمد



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٨  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  نور الدین علي صالح عطیف
  عبد القادر أحمد عمر بامخرمة

  محمود محمد سعد مقبل الضبیبي
  أحمد مقبل مفلح الوادعي

  إسماعیل إسماعیل عباس المؤید
  أحمد ماجد ثابت الدبعي

  عرفات علي محمد مصلح ناصر
  سامي أحمد أحمد حیدرة

  أحمد إسماعیل أحمد الغابري
  أكرم أحمد أحمد محبوب

  عبد الغني سعد قاید العتبي
  إبراھیم محمد حیدر مراد

  معھد سیدز (بذور)
  فاطمة محمد محمد الذھباني

  صالح حسین عبد المحسن بن سبعة
  مدیریة السبعین یمثلھا محمد مطھر الوشلي

  محمد صالح محمد ھادي العصري وأخیھ أحمد
  عبد الجلیل محمد یحیى أحمد إسماعیل المروني وأسامة عبد

الرحمن الحملي وكمال محمد یحیى الروني
  حسین علي صالح الخالقي
  حسین أحمد حسین نواس

  یحیى علي مصلح إسماعیل
  غالب سیف قاسم الحمادي

  علي صالح سعد حباجة
  أحمد علي عمر الزومي
  عدنان ضیف هللا غانم

  حفظ هللا سعد محمد صالح عقبة
  محمد حسن صالح الزافني
  معاذ ناصر أحمد الجابري
  معاذ ناصر أحمد الجابري

  عبد هللا عبد الرحمن علي القباطي

  عبد الولي علي صالح عطیف
  مالك محمد محمود الصایدي

  صالح محمد ناصر سیالن
  طھ عبد الحمید محمود عبد الحمید

  معین عبد هللا حسین الصعر
  عزیزة ناصر أحمد الضبیاني

  عبده محمد علي الشابرة
  عمر مثنى محمد األضرعي

  محمد إسماعیل أحمد الغابري
  محمد یحیى غانم سریم
  مختار عبد هللا علي كابع

  أحمد فھد أحمد الكبش
  منى أحمد محمد اآلنسي ومحمد كمال إسماعیل الحمزي

  حمزة عبد الواحد محمد
  سند ھزاع نعمان ملھي
  محمد علي علي الوشلي

٨)  یحیى صالح جابر وآخرین وعددھم (
  النیابة العامة + علي حسین صالح أبو حوریة وعبد هللا

حسین أبو حوریة
  مؤسسة أمین عوض األشول والنیابة العامة

  حوریة أ؛مد حسین نواس
  مصلح علي مصلح إسماعیل

  محمد یحیى علي شیبان
  حسین عبد الرحمن الموشكي

  علي حسن صالح مضمون
  نبیل عبد هللا محمد الدعیس ونجیب عبد هللا محمد الدعیس

  أحمد عوض عل حیدر عقبة
  عبد هللا محسن یحیى الزارعي
  حسن عبد هللا یحیى العسكري

  إبراھیم أحمد محمد بجاش الحبیشي
  وردة محمد علي الھریشة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٣٩  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد عمر عبد هللا الباركي
  محمد علي قاسم الصلولي
  أحمد مقبل مفلح الوادعي

  علي محمد علي المدة
  عبد هللا عبد الودود قاسم العریقي

  بكیل محمد عبد هللا الصماط
  أحمد حمود ناصر معیاد

  المقداد علي صالح المحال
  صدام أحمد ھادي الكوكباني
  علي عبد هللا حلیف الحداء

  محمد علي محمد كدم
  ورثة عبد هللا حمود أحمد الحسیني

  أمة هللا حمود أحمد الحسیني
  أحمد حمود الحسیني وأختیھ مریم وأم السعد

٦)  ورثة أمة الملك عبد هللا الطایفي وعددھم (
  عبده عبد هللا العمیسي

  علي عبد العزیز محمد عقالن
  مراد علي محمد أحمد الشبامي
  محمد عبده غالب المصباحي
  اللجنة الوطنیة للطاقة الذریة
  طاھر عبد هللا محمد األھدل
  ماھر علي حسین الواقدي

  قاید علي علي مھدي
  درھم ناجي محسن أبو لحوم

  فؤاد أحمد محمد سند
  علي یحىي عبد هللا السوادي

  نوال أحمد عبد هللا قاطن
  عبد الغني أحمد أحمد الوزیر

  عبده محمد داحش أحمد
  معمر صالح علي العنسي

  إبراھیم محمد حسن فتح هللا

  ورثة عبد هللا أحمد محمد معیاد
  محمد جمیل نعمان غالب الحكیمي

  یوسف عبد هللا مقبل الوصابي
  سلطان ناجي قاسم أحمد

  طارش حمود شرف المغلس
  خلیل عبد هللا أحمد الخوالني

  لطفیة حمود ناصر معیاد
  أمل عادل عبده إسماعیل
  شیماء أحمد محمد األھدل
  محمد علي محمد الماوري

  صالح مبخوت
  أحمد الحسیني وأخواتھ وأمة هللا الحسیني

  أحمد حمود الحسیني وورثة عدب هللا حمود الحسیني
  ورثة أمة الملك عبد هللا الطایفي

٦)  ورثة نوریة أحمد قلصان وعددھم (
  أحمد عبد هللا العمیسي

  إبراھیم غالب عبد هللا النھاري
  ورثة علي محمد الروضي

  علي أحمد علي العثربي
  حسین محمد حسین المحنبي
  علي عبد هللا أحمد الحمزي
  حسین كامل علي الرشاحي

  عبد هللا أحمد قاید الحداد
  خالد صالح حمزة الرضي

  محمد أحمد محمد سند ومحمد صالح أحمد عامر
  عبد الواسع علي محمد الشھاري

  نجیب حمود سنان الحیدري وخالد علي محمد الثالیاء
  نجیب حمود سنان الحیدري وخالد علي محمد الثالیاء

  عبد الملك أحمد الجنید
  ناصر صالح أحمد العبسي

  صادق أحسن أحمد القاضي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٠  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي أحمد علي السمیع
  سالم قاید صالح العدني
  حمید علي حزام حزام

  عبد الھل مھدي الھقش
  بشیر أحمد عبده یحیى الحبیشي

  عبده یحیى محمد الجمري

  رضوان صالح ناصر محمد حاتم
  عبد ربھ علي صالح الخوالني
  محمد غالب أحمد سعید حنیطة

  ورثة علي عبد هللا المذبحي

  شركة مأرب للدواجن
  عبد الرحمن حسن البخیتي وأخیھ محمد
١١)  ورثة محمد عبد هللا القمادي وعددھم (

  محمد محسن محسن دھمان

  ماجد محمد محمد دحوان
  علي محمد علي األزرق

  سمیة عبد هللا أحمد مقبل المنعي
  محمد حمود العباسي

  فاطمة محمد أحسن ھاشم
  قاسم أحمد الحاج غالب الشرعبي

  رندة عبده قاسم بذال القدسي
  لطفیة حمود أحمد الحافي
  سیف أحمد محمد جیاش

  عمر عبد الوھاب مھیوب الجنید
  عبد الكریم عبد الودود محمد المتوكل

  مرشد طالب حسن الوصابي
  توفیق ناصر أحمد الجاكي
  فائزة محمد صالح الویس
  محمد علي محمد الورد

  أنیسة عبد العزیز علوان السقاف
  علي أحمد حمادي العنسي

  صباح علي محمد غثیم ووفاء أحمد قاسم الصنعاني
  جمیل أحمد علي الدرعي وخالد محمد نجاد

  أمل أمین محمد السبل وأوالدھا
  ورثة محمد یحیى محمد الجمري وناجي یحیى محمد الجمري

وآخر
  علي محمد أحسن الحیمي
  عبده محمد مصلح الشجاع

  محمد علي أحمد قاسم شعبان
) وطارق٢  محمد یحیى حسین الرمیم ومن إلیھ وعددھم (

حسن مقداد
  محمد أحمد المساوى
  محمد محسن دھمان
  محمد محسن دھمان

) وآخرین وعددھم١٠  ورثة محمد عبد هللا القمادي وعددھم (
(٩)

  علي محمد علي األزرق
  ماجد محمد محمد دحوان
  بشار بكیل عبد هللا القلیلة

  بدریة علي حسن نور الدین
  فؤاد سعد أحمد عبد هللا حوثان

  وزیرة محمد یحیى عطیة
  بكیل عبد العزیز قاسم القدسي

  محمد حمود أحمد الحافي
  ھیفاء صالح علي مھدي

  حنان إبراھیم أحمد میھوب الجنید
  آمال أحمد أحمد المتوكل

  صالح محسن مانع الحجاجي
  إلھام سعد عبد هللا سوري
  فایز صالح أحمد الحسیني

  ورثة محمد عبد هللا أحمد مطھر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤١  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد الواحد محمد أحمد المنتصر
  حسین صغیر ناجي العصري

  النیابة العامة
١١)  ورثة محمد صالح الدریبي وعددھم (

  أحمد حسین أحمد الحللي
  محمد عبد هللا أحمد قبوان
  حكیم حزام قاسم الروحاني

  ریاض سیف إسماعیل مجاھد
  أمیر جبلي جبل القطاع

  حسام الدین عبد هللا محمد الشعساني
  فواز محمد عبد هللا الغدرة

  سامي عبد الماجد عبد هللا الحضرمي
  علي صالح الفضل

  آمنة محمد علي المزنعي
  فراص أحمد حمود غانم

  وزارة الدفاع
  مبروك حسین قاسم الوادعي
  محمد سعید حسن المحرمي

  عبد الكافي عبد القوي صالح راشد
  أحمد محمد الشعفلي

  حسین صالح أحمد العري
  نبیلة شوعي محمد حمود الحوصلي

  أروى أحمد فرحان العطاب
  نعمان حمود الداعري

  عمار مطھر صالح األشموري
  أحمد مسعد محمد صالح

  فكري عبده سعید عبده عوض
  ورثة سیدة محمد صالح المطري

  محمد نجیب عبد هللا الجوباني

  خیریة أحمد عطیة الجدري
  ورثة حسین كبیر ناجي العصري

  عبد الرحمن حسین صغیر ناجي العصري
  النیابة العامة مازن حسین أحمد الحللي وأحمد حسین أحمد

الحللي
  النیابة العامة وورثة محمد صالح الدریبي وآخرین

  علي أحمد علي الحبیشي
  عبد الوھاب حسین أحمد قریة

  زكریا مقبل یحیى طواف
  النیابة العامة وھائل أحمد مسعود برمي ومن إلیھ

٤)  طارق عبد هللا الشعساني ومن إلیھ وعددھم (
  أحمد ویحیى وإبراھیم وعبد الوھاب وأمة السالمة أوالد

حسن علي شرف الدین ووالدتھم مریم
  صادق حسین مفرح

  علي صالح علي سعدان
  فراص أحمد حمود غانم وحوریة محمد مسعد العراسي

  علي محمد حسین شویطر وآمنة محمد علي المزنعي وحوریة
محمد سعد الغراسي

٨)  ورثة محمد عبد هللا عصدة وعددھم (
  حمید حسین قاسم الوادعي
  صالح علي علي األشموري

١٨)  ورثة مھدي صالح علي الطیر وعددھم (
  صالح محمد محسن الشعفلي ومحسن محمد محسن الشعفلي

  یحیى أحمد حمران وعبد المجید محمد سراج
  ممدوح یاسین علي العریقي

  عماد طارق عبد الرزاق باكیر (سوري الجنسیة)
  عبد الكریم عبد هللا صغیر

  وفاء محمد حسن المحاقري
  زمزم حمود علي معیاد

  دالیا قائد سعید عبده عوض
  محسن محسن فتح الرجوي ومن إلیھ

  أحمد مسعد أحمد الفقیھ



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٢  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  یحیى محمد علي السكري
  سعید علي أحمد عقالن

  سمیر یحیى قاسم الوادعي
  علي علي عبد هللا معوضة

  عبد الرقیب محمد أحمد مرشد صالح
  حسین محمد حسین غمضان ویحیى محمد محمد غمضان ومن

إلیھم
  عبد الرحمن محمد علي السنباني

  ورثة  كاتبة حسین صالح
  أمة هللا حسین صالح صالح

  أحمد مقبل مفلح الوادعي
  قاید حسین ناجي غراب

  عمار عبد هللا علي الشبیبي
  ناصر حسین سرحان الذفیف

  حمود ھزاع عبد العزیز العواضي
  صالح محسن عایض

  علي الصغیر محمد عبده إبراھیم
  صدیقة صالح حسین جبھة
  نشوان أحمد علي حمران

  محمد حسین محمد العبسي
  سعدیة ونادي ةوأحمد ناصر محمد الصیاد

  محمد ناصر محمد الصیاد
  طھ مصلح أحمد الھبل

  حسن أ؛مد حسن الجنداري
  كمران صادق حسین مفرح
  بشرى فضل صالح البروي
  محمد أحمد عبد هللا شریم

  حمید حسین إسماعیل الدھیس
  أحمد محمد حمود الھیلمة
  صدام أحمد علي الزاھري

  عادل محمد حسین القاسمي وعبد الغني محسن علي الزاھري

  علي حسین محمد العومري
  إبراھیم محمد محمد النظاري

  یحیى أحمد أحمد شعفل
  خالد أحمد حسن كباس

  مروان عبد الرحمن علي الحافلي
  إشراق قاسم حسین غمضان

  علي محمود محمد القاضي
  علي عبد هللا محمد العمري
  علي عبد هللا محمد العمري
  عیسى عبد هللا محسن علي

  محمد عبده ثابت الریمي
  شیماء عارف محمد الدبعي والنیابة العامة

  ماجد زید علي الوصابي ومختار زید علي عمر الزین
  طھ أحمد سیف العواضي
  كاتبة علي أحمد األسدي

  قاسم محمد غالب القلیصي
  عایشة صالح حسین جبھة

  محمد عبد هللا علي الشغدري
  بشیر عبده مرشد العوامي
  صالح محمد ناصر الصیاد
  صالح ناصر محمد الصیاد

  أمین محمد علي الجبل
  یحیى أحمد قاید الحبیشي

  زینب عبد الكریم عبده غالب
  یوسف حمود عبد هللا العتمي
  صفاء عبد هللا محمد عسالن

  صبحیة حسین علي مصلح الحللي
  توفیق أحمد محمد العنسي

  بسام محمد عایض سھیل الحللي وأخیھ الحارث
  بسام والحارث أوالد محمد عایض سھیل الحللي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٣  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  صامد أبو بكر حیدر البروي

  قائد محسن عبده الصلوي
  علي الخضر علي النوامي
  حنان أنور محمد الدبعي

  بشار نور الدین حسن الربیعي
  ریاض سیف إسماعیل مجاھد

  عبد الخالق صالح زاید
  عدنان راشد أحمد الملحي

  صالح عدب هللا حسین العماري
  علي صالح ناصر الھزمي

  عباد أحمد علي بیار
  عبد الخالق أحمد صالح الجعدبي
  نجیب علي إسماعیل الشرعبي

  صالح عبد هللا یحیى غلیس
  سعید محمد نصر الدبعي

  قائد دبوان علي المخالفي
  أحمد عبد القادر علي یغنم

  عبده محمد سیف العزعزي
  محمد محمد علي أحمد السودي
  صالح علي محمد صالح الدرم

  سعید محمد غالب صالح
  نشوان حمود الباردة ومن إلیھ
  ھویدا حسن حسن الحاضري

  سمیة صالح محمد حمید
  ورثة عایض علي الكولي
  فائز محمد حسن الضمادي

  علي محمد صالح البخیتي وصالح ھادي یحیى الباشت

  عبد هللا أحمد محمد مفضل

  إبراھیم محمد صالح صبر وأمین صالح كحال وطارق عبد
العزیز فرعة ومحمد عبد الملك القشیبي وناجي أحمد الخیاطي

وعیسى عبد الحفیظ الحداد
  أحمد عبد هللا حسن مثنى

  غالب علي غالب قاسم
  فایز طھ عبد القادر الدبعي
  مروان عبده محمد الجعد

  دغشر یحیى ناصر الیزیدي
  یحیى علي أحسن عایض
  نبیلة قاید أحمد المعنوز

  علي ضیف هللا أحمد البحیري
١٠)  ورثة حمود عامر صالح المكروب وعددھم (

  علي عبده ناجي الجماعي
  عبد هللا محمد محمد البحري وأحمد محمد محمد البحري

  محمد علي قائد الدعیس
  یحیى عبد هللا یحیى غلیس

  حسین علي حسین أبو بكر المظفري
  حمید سعید خالد المخالفي

  عبد القادر أحمد صالح السقاف ومكتب األوقاف بأمانة
العاصمة

  عبد هللا محمد سیف العزعزي
  علي علي أحمد السودي

١٠)  ورثة محمد علي محمد صالح الدرم وعددھم (
  صالح محمد غالب صالح

  بنك التسلیف التعاوني والزراعي
  زید نجم الدین الخوالني

  صالح مسعد عبد هللا حمید
  یحیى علي رفیق المسوري وقاید علي رفیق المسوري

  ورثة محمد حسن الضمادي
٤)  ورثة محمد عبد هللا محسن النعامي وآخرین وعددھم (

وورثة حسین ضیف هللا شمیلة وفاطمة عبد هللا النعامي
  حسین محمد مطیر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٤  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  البرنامج الوطني للري
  علي محمد فقیھ عداعد

  عبد القوي علي عبد هللا القراني

  عبد الناصر حسین عامر األسد
  أحمد أحمد أحمد غثیم

  ھاني عبده محمد علي مثنى
  محمد منصور ناصر العریقي
  طارق عبده محمد العباسي

  طالل إسماعیل أ؛مد عبد هللا الذیب
  نجیب محمد حمود الطلوع
  أمیرة أمین محمد النھاري

  أحمد عبد العزیز عبد الجلیل العبسي
  محمد أحمد قاید القارني
  بشیر علي علي الدفعي
  إقبال محمد مطھر سعید

  فیصل عبد هللا محمد الھلي
  ورثة صالح قاسم السریحي
  محمد أبو بكر عوض باذیب

  عبد هللا عبد هللا عبد القادر أبو طالب ومن إلیھ

  حسین عبد هللا حسین العزاني

  یحیى محمد عایض حمران وخالد عبد هللا ھادي الجھراني
  أ؛مد محسن صالح وثاب

  أحمد عتیق عبد هللا المسمري
  عبد الحكیم أحمد محمد العبسي

  إیمان محمد عبد هللا الشرفي
  علي ھادي محمد الحاضري
  نجیب حسن عبد هللا محمد

  شركة توتال یمن لالستكشاف واالنتاج
  عتیق مصلح محمد الفقیھ

  شركة الحدیقي للمقاوالت المحدودة
  یحیى أحمد محمد عداعد

  ھاجر محمد محمد السخي وبدیعة مطھر إبراھیم وابتسام
محمد محمد السخي ونجالء محمد السخي

٥)  ناصر سعد حسین شرھان ومن إلیھ وعددھم (
  تقیة حمید محمد العدلة

  أحمد شریان صالح البكیر
  فائزة عبد الحمید أبو فارع

  قمر علي حسن الغشمي وھناء علي حسن الغشمي
  حمود عبد هللا مرعي عبد هللا
  حسین أحمد أحسن الطرماح
  یوسف یحیى محمد یوسف

  غصون یونس عبد الحق العبسي
  ھندیة علي غالب القارني وآخرین

  سمیة أحمد سعید العبیدي
  حسین محمد مطھر سعید وأخیھ عبد القوي

  علي محمد صالح الشامي
  بشیر سعد محمد أحمد الوصابي ومحمد قناف جار هللا وآخرین

  خدیجة محمد محي الدین
  أحمد ویحیى وإبراھیم وعبد الوھاب وأمة السالم أوالد حسن

علي شرف الدین ووالدتھم مریم
  المجلس المحلي بمدیریة الصافیة ومكتب األشغال العامة

بالمدیریة
  خالد عبد العزیز النعماني
  الحسن محمد ناجي اللیث
  صالح علي صالح الشطف

  مؤسسة بن ثابت للتجارة ممثلة بسیف ثابت عبد الجلیل
  علي علي ھادي الحجري

  سھام حمید الجعدبي
  تغرید غالب عبد الواحد محمد

  جمال أحمد محمد عیاش
  عبد الواحد علي حسن سران



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٥  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد الولي علي سعد ماھوب
  أحمد عبد هللا محمد العولقي
  محمد علي عبد هللا النجار

  آسیة عبد هللا عبد الرحمن السري
  حمود مساعد حمید أبو غانم

  علي أحمد عبد هللا القارة
  عبد هللا عبد هللا الشبیب

  منصور راجح الشاوش بوكالة ولده ماجد منصور الشاوش
  علي حسین ناصر الرباصي
  محمد علي أحمد المنتصر
  عبیر صالح عبده صالح
  أحمد عبده زید القدمي

  عمار علي أحمد محمد مدھش ومنال
  ابن مھیوب للكھرباء یمثلھا ماجد محمد مھیوب

  صالح أحمد قاسم الدبعي
  عبد هللا علي حسین بھیش
  أحمد قاسم عبد هللا الدبعي

  محمد محمد أحمد جابر الكمراني
  إیثار سلطان محمد سیف الصلوي

  جوھر علي أحمد األحلسي
  عبد الكریم حمود عطیة

  محمد عباد یحیى القادري
  رمزي عبد هللا شبرین

  جمیل مسعود یحیى المحفدي
  فایز یحیى أحمد الكوكباني وعمر فایز یحیى أحمد الكوكباني

وعمار فایز یحیى أحمد الكوكباني
  مھدي أحمد یحیى النشي
  علي محمد علي جرعون

  علي أحمد محمد المصیادي
  ورثة محمد أحمد أحمد جمعان

  أحمد حسن أحمد البحري

  مختار محمد محمد الجبلي
  وزارة األوقاف واإلرشاد وعادل محمد صالح علي

  حسن حسن أحمد السالمي
٧)  ورثة أحمد أحمد المبنن وعددھم (

  شوعي أحمد إسماعیل البدوي
  صباح محمد علي النجار وأخواتھا رضیة ونوریة

  أحمد شریان صالح البكیر
  جمال عبد الرحمن عبد الرحمن الظرافي

  محمد علي عبد هللا المفرحي
  محمد علي مصلح الریاشي
  محمد صالح علي الغابري

  أمة الملك عبد هللا عبد هللا القدمي
  عصام لطف أحمد قاضي

  مؤسسة بن األشول یمثلھا عبد الكریم صالح األشول
  أیمن محمد علي مسعود
  علي محمد عبده یحیى

  أیمن محمد علي مسعود
  یحیى محسن رفیق الظفیري
  سامر مھیوب سعید الصلوي

  مجاھد یحیى علي القعود ومن إلیھ
١٦)  ورثة عبد هللا أحسن صالح البرطي وعددھم (

  علي محمد علي الحاج عوض
  غمدان أحمد النجار

  یحیى محمد یحیى الكحالني
  محمد حسین أحمد النوار

  فوزیة عبد هللا محمد الحلیلة
  سیدة عبد هللا عبد هللا الدرة

  طھ یحیى عبد هللا شھاب
   عباد أحمد أحمد جمعان

  المؤسسة المحلیة للمیاه والصرف الصحي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٦  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن
  محمود ناجي محمود العدلة ومن إلیھ

  حسین صالح أحمد ردمان

  مبخوت أحمد حسن عقبة
  عبد هللا قاید شمسان أبو عوض

  المعتصم عبده حامد مقبول
  فضل عبده عبد هللا العدیني

  أمین علي عبده حسن
  أمین قاسم جعلل

  عبده أحمد حمود محمد محمد یحیى علي القعود والعزي یحیى
علي القعود

  حمود محسن حسین الجولحي
  علي حمید عبده مصلح األسد

  إبراھیم وحمزة علي حسن الكحالني وأخوانھم
  محمد محمد الطویل العنسي

  شركة یمن موبایل للھاتف النقال
  عبده عبد هللا یحیى سعد المدعي

  عواطف محمد أحمد السالمي
  أبو زید عبد القوي ناجي الكمیم

  علي أحمد إسماعیل المروني
  عبد هللا محمد عبد هللا الحوتي

  أدھم أحمد محمد عبد هللا الصامت
  شركة باسفیك انترنا شیونال الینز المحدودة

  أحمد محمد ثابت القاضي
  أحمد عبد هللا أحمد القاص

  مروان سعدي مقبل الحمادي
  علي یحیى علي المؤید
  الخطوط الجویة الیمنیة
  ناجي صالح الرویشان

  عبد هللا أحمد صالح الكمیم وأخیھ حسین

  عبد اإللھ حمود حسین الموشكي

  علي محمد حسین العدلة ومن إلیھ
  القاضي بدر راجح والقاضي عبد الواسع العریقي والقاضي

محمد علي الجریدي
  علي بدر أحمد عقاب ومن إلیھ
  منصور صالح صالح الزافني
  عبد الحي محمد محي الجالل

  مجاھد یحیى علي القعود وأخوتھ
  محمد یحیى علي القعود والعزي یحیى علي القعود

  محمد محمد القحیط
  محمد یحیى علي القعود والعزي یحیى علي القعود

  محمد یحیى علي القعود وأخوه العزي
  محمد یحیى علي القعود والعزي یحیى علي القعود

  زید محمد علي عثرب
  محسن وثابت صالح وثاب
  كرم قیصر مظفر الشیباني

  راجح یحیى یحى أبو روس
  عبد الغني محسن حسن العماد

  عادل أحمد أحمد سعید
  حوریة صالح أحمد محمد الرھمي

  سالم محمد النجار
  عبد هللا یحیى محمد القحطاني

  الشركة الیمنیة للصناعات النسیجیة
  محمد علي سعد العبیي

  یحیى یحیى عبد هللا لقمان والنیابة العامة
  خالد مقبل علي الجراح والنیابة العامة

  محمد محمد عبده
  عبد هللا یحیى عثمان الوزیر

  إبراھیم عبد هللا القاضي وحسین طالل محمد سیف ثابت
  عبد الرحمن علي محمد الصایدي ومن إلیھ وورثة أحمد

٢٨)صالح الكمیم وعددھم (
  شمعة محمد عبد ربھ الھجري



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٧  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  رضوان عبد هللا قائد العزاني
  وزارة السیاحة ممثلة بالقائم بأعمال وزیر السیاحة أحمد محمد

العلیي
٥)  ورثة محمد علي محسن ساري وعددھم (
٢)  ورثة محمد علي محسن ساري وعددھم (

  وزارة الصناعة والتجارة
  لطیفة علي محمد قیس
  ھالل محمد علي خلوف

  عبد اللطیف علي أحمد حسین المجدد
  وائل ناجي أحمد رائع

  سعید محمد سعید الغنامي
  محمد شعالن مبخوت سبالن
  عزیز محمد محسن الھمداني

  سیدة محمد حسن فروان
  سلیمان صالح أحمد السھیلي

  عماد محمد لطف السرحي
  جمیل عبد القادر نعمان الدبعي
  خالد سعید حمید محمد األغبري

  یحیى یحیى مقبل الحاشدي
  حسین عوض حسین البشیري

  خلیل جمیل طربوش محمد خلیل
  إبراھیم محمد الموجاني
  قاید محمد قاید عدالن

  ناجي حمید قاسم الضبري
  أحمد حمود محمد السوادي
  أحمد حمود محسن العیاني
  عبده محمد أحمد القاضي
  زیاد یحیى ناصر الفقیھ

  محمد محسن حسین الحجاجي

  أحمد صالح عبد هللا الردماني وحمود صالح عبد هللا الردمان

  عبد السالم إبراھیم سعید القاضي
  عبد السالم إبراھیم سعید القاضي

٨)  حمود محمد علي ھادي بیدر وآخرین وعددھم (
٨)  حمود محمد علي ھادي بیدر وآخرین وعددھم (

  الساحل الذھبي للسیاحةو المعارض الدولیة
  صالح محمد علي أبو علي
  منیرة علي محمد الدردعي

  دحان صالح عبد المغني
  محمد العزي جبار

  ورثة محمد حسین المخالفي
  شعالن مبخوت سبالن وزید شعالن مبخوت

  علي علي لطف عباس والنیابة العامة
  علي ناجي العدلة والنیابة العامة

  ناجي أحمد علي التویتي
  حسین صالح أحمد ردمان

  شركة إم تي إن یمن للھاتف النقال جي إس إم
  سعید محمد سیف سعید

  یحیى محمد محمد عصید
  ماجد سعد مھدي عواض الجدري

  سعید محمد سیف سعید
  إسماعیل طالل محسن المطحني

  محمد یحیى محمد الحمامي
  أحمد حمود محمد السوادي
  ناجي حمید قاسم الضبري
  حمود علي محمد مرغم
  ھیثم عبده أحمد المحیا

  جبران ناجي مزید
  صدام مھدي محمد صالح األوزري وریاض مھدي محمد

صالح األوزري
  محمد وعلي وجمیل صالح عبد هللا الردماني



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٨  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  حسین محمد محمد ناصر بشیر
  محمد محمد عبده مرجان

  أبو الفتح محمد عالء الدین النور
١٦)  ورثة عبد هللا أحسن صالح البرطي وعددھم (

  محمد حسین علي السفرجل
  أمینة طھ علي صالح

  محمد العزي إبراھیم حسن
  محمود عبد الغفور عبده منصور نعمان

  ورثة أحمد صالح القاضي
  ھاني شرف مھیوب القدسي
  أحمد أحمد عبد هللا منصور

  یوسف سیف الصراري
  ندیم أحمد عبد الوھاب العیزري

  أحمد علي أحمد الھاملي
  قاسم حسین الحظاء

  طھ حسین علي الدقمي
  محمد محمد أحمد حسن عالمة
  ریاض عبد الرحمن یحیى جلب

  رمزیة أحمد سالم أحمد
  رمزي محمد عبد هللا كابع

  حمود قائد غالب البحلة
  حافظ محمد صالح الزبیدي وناجي السلمي

  محمد علي قاید سعدان وأخیھ محمد
  محمد عبد الخالق حسن حمزة
  محمد مھدي حسن الحطامي
  نبیل محمد حسن الجدیري

  عبد هللا محمد عبد هللا جمعان
  ورثة إسماعیل علي إسماعیل السكري ومحمد حسین الفقیھ

  عبد هللا محمد عبده عبد هللا الحبیشي
  یوسف أحمد یحیى المنصور

  محمد عبد الملك محمد المھدي

  محمد حزام حسین صالح
  عبد هللا علي عبد هللا المطري

  علي یوسف قاید الواقدي
  أحمد حمود محمد عطیة

  أسماء سلیم حمادي كیدمة
  دولة عبد هللا مسعد صویلح

  سمیة حامد صالح حسن
  إیمان أمین أحمد عبد هللا الذبحاني

  ورثة لطف أحمد صالح القاضي
  إسماعیل نعمان عبد هللا العسلي

  نبیل العزي محمد نعمان
  سعید عبد هللا علوان

  محمد عبد هللا إسماعیل السعیدي
  ورثة حمود مبخوت مثنى معزب

  محمد سعد حرمل
  شركةموكا للصناعات الغذائیة المحدودة

  حزام عبد هللا ھادي العوامي
  مختار عبده علي التویتي

  صادق محمد ناجي أبو الرجال
  محمد حسن غازي فتح هللا

  محمد محمد عبد هللا علي حمید
  عبد الكریم أحمد محمد الشرفي

  طاھر أحمد علي مرعي وأخیھ صالح
  زبیدة صالح سعد الحشاش

  فائز محسن حسن قعشم
  یحیى محمد علي العزكي

  یاسر أحمد ناصر یحیى سرحان
  أوالد حمید مداعس

  ھیفاء محمد محمد غالب األسد
  أحمد محمد عبد هللا اآلنسي ویحیى أحمد أحمد الطبشي

  صفاء عبد العزیز عمر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٤٩  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  حسن علي حسن معاذ
  محمد علي محمد حسن األھدل

  إیمان أحمد محمد الكور
  سفیان محمد حسن محمد
  سعد محمد صالح عقبة

  عبد الرحمن علي محمد الدوماني
  عبد الملك سیف غالب الشرعبي

  عبد الوھاب حسن محمد حمید الدین
  عبد الرقیب علي ناجي عثمان
  عبد هللا حسین مھدي الخوالني

  مسعد عبد هللا محمد صالح
  یحیى عبد هللا درھم المؤید
  ریم عبد هللا محمد الزبیر

  عبد هللا یحیى علي العذري
  ورثة عباس علي عباس البدوي

  عبده محمد سنان الحداد
  نسرین راجح صالح بن ناصر
  سیف عبد هللا أحمد السلمي

  أحمد یحیى أحمد أبو منصر ومحمد یحیى أحمد أبو منصر
وإسماعیل حسن أبو منصر
  زكي علي ھزاع العیاني

  محمد علي محمد المنصوري
  فھد أحمد یحیى زھرة

  عبد هللا عبد الكریم أحمد عبده المحیا
  سلطان علي عمر عبده

  المؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة
  خالد محمد صالح سویلم

  مرشد طالب حسن الوصابي
  خالد حمود محمد الرقاص

  طارق ناجي محمد الغرسي

  سمیر عبده قائد الجولحي
  مأمون أمین عبد هللا القوزي
  القاضي / علي أحمد الوعل

  أحمد محمد ناصر عقبات
  أحمد محمد ناصر عقبات

  إیمان عمر أحمد البصیري
  أسماء مھیوب عبد هللا النھمي

  یسرى حسین محمد المؤید
  ھند عبد هللا حسن السحولي

  نجالء فؤاد مقبل أحمد الحلیاني
  محمد عبد هللا صالح الدھمي

  عبد هللا عبده سعد قیران
  محمد یحیى الصیرفي

  أمل سعید حسن الصبري
  محمد أحمد محمكد المھتدي

  عبد الكریم سعید محمد الدبعي
  زید حسین یحیى القشار
  عبد اللطیف سنان الكمیم

٥)  حفظ هللا سعد صالح شرھان ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد شوفي الخیاطي
  ورثة علي علي محمد مھدي المنصوري

  عبد الكریم محمد یحیى زھرة وعلي محمد یحیى زھرة وأمین
محمد یحیى زھرة

  محمد سالم صالح المشدلي
  ورثة علي قائد محمد العودي

  عبد العزیز مرشد الشیخ
  ألفیة یوسف عبد هللا الحیمي

  محسن مانع الحجاجي
  أحمد عبد الرقاص ومحمد وأحمد أوالد علي الحبابي ونبیل

١٦)حسین بادي وعلي محمد وھبان وآخرین وعددھم (
  محمد أحمد علي الجھراني



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٠  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد الباري محمد لطف العماري
  إحسان محمد عبد الوھاب سعید
  بكیل محمد إسماعیل البحشائي

  نواف صالح علي المطري
  أیمن أحمد أحمد الفتیني

  عبد العزیز علي یحیى السماوي
  معاذ محمد أحمد المھدي

  القاضي عبد الملك علي مرشد العرشي
  سنان علي علي حلبوب

  محمد عبد هللا علي العمودي
  إبراھیم شكري محمد یحیى

  عبد هللا عبد هللا ناشر الحیفي
  صالح أحمد موسى الظاھري

  عصام لطف أحمد قاضي
  كرم محمود عبده سعید

  خالد ناجي مسعد العبیدي
  علي حسین حسین الوظیني

  عمار علي أحمد الریمي
  محمد علي محسن الحرازي

  سمیرة علي صالح ناصر
  عبد الرقیب محمد أحمد نعمان

  مھدي أحمد سعد الغزي
  یحیى فرج علي غیثان ومحمد حزام علي غیثان

  حمید صالح أجمد غیالن
  رائد أیوب مھیوب إبراھیم

  محمد علي ناجي شمس الدین
  مازن عبد هللا حسین الصعري

  محمد حمود عابد
  عبد الوھاب عبد الكریم قاضي
  عبد الفتاح عبد السالم الخوجة

  بدر الدین محمد لطف العماري
  ھیثم أحمد علي حطرم

  عتیقة صال أحمد الحیمي
  سمیرة عبد هللا علي المطري

  ندى علي یحیى القادري
  رفیعة محمد یحیى السماوي

  غادة عبد الوھاب محمد الشامي
  ھیئة التفتیش القضائي

  ألفیة یوسف عبد هللا الحجي
  أمینة أحمد عایش الحممي

  عبیر حمود ناصر العكاد
  عبد الكریم عبد هللا ناشر الحیفي

  منال عبد هللا أحمد فاضل الظاھري
  عمار ومنال أوالد علي أحمد مدھش

  أرسالن محمد الدبعي
  بلقیس مسعد أحمد جوھر
  نوال محمد أحمد النصیري

  صادق یحیى ناصر الكولي وعلي ناصر ناصر الكولي
  حسن جابر ناصر الصلول

  بدر مصلح علي البوشن ومن إلیھ
  مجاھد یحیى أحمد أبو لحوم
  عبد هللا ناصر عتیق عواس

  غیثان محمد أحمد غیثان ومھدي أحمد صالح غیثان وحمید
یحیى أحمد رسام

  علي حمید علي المحمي
  یاسین عثمان أحمد الصلوي

  أمین نصر محمد العماري
  علي عبد هللا عتیق الكبش

  نشوان حمود ھزاع عبد العزیز العواضي
  أحمد حسین أحمد مطھر
  سكینة حسین محمد فضة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥١  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد هللا أحمد حسین الفقیھ
  خالد محمد محمد الماخذي
  فازع یحیى ناصر الحمري
  علي حمود علي مقراض
  محمد ھادي یحیى دھیش
  أحمد قاسم أحمد األسطى

  محمد صالح حسین المذبحي
  خالد حیدر سعید الدبعي

  علي أحمد الجوزي
  صالح محمد جار هللا صومل وعبد الوھاب أحمد یحیى الوشلي

  محمد عبد القدوس أحمد الكبسي وخلود الكبسي

  منیف غالب أحمد الرافعي
  عادل محمد أحمد النجار

  شیماء عبد هللا أحمد الكینعي
  أحمد علي سعد الفقیھ

  صالح مقبل صالح السكني
  شركة أم تي إن یمن للھاتف النقال جي إس إم

  البنك الیمني لإلشناء والتعمیر
  خالد أحمد حمود المندي ومحمد أحمد حمود المندي

  ورثة عبده زاید صالح زاید وھم علي علي قاسم العمیري ومن
٣)إلیھ وعددھم (

  درھم یحیى علي رسام
٦)  صالح عبد هللا الشحطري وورثة ناصر الشحطري وعددھم (

  حیدرة سیف محسن العریقي وورثة محمد علي نعمان العریقي
  حامس ویحیى وحسین ومحمد وناجي وعبد هللا أوالد عبد هللا
حسین القاضي وحسین حمود حسن القاضي ویحیى علي حسین

القاضي
  صالح محمد ناصر صالح منصر قیدم

  أحمد حیدر سالم عتیق
٤)  ورثة مختار محمد عبده كلیب وعددھم (

  أمل أحمد أحمد الرخمي
  إیھاب عتیق صالح السالمي

  سعید أحسن الذریري
  ورثة حافظ ثابت عایض سالب

  حسین حسین قیرمان
  عبد هللا قاسم أحمد األسطى وأخیھ محمد

٢)  عصام علي محمد شوتر وآخرین وعددھم (
  فیصل حمود محمد الفتاحي

  یحیى یحیى الكوكباني
  محمد حسین شرھان

  أحمد علي حسین الكبسي وأمة الرحمن علي محمد ھاشم
الكبسي

  ذكرى حمود خالد الشرعبي
  شیماء عبد هللا أحمد الكینعي

  عادل محمد أحمد النجار
  أحمد عبد هللا منصر خصروف وصالح أحمد إسماعیل الربع

  عبده محمد محمد مصلح الزوقري
  جمیل عبد القادر نعمان الدبعي

  حمود درھم مشناص الوادعي وناصر شالف ھادي الوادعي
  علي حمود أحمد المندي وأخوانھ

٧)  مجاھد أحمد صالح الفرح الخالدي وآخرین وعددھم (

  مجاھد الفرح الخالدي وصالح عبد هللا الشحطري ومن إلیھ
٤)  مجاھد أحمد الفرح الخالدي وآخرین وعددھم (

  عبد الرحمن خلیل الكمیم
  أحمد أحمد الدبا وناصر الدبا ناصر الدبا وصالح قاسم الدبا

  محمد محسن علي جمعان ویحیى محسن علي أحمد جمعان
ومنصور صالح سعد جمعان ومن إلیھ وأحمد علي أحمد جمعان

  صالح محمد مھدي الضیفي
  فاطمة قاید محمد سیف وورثة عبد السمیع محمد عبده كلیب

٤)وعددھم (



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٢  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  إبراھیم علي أحمد قوزع
  طاھر محمد عبد هللا الجنید
  كمال محمد صالح الكوماني

٨)  ورثة محمد لطف الزنداني وعددھم (
  شمس الدین ردمان أحمد الخامري

  محمد علي علي فروان
  ورثة حزام یحیى حزام صلیح

  مانع حسین معروف قتب ومطیع حسن معروف قتب
  ناصر ناصر محمد قید ومحمد ناصر محمد قیدم وصالح محمد

ناصر قیدم وعبد هللا علي محمد قیدم
٩)  ورثة عبد الرحیم ردمان وعددھم (

  زید علي محمد الفران
  عبد هللا یحیى محمد مفرح

  حسین حسین العكشي
  محمد أحمد الجعشني

  صالح محمد جار هللا صومل وعبد الوھاب أحمد یحیى الوشلي
  ورثة عتیقة سعد مھدي عبید

  أحمد علي أحسن الجالل
  عبد الرحیم محمد عبد الرحیم األصبحي

  مفید حمید یاسین الغزالي
  نواف علي صالح علي الفقیھ

  ورثة محمد أحمد عبد هللا حنظل
٨)  ورثة العزي أحمد علي الوصابي وعددھم (

  حفظ هللا أحمد غالب النجري
  علي منصر حسین الرزامي

  سعید محمد نصر الدبعي
  عادل سعید محمد القمطي
  طھ حسین محمد أبو طالب

  عائشة محمد عطیة
  سماح عبده الزبیر

  بشیر إسماعیل عبد الرحیم الحمادي

  عبد الخالق صالح زاید
  كمال محمد صالح الكوماني
  طاھر محمد عبد هللا الجنید

  ناصر وصالح ونبیل أوالد صالح علي الكاللي
  ناجي حمید محسن الذاھبي

  ناصر أحمد حسن الشور
  صالح علي حزام السریحي وصالح ناصر الشیبري
  صالح صالح محسن الشامي وأخویھ فیصل وأحمد

  عبد هللا ومنصور وأحمد محمد وعلي أوالد صالح سعد جمعان
ومن إلیھ

  حمود محمدعلي الشبامي وأحمد علي عبد هللا السنیدار
  عبد السالم عبده محمد الخراشي

  حسین حسین العكشي
  عبد هللا یحیى محمد مفرح

  مصرف الیمن والبحرین الشامل
  علي محمد حسین الجالل
  أحمد حمود علي مسمار

  سنان عبد هللا صالح أبو لحوم عنھ زیاد عدنان أبو لحوم
  عوض وأحمد عبد المعطي مقبل البكاري

  ناجي محمد صالح المریسي
  عثمان أحمد سیف شیخ
  محمد محمد أحمد حنظل

  محمد محفوظ الصوابي وأخیھ عبد الرحمن
  نصر عبد الرحمن العامري
  عبد هللا محمد أحمد القدري
  صفیة محمد ناجي الصبري

  دحان قاسم علي جعوان
  سعد سعد أحمد قعیش

  ورثة حسین أحمد الحاللي
  نبیلة ھاشم محمد منیب

٤)  ورثة علي ناصر عبد هللا الحداد وعددھم (



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٣  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ورثؤة محمد حسین الذریري
  حمود حمود أحمد البحري
  محمد أحسن عاطف القشم

  أحمد حمادي عبد هللا الشوكاني ومن إلیھ
  خالد إسماعیل لطف العنسي

  حسن الریس أحمد
  علي محمد علي الیمني

  عبد العزیز حزام محسن العواضي
  أمین محمد سعد خصروف المطري

  عادل علي یحیى الخاسي
  خالد علي أحمد الطوقي
  مدارس ساس األھلیة

  شركة المسیلة الستكشاف وانتاج البترول
  إشراق یحیى حسن عبد هللا المطري

  منصور یحیى العصیمي
  أحمد صالح صالح الزواحي

  ناصر حزام الحماطي وأخیھ علیھ
  نبیل أحمد مسعد الشغدري

  معمر علي مكرد أحمد الصلوي
  وسام زین محمد الرداعي
  وزیر عبده محمد العودي

٢)  الخادم علي أحمد األحد ومن إلیھ وعددھم (
  عزیز عبد هللا عبد هللا الحیمي

  عبد اإللھ یحیى محمد الجالس وولده محمد
  عبد الرحمن عبد هللا الكباري

  صالح أحمد حسین وھاس
  ناجي علي محمد قیس ومحمد علي محمد قیس وأحمد علي

محمد قیس
  ورثة عتیقة محمد سعد الجالل
  محمد صالح صالح الصباري

  حسین صالح الجالل

  ورثة مقبل بن أحمد الذریري
  خالد حمود علي الخشبي
  نبیل علي علي الصالھم

  ناصر عیدیني عسكر ومن إلیھ
  خدیجة لطف محمد المغربي
  أحمد صالح حمود الحربي

  یحیى شوعي تاج الدین
  البنك الیمني لإلنشاء والتعمیر

  شوقي علي حسین الفقیھ
  یسرى علي یحیى األحمر
  تقیة محمد أحمد األحمر

  رشا رشاد عبد العزیز الصوفي
  علي عبد هللا محمد القباطي

  أحمد علي أحمد سعد المطري
  فراص محمد قاید العصیمي

  علي یحیى صالح الزواحي ومن إلیھ
  نبیل أحمد مسعد الشغدري

  ناصر حزام صالح الحماطي وأخیھ علي
  عبد هللا أحمد حسن العسكري

  خالد عبد هللا محمد عبد هللا علي الحاج
  عمار ناجي محمد الوھبي

  نصر عبده صالح الحداد األحد
  بدور محمد حسن البدوي
  أحمد مرشد عبده العامري

  ورثة حمود شایف سبأ ووضحة حسن شمسان
  عابد مجاھد أحمد الحداد

  علي علي العروسي ولطیفة علي محمد قیس

  محمد حسین رایع
  عتیقة محمد سعد الجالل ومحمد حسین علي رایع

٢)  ورثة عتیقة محمد سعید الجالل وعددھم (



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٤  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عادل علي عبد هللا قاطن

  مروان عبد القادر الصعفاني
  عایض ھادي درعان الخوع
  رامي محمد عبده السامعي
  حسین علي صالح الخیل

  نازك محمد عبد هللا الشعیبي
  عبد القادر أحمد صالح السقاف

  رشید سالم علي غانم
  یحیى صالح ھادي المدركي
  أحمد مجاھد أحمد أبو غانم
  حفظ هللا علي صالح الكمیم

  عبد الكریم حیدر عباس الساعدي وعبد هللا محمد أبو علي
  فارس یحیى علي الحاشدي
  فؤاد علي حسین الحصیصي

  عارف محمد علي الغذیفي وأخیھ علیھ

  أحمد عبد هللا صالح صالح سالمة

  مھدیة بنت علي حاتم القوقعة
  رزق علي سعید الضبري

  خالد حسن البعداني
  عایض خمیس مقبل خمیس

  موسى محمد موسى العامري
  ورثة أحمد شوعي النجار
  فواد محمد عباس فاضل
  عبد هللا علي حسین رایع

  ضیف هللا محمد ناصر جمیل الخیاطي
  محمد سعد حمزة

  عبد الفتاح علي أحمد الزبیري
  أمة الرحمن عبد هللا علي حنش وسامیة وبشیر وخالد وسمیة

أحمد أحمد البلیلي

  وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة ضامر یحیى إبراھیم
مھاوش

  عبد الحمید جالل علي الجالل
  عبد الھادي ھادي درعان الحاشدي

  شیماء منصور عبد هللا السامعي
  علي محمد محمد الناھي

  عارف عبد هللا محمد العماري
  مكتب األوقاف واإلرشاد باألمانة

  عبد الوھاب سالم علي غانم
  سامیة حیدر محمد القھالي

  مساعد مجاھد أحمد أبو غانم
  علي أحمد حسین المجدد

  محمد یحیى حسن الملحاني
  عبد الحمید عبد الوھاب حسین البوني

  علي مسعد أحمد الرماني
  علي حسین محمد مداعس وولده نبیل ومحمد حسین حسین

مداعس
  علي قاسم حسین صالح سالمة ومحمد قاسم حسین صالح

سالمة
  سعید محمد نصر القدمي الدبعي

  محمد صالح یحیى المدني وعلي عبد القادر األخفش
  حلیمة حسن البعداني وخدیجة حسن البعداني

  أحمد علي محسن الشریف
  عبد هللا علي علي العنسي
  ورثة عبده شوعي النجار

  أكرم علي عباس فاضل ونادیة علي محمد عباس فاضل
  محمد أحمد أحمد الشرفي
  رشدیة محمد صالح أحمد

  مختار أحمد محمد سعد حمزة وحمودة الروضي
  محمود صالح مصلح سرحان وأخیھ عبده

  أروى ومن أحمد أحمد البلیلي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٥  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  سمیر سیف عبد هللا الخالدي
  عبد الحافظ محم محمد البحري

  یحیى علي علي السري
  نبیل محمد محمد الحاضري وعمار نبیل محمد الحاضري

٤٣)  ولید محمد صالح الشھاري وآخرین وعددھم (
  عبد الرحمن محمد زید الوشاح

  عبد الحمید حمود عامر ومن إلیھ
  عبد الوھاب عبد الرحمن محمد عباس المتوكل

  مختار عبده محمد الشیبة
  علي علي صالح سند

  محمد عبد هللا أحمد السعیدي
  یحیى محمد أحمد الصالحي
  محمد یحیى یحیى القصوص

  الھیئة العامة للمحافظة على المدن والمعالم التاریخیة
  علي محمد علي المرغمي
  علي حسین محمد شرھان

  مروان عبد هللا أحمد اإلریاني
  بشیر أحمد علي الحبیشي

  علي محسن مفلح الحنق وأخیھ فارس
  محمد أمام محمد سعد ناجي ومن إلیھ

  ماجد عبد الرحیم السلمي
  حسین محمد مھدي شحین

  سعادة علي محمد الصعفاني
  ورثة علي صالح معلوم

  عبد الحكیم شمسان عبد هللا األكحلي
  محمد حمود محمد النھمي

  أحمد ھادي عایض الغشمي
  أبو بكر صالح مبارز

  طاھر عبده علي العماري
  حمیر عبد هللا عبد هللا مداعس

  بدریة محمد علي خالد
  عبد هللا محمد علي المقري

  خدیجة محمد محمد غدر
  عبد الرزاق یحیى محمد الدیلمي

  بنك التسلیف الزراعي
  خالد ومحمد عاقل العاقل

  حسین محمد حسین الفقیھ
  عبد الرحمن محمد عباس المتوكل

  وزیر أحمد عبد هللا الخوالني
  محمد علي محمد النصیف
  بشرى یحیى محمد الخیاط
  حلیمة محمد محمد العودي
  أحمد علي ناجي القطیبي

٦)  ورثة قائد عبده فرحان وعددھم (
  محمد أحمد علي الفرزعي

  مجاھد سعید حیدر سلیمان العبدلي
  یحیى محمد عبد هللا اإلریاني
  محمد عبد هللا محمد الصبري

  حازم محسن مفلح الحنق
  غنایا غالب سعید سعد ناجي ومن إلیھا

  حمید عبد هللا حسین الجدري
  ناصر محسن علي النمري
  أحمد علي سالم الشعیبي

  ورثة أحمد عبد هللا معصار وورثة مصلح أحمد عبد هللا
معصار

  سماح محمد علي المطري
  خدیجة أحمد محمد زبارة

٤)  یحیى محمد یحیى العمیري ومن إلیھ وعددھم (
  أدیب عبد الرزاق غانم

  محمد ھشام محمد الوصابي
  تقیة عبد هللا عبد هللا مداعس



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٦  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  مھدي محمد علي عطیة وعطیة محمد علي عطیة

  ضیف هللا علي عبد هللا حیدر وعمار علي عبد هللا سعید باحجاج
٣وآخرین وعددھم 

  حمود أحمد حمود عامر
  یحیى غادر محمد زاھر

  عبد الغني علي صالح الفھد
  علي أحمد عثمان النجدي

  محمد أحمد أحسن الزبیري
  إبراھیم محمد زیاد

  خالد یحیى عبد هللا الدیلمي
  یحیى عبد هللا أحمد الخاوي

  نور الدین یحیى محمد شجاع الدین
  عارف عبده محمد الصغیر

  ولید عباس عبد المعین السقاف
  ولید خالد عبد هللا العنسي

  علي لطف محمد البواب ومن إلیھ
  ولید عبد الواحد السیاغي
  محمد محمد علي المرصد

  یحیى عبد هللا محمد عسالن
  علي عوضة السالمي الخدري
  محمد محمد حسین فتح نجاد

  ورثة أحمد أحمد صالح القماسي
  ثابت محمد غالب صالح
  محمد أحمد علي العلیي
  لطیفة علي أحمد رابة

  عبد الكریم أحسن مقبل الھرة
  حمید یحیى یحیى قبائل

  فاطمة حمود علي جابر وھاشم یحیى أحمد البوعاني
  أحمد وعبد هللا أوالد ناجي حزام مفلح

  طھ أحمد علي سعدان

  محمد محمد أحمد عطیة وحمیدة سعد الحسام وناجیة محمد
أحمد عطیة

  شركة كالفالي بترولیوم قبرص المحدودة

  حسین محمد الفقیھ
  خالد أحمد محمد األشموري

  صالح علي صالح الفھد
  علي علي صالح جیالن

  عبد الحكیم محمد أحمد المجاھد
  محسن علي محسن إبراھیم ومن إلیھ

  شركة جروب فور إس سكیورتي سرفس
  محمد أحمد أحمد المعمري
  مؤسسة أبو نبیل للتجارة
  مازن عبد هللا السروري

  سامیة عبد هللا شمسان الدبعي
  محمد مھدي علي النقیب ولطیفة حسین العنسي

  صبحیة أحمد سعید أغا
  إنتصار لبیب عبد هللا الحاللي

١٠)  ورثة محسن علي محسن مزقر وعددھم (
  علي حسن صالح مضمون

  موسى أحمد عبد هللا المرقدي وحسین علي عوضة الخدري
  عبد السالم علي أحمد مقبل الریادي
  ورثة حمید حسین إسماعیل القماسي

  صالح محمد غالب صالح وسعید محمد غالب صالح
  جواد بجاش غانم الجنید
  تقیة أحمد محمد الزبیري

  عبد هللا وسمیرة أوالد أحسن مقبل الھرة
  صالح علي قبائل

  حسین أحمد صالح سالمة وحسین صالح صالح سالمة
  عمر محمد علي المعلمي وولده أحمد

  حسین حسین الھبل ومن إلیھ



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٧  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  إبراھیم محمد حسن فتح هللا
  نعمان أحمد غالب العواضي
  عبد الغني عبد هللا الحیمي
  محمد منصور محمد نعمان

  حاجب یحیى حاجب المھرس
  حافظ عبده محمد األشول

  حمود علي عزیز زید
  فاطمة عبد هللا مبخوت الكوكباني وسیف محمد محمد الخظمي

  أحمد عبد هللا عبد هللا حسین الدعیس
  محمد محمد األكوع

  عبد الرحمن حسین أحمد القریطي

  عبده علي ضیف هللا شحیط
  عبد الملك حامد علي مسعد العطاني

  محمد محمود قاید النقیل الریمي
  ورثة حسین حسین جالعم

  مكتب األوقاف واإلرشاد باألمانة
  محمد أحمد محمد مداعس

  حسین حسین حسین الجوزي ومن إلیھ
  محمد أحمد الویناني ومن إلیھ

  ولید عبد هللا خرصان
  سعادة علي الشریجي

  عبد السالم ھزاع سعید المخالفي وعبدهللا حسن المسوري
  حمود علي حسین المنتصر ومن إلیھ
  أحمد سعید الحبشي الفقیھ ومن إلیھ

  شركة الخطوط الجویة الیمنیة
  علي علي عایض الدولة
  یحیى علي یتیم تشالن

  عبد هللا شرف عبد هللا القلیصي
  أحمد حمید محمد مداعس

  زھیر محسن أحمد األكحلي

  محمد علي المحیا
٨)  ورثة علي فراص علي حبیش وعددھم (

  علوان محمد عزیز قاید
  عبد السالم أحمد علي الخوالني

  أحمد أحمد جمیل العروسي
  شمس محمد علي الصباحي

  حسین محمد لطف معیاد
  نایف ناصر مبخوت القھالي

  عبد هللا مرشد حسین نایف الحاشدي
  عبد الملك محمد مطھر

) وأمة الملك٦  ورثة ناصر حسن ناصر الحبیشي وعددھم (
عبد الرزاق النحوي

  حمود علي ناصر الحجوري
  عبد الملك حمود علي معیاد
  فیصل یوسف سیف الریمي

  ورثة محمد عبد هللا محمد لعلع
  عبد الباقي محمد مقبل الحكیمي

  محمد علي علي ھادي
  صبحیة یحیى مصلح الرموش ومن إلیھ

  شركة جروب فور أس سكیوریتي
  حسین عبده علي صبیح وصدام عبده یحیى العسكري
  حسین عبده علي صبیح وصدام عبده یحیى العسكري

  محمد محمد المرعي الملقب دبا
  عبد الكریم المؤید ومن إلیھ

  ورثة محمد سعید الحبشي الفقیھ
  عبد الرحمن محمد الكردي

  أحمد علي الیمني وبنك التضامن
  طالع علي إسماعیل األشموري ومن إلیھ

  فاطمة قاسم محمد غالب القلیصي
  یحیى یحیى الجعدبي

  منال علي محمد الربیدي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٨  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد الجلیل قاسم الحطامي
  عبد الفتاح عبد هللا واصل

  خالد عبد هللا فرحان الحاشدي
  فطوم ونورا ومروى عبد هللا محمد األصبحي

  نبیل محسن محمد البوساني وفاطمة محمد رزق الجرافي
  حمود حسن حسن حنظل

  عبد الغني علي محمد الوادعي
  مطیع یحیى العزي عاطف
  نایف علي محمد الوادي

  لطیفة محمد سعد المزعقي
  محمد حزام صالح مھدي

  إبراھیم عبد هللا محمد الكبسي
٣)  ورثة عبدالحكیم أمین نعمان العواضي وعددھم (

  صالح محمد جار هللا صومل وعبد الوھاب أحمد یحیى الوشلي
  أحمد صالح أحسن الصرفي وعبد الخالق صالح عنق

  علي عبد هللا علي العیاش
  فھد عبد هللا علي العیاش البعداني

  حسن عبد هللا علي العیاش البعداني
  عبد الكریم عبد هللا علي البعداني

  محمد أحمد اإلریاني
  المستشفى الیمني األلماني

  عبد الكریم ناجي السمة

  شركة الشرق األوسط للتجارة
  عبد الكریم غانم عبده راشد

٨)  ورثة أحمد محمد علي الجرافي وعددھم (
  یحیى عبد هللا شمسان المسوري

  حزام محمد ناصر الحنیني
  صالح مصلح علي الناموس
  محمد علي أحمد المذبحي

  سامي محمد نعمان الشرجبي
  حسین یحیى قوبة وخالد حسین أبو زید

  ورثة صالح حسین الحثرة وآخرین
  ھناء طھ علي سعید األدیمي وأوالدھا

  تقیة محمد أحسن الدفعي
  أمة الرحمن یحیى لطف هللا الواشعي ومن إلیھا

  عبد هللا محمد علي البصیري
  علي محمد محمد الناھي

  عبد هللا محمد علي البصیري
  علي عبده محمد الجماعي
  أمیر طالع علي األشموري

  خالد محمد علي الیمني
) وطھ علي عبد٤  حاتم علي صالح شعبان ومن إلیھ وعددھم (

الخالق مجلي
  علي محمد محمد الشیبة

  ورثة محمد صالح أحمد القص
  عبد الكریم عبد هللا العیاش البعداني ومن إلیھ

  عبد الكریم عبد هللا علي البعداني
  عبد الكریم عبد هللا علي العیاش البعداني

  علي عبد هللا علي البعداني وحسن عبد هللا علي البعداني ومن
إلیھ

  جمیل سعید مرشد الشیخ
  بكیل عبد هللا سیف الحمیدي

  أحمد محمد علي غوبر وفیصل حمود البعداني وأكرم عبد هللا
حسن

  عرفات ثابت سعید ذیاب العیسي
  ولید إسماعیل محمد المؤید

) وآخر٨  ورثة حزام محمد علي الجرافي وعددھم (
  سمیر أحمد عثمان العبسي
  أمین درھم محمد المعصار
  ورثة أحمد مصلح الناموس

  حیدر یحیى حزام طاھر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٥٩  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبادي یحیى عبد هللا الجرزي
  علي محمد حسین مكرم

  رزق علي سعید الضبري
  صالح محمد جار هللا صولم وعبد الوھاب أحمد یحیى الوشلي

  سعد قاسم ناصر دھقم
  محمد سعد صالح المطري

  علي محمد عبده راشد طلحة
  محمد وعبد هللا وفیصل أوالد عبد العزیز الحیاسي بن یحیى

  نجیب وصالح محمد عبد الخالق الربیعي
  علي حسن علي العزاني

  مشلي حسن أحمد الحاشدي
  بشیر محمد یحیى عبید

  وائل عبد هللا عبد هللا مسعود
  نوریة علي محمد بلس

  عبد الغني سعید عبده الحاج
  عبده أحمد عباس مقبل

  عارف محمد ثابت القدسي
  فائز محمد حسن الضمادي

  أمین محمد حمود القطاع وأخیھ سنان
  عبد الجبار عبد هللا محمد األدیمي

  محمد أحمد أحمد المطري
  مھدي محمد علي عطیة وأخیھ عطیة

  حمود حسین علي الدربوح
  ولید عبد العزیز المترب وعبد هللا محمد المترب ومن إلیھم

  ورثة علي أحمد مبخوت الصباحي
  عبد الخالق محمد محمد أبو طالب

  علي صالح أحمد مساعد حنظل
  عبد هللا شرف الدین محمد الصایدي

  طھ حسین البشاري
  جالل محمد أحمد األدیمي

  أحمد علي صالح القین
  محمد حسین علي رائع

  علي محسن محمد الشدادي وقناف محمد محمد القحیط
  یحیى محمد العصیمي وأخیھ محمد

  مرشد ھادي المعازي
  علي محمد حزام العصري ومن إلیھ

  أحمد عبد هللا حسن الدیلمي
  محمد علي مقبل الحیاسي وأخیھ علي ویحیى ناصر الحیاسي

ویحیى محمد الحزورة
  عبده أحمد صالح الرازحي ومن إلیھ

  عبد الجلیل ھزاع أحمد السامعي
  محمد أحمد التركي وبشیر محمد یحیى عبید

  محمد علي أحمد التركي ومشلي حسن أحمد الحاشدي
  نوریة علي محمد بلس

  وائل عبد هللا عبد هللا مسعود
  شركة األلبان لألغذیة الوطنیة

  المؤسسة العامة للكھرباء
  محمد عبد السالم عبده عامر الشمیري

  بسمة محمد حسن الضمادي
  علي حسین ھریش المساجدي
  ورثة أحمد منصور أبو أصبع

  أحمد نعمان القیاطي
  لجنة موظفي وزارة اإلدارة المحلیة

  محمد حمید ثابت الكامل
  ورثة عبد الكریم عبد هللا المترب

  محمود یحیى علي أبو ھدعش
  غالب عبده محمد العمري

  عبد هللا صالح محمد مارش
  ودیع سعید سعید ثابت

  المجلس المحلي بمدیریة صنعاء القدیمة
  خالد محمد أحمد الدبعي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٠  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محفوظ عبد هللا علي الحرازي
  محمد عبد اللطیف شائف سعد

  أحمد سعید محمد صالح الصراري وأخیھ صالح
  محمد ھائل سعید القدسي

  محمد فارع عبد الكریم الھاشمي
٨)  حمزة مھیوب محمد القمیري ومن إلیھ وعددھم (

٩)  كریمة عبده علي العنسي ومن إلیھا وعددھم (

  قاسم حسین مثنى الیافعي
  محمد ناصر قاسم الجالل

  عثمان صالح علي العبسي

  محمد علي مقبل الصبري وصفیة محمد ناجي
  جمیل محمد حسین تلھا وأخیھ حسین

٣)  أمة الرزاق محمد حسین تلھا ومن إلیھا وعددھم (
  عصام عبده علي علوان

  عبده یحیى تقي علي
  محمد حسن سعید الصعیقة
  محمد أحمد صغیر الحفاشي

  الخطوط الجویة الیمنیة
  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني

  أحمد محمد ناجي العاربة
  سامیة وسمیة وھاجر یحیى صالح الضیاني

  قائد علي أحمد رفیق
  محمد علي مقبل اللمیم

  علي طاھر شریم
  أمل عبد الرحمن حسن شرف

  أحمد إسماعیل حسین الرجامي
  علي حزام صالح القدیمي

  حسین أحمد أحمد ناصر المذبحي وورثة عبد الكریم مقبل ناجي
السالمي

  علي محمد علي المقحفي

  سمیر محمد أحمد الشباني
  عبد الوھاب سالم علي غانم

  صبري صالح محمد صالح الصراري
  علي قائد ناصر معصار

  طاھر صالح محمد حلیس
  محمد ھاشم عبد هللا الشریف

٤)  عبد الرحمن محمد عبده علي العنسي ومن إلیھ وعددھم (
نصار أحمد محمد الجبري

  خلیل عبد الخالق الشمیري
  محمد حسین أحمد الفقیھ

) وحمیدة إبراھیم٩  ورثة علي صالح علي العبسي وعدھھم (
الحطامي

  سعید محمد نصر الدبعي
  علي أحمد السیاني
  علي أحمد السیاني

  عبد القوي سعید عبده سعید
  جمیلة محمد صالح عجالن

  محمد أحمد صغیر الحفاشي وعلي محمد عمر الحیكمي
  محمد حسن سعید الصعیفة وعلي محمد عمر الحیكمي

  أحمد حسین علي الحدید
١٠)  ورثة عبد هللا أحمد نمران وعددھم (

  عبده علي علي نشوان
  صالح یحیى صالح الضیاني

١٠)  ورثة عائض علي الكولي وعددھم (
  عبد هللا سیف غالب الحمیري

٦)  محمد أحمد صالح الخالدي وآخرین وعددھم (
  منى عبد الرحمن حسن شرف

  محسن محسن علي ھارون ومن إلیھ
  عبد هللا حسین المنصور
  زاید علي محمد الخیاط

  علي أحمد الحمیقاني وورثة أحمد عبد هللا دوید



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦١  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد هللا حسین عبد هللا الثور
  حسین أحمد صالح القم

  مصلحة الضرائب
  محمد نبیل سعید غانم

  بكیل ناصر ناصر المعافا
  یحیى محمد یحیى منصور

  علي صیاد أحمد صیاد ومن إلیھ
  سعید علي سالم حمیدان

  أحمد عبد هللا أحمد ناصر المقري
  علي جابر صالح الطوقي

  محمد محسن العالبي
  مبارك أحمد سعید الصالحي

  خالد محمد مھیوب قاسم
  یحیى قاسم عبد هللا النجار
  محمد علي علي الحرازي
  سعید محمد نصر الدبعي

  محمد محمد مصلح الحبیشي
  حمید علي شمسان

  عبد الرحمن علي عبد هللا شرف الدین وعبد الرحمن یحیى
الكوكباني ومطھر عبد الرحمن شرف عبد القادر

١٨)  ورثة علي محمد حمزة فضائل وعددھم (
٦)  ورثة صالح عبد هللا یاسین النجار وعددھم (

  عدنان راشد عبد هللا المریسي وورثة محمد راشد عبد هللا
٧)المریسي وعددھم (

  إبراھیم محمد محسن أبو حاتم وأخیھ عبد هللا
  أحمد ھادي أحمد العصامي

  ریاض جمیل مطھر العریقي
  منیب عبده أحمد المقالح
  خیریة حمود محمد ناصر

  یحیى نجیب علي الشعباني

  زید محمد حمید عطا
  مؤسسة بن غسان للتجارة والخدمات الزراعیة

  الشركة الیمنیة لتكریر السكر
  شركة واي لالتصاالت
  سیالن جبران العبیدي

  صالح محمد یحیى منصور
  عبد هللا علي حسین الجبري ومن إلیھ

) وأحمد٤  أحمد علي أحمد ناصر المقري ومن إلیھ وعددھم (
عبد هللا أحمد المقري

٦)  علي علي أحمد ناصر ومن إلیھ وعددھم (
  علي إبراھیم القارة وعلي سعد مقراض ومن إلیھم وعلي

علي سعد الحزورة
  مبارك أحمد سعید الصالحي وناجي أحمد سعید الصالحي

  محمد محسن علي العالبي
  الشركة الیمنیة للتموین وخدمات اإلمداد العالمیة

٢)  جمیل لطف ھادي ومن إلیھ وعددھم (
  عبد العزیز علي علي الحرازي

  عبد الوھاب محمد أحمد الكمالي
٦)  ورثة أحمد عبد الرب صالح الیافعي وعددھم (

  عبده عبد هللا األسدي
  علي محمد علي السخیني

٢٩  محمد صالح علي المحفدي وآخرین وعددھم 
  عبد الحق عبد هللا یاسین النجار

  حسناء عمر یحیى الحداد وأحمد راشد عبد هللا المریسي

  ورثة یحیى صالح الرقاص
  فاطمة وسیدة أحمد العصامي

  عبده علي حسن المجیدي
  علي قاید صالح الذیب

  علي حمود محمد ناصر
  إیمان محمد عبد هللا سھیل



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٢  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ریاض عبده یحیى الحیدري
  علي محمد محمد أحمد حزام

  عبد الكریم غیالن مقبل المشولي
  محسن أحمد محمد الزیادي

  ولید عبد الباري أحمد القرشي
  موسى أمین سیف القدسي

  علي حمود محمد ناصر
  عبد الستار سیف ناجي الشمیري

  معاذ فرحان قاسم الكامل
  أحمد محمد عبده البریصي

  شركة سبأفون
  زید علي دحان البكیر

  أحمد عبد هللا ناصر المقري
  علي محمد حسین المصقري

  المؤسسة العامة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة
  آمنة حامد عبد هللا المصباحي ومن إلیھا

  یحیى غالب فتیني الوصابي
  علي ناصر الجلعي

  حمود أحمد حمود عامر وعلي محمد حمود عامر وعبد الحكیم
محمد حمود عامر

  أحمد صالح العبیدي
  جمعیة موظفي وزارة اإلسكان یمثلھا لطفي عبد هللا حمود حجیرة

  محمد أحمد غالب خالد
  یاسمین عبد هللا محمد أحمد

  عبد القوي علي یحیى البعداني
  أحمد ھاشم علي یحیى سلبة

  حسین محسن العابدي

٣)  محمد عزي عبد هللا الھبل وآخرین وعددھم (
  عبد الفتاح غانم ثابت السامعي

  صالح محسن أحمد ثعیل

  سامیة فیصل قائد الفقیھ
  علي عبد هللا الشیخ العزب

  ورثة صالح علي محسن الھمداني ومن إلیھم
  أحمد حمود أحمد الكحال

  خیریة عطیة أحمد عطیة الجدري
  أحمد حمود أحمد الكحالء

  فاطمة وخیریة حمود محمد ناصر
  یاسر عبد الكریم حمود یحیى الجبوي

  روان محمد قاید عبد هللا الكامل
  خیریة عطیة أحمد عطیة

  مصلحة الضرائب (إدارة كبار المكلفین)
٩)  ورثة سعد محمد حسین العصیمي وعددھم (

  محمد حسین أحمد المقري
  مكتب التربیة والتعلیم

  مؤسسة األنیس للتجارة والمقاوالت
  أحمد صالح العنسي ولطف محمد معباد ویحیى غالب صالح

الوصابي
  أحمد صالح العنسي

  سیف علي صالح العماري
  عبد الواسع علي محمد الشھاري

  محمد حمود الزنداني
  محمد حمود الزنداني

  محمد أحمد حسن المذبحي
٤)  ورثة محمد یحیى عباس وعددھم (

  ناجي سیف علي العودي
  ناجي سیف علي العودي وعبد القوي علي یحیى البعداني

  محمد عزي الھبل وعبد هللا علي صالح الجرباني ومحمد علي
٩)الحماسي ومن إلیھ وعددھم (

  حسین محسن العابدي
  وھیب عبد هللا ناجي السامعي

  أحمد علي أحمد ثعیل



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٣  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد الرب عبد ربھ علي شنع
  ورثة أحمد علي المدم

  وزارة الدفاع

  عبد هللا قاید أحمد الرداعي
  محمد محمد حسن المقدشي
  جمال علي سعد الضوراني

٢)  ورثة صفیة محمد عبد هللا الثالیا وعددھم (
  عبد هللا علي محمد الحسني

  الشركة الیمنیة للحسابات اإللكترونیة
  عاطف علي محمد الصیفي
  صالح صالح قاید الصرابي
  محمد عمر أحمد خمجان

  صالح صالح محسن األبرقي
  محمد حسین رایع

  مصلح یحیى رزق كحالن
  جمیل عبد العزیز سعید الشیباني

  علي أحمد أحمد قاسم الجرافي وعبد المنعم أحمد أحمد قاسم
الجرافي

  فوزیة محمد حسن غالب
  إبراھیم محمد حسن جعفر

  جاد محمد عبد هللا لطف شرف الدین
  شیماء محمد عبد هللا لطف شرف الدین

  محمد عبد الرحیم ثابت العریفي
  عبده أحمد قاید العبسي

  وزارة الدفاع
  محسن محمد حمید الغراسي وأحمد حمید حسین حمید

  یحیى محمد مقبل العوامي
  علي یحیى علي الزیادي

  ماھر محمد علي الشریف
  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني

  صالح حسین أحمد حمید
  ورثة صالح سعید حنشل

) وعبد الملك یحیى٥  ورثة محمد یحیى شوشھ وعددھم (
شوشھ وعصام محمد یحیى شوشھ

  محمد قاید أحمد الرداعي
  جمال علي سعد الضوراني
  محمد محمد حسن المقدشي

  الشركة الیمنیة الكویتیة للتنمیة العقاریة
  عدنان عبد الكریم عبد الولي السروري

  خالد محمد أحمد العمیسي
  محمد یحیى داھم

  ورثة محمد علي مرعي الفقیر عنھم / ھمام محمد علي الفقیر
  ورثة عبد هللا حسن زین
  محمد حسین علي اریع

  صالح صالح محسن األبرقي
  أحمد بن أحمد صالح قطینة
  علي قاید عبد هللا الشرعي

  لطیفة صالح الریدي

  خلف عبد هللا زید وعبد الرحمن مجاھد حسن
  یحیى محمد حزام الغادر وأوالدھم أحمد ومحمد وعلي وجابر

  محمد یحیى محمد الماخذي ومن إلیھ
  محمد یحیى محمد الماخذي ومن إلیھ

  نجیب محمد عبد هللا المعافا وورثة حسین أحمد محمد رمش
  محمد عبده أحمد الراعي

  عبد هللا صالح صالح الجریزع
  محمد حمید صالح حمید الغراسي

  علي عبد الجلیل عبد العالم األصبحي
  محمد أحمد دحان الجبري

١١)  ورثة أحمد قائد التویتي وعددھم (
  عمال وعامالت مصنع الغزل والنسیج یمثلھم نقابة عمال

مصنع الغزل والنسیج والمؤسسة العامة لصناعة الغزل



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٤  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  جمال عبد الناصر العزاني
  زكي عبد الواسع أحمد الذبحاني

  محمد سعد الغیل
٢)  علي أحمد مجلي صالح ومن إلیھ وعددھم (

  محمد أحمد عبده البشاري وجمال عبده أ؛مد البشاري
  سعاد محمد قاید مكافح الفضلي

  خالد قاسم قائد الشرعبي
  توفیق الخادم عبده األوساوي
  أحمد علي جمعان المصعبي

  الھیئة العامة لألوقاف بمكتب األوقاف
  سفیان محمد حسن الثور

  محمد عبد الرحیم عبد هللا الحبیشي
  عرفات صالح محمد ضیف هللا العمیسي وجاللھ صالح محمد

ضیف هللا العمیسي
  عبد الوھاب یحیى حسن الحرملي

٥)  ورثة عبد هللا علي محمد المطاع وعددھم (
  محمد أحمد محمد المحاقري

  عبد الھادي ھادي مصلح درعان الحاشدي
  أحمد محمد علي الحاج

  فرج عواض مقبل الفقیھ وعبد هللا محسن أحمد الحیمي ومن
إلیھما

  عبد هللا سعد أحسن األشول
  أحمد ناصر مھدي معیاد

  صالح محمد أحمد الحولحي
  عبد العلیم صالح نصر الھبوب

  عبد الوھاب یحیى نعمان عبده راجح
  محمد محمد حسین األوزري وصالح مقبل عبد هللا سمیع

  محمد عبده محمد العجیلي
  عزیزة عبد هللا صالح أبو لحوم

  عبد الوھاب یحیى إسماعیل محرم

والنسیج
  محمد یحیى أحمد معیض

  عبده محمد مصلح الشجاع
٣)  علي یحیى عبد هللا السوادي ومن إلیھ وعددھم (

  خالد صالح صالح األجرب
  عبد الباري داحش صالح أبو ھادي وآخر

  أنور عبده شرف العشیبي
  ماھر أ؛مد علي جنى

  عبده علي حسن المجیدي
  عادل محمد علي السنیدي

  عبد الكریم یحیى علي النحوي
  محمد علي أحمد قاضي

  محمد أحمد الناظري ومحمد محمد عبد هللا الحبیشي
١٠)  ورثة أحمد محسن ضیف هللا العمیسي وعددھم (

  سیدة یحیى حسن الحرملي
  أحمد عبد الوھاب ناصر الدبا

  أمة الملك وأمة اللطیف أحمد محمكد المحاقري
  محمد عیضة أحمد مختار
  نجیب علي علي السیاغي

  علي طھ زید ومن إلیھ

  حسین صالح حسین العصري
  قائد مھدي قائد معیاد

  محمد قاید ناجي المخالفي
  ورثة عبد الرحمن عبد هللا البوري وھم زوجتھ وأوالد محمد

وعبد هللا فاروق وأمیرة
  عبد هللا فؤاد محمد عباس فاضل وفؤاد محمد عباس فاضل

  محمد صالح لطف هللا القماسي
  نوریة أحمد حسین قاللة
  محمد حمود محمد األھدل
  مطھر عبد هللا السعیدي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٥  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  سنان عبده ناصر قتب
  مطھر عبد هللا إسماعیل السعیدي

  جمال صالح أحمد العوض
  الیھئة العامة للتأمینات والمعاشات

  منیر قاید عبد هللا القباطي
  أسامة محمد صالح المقطري

  فیصل قاید الحرازي
٨)  ورثة محمد محمد المھدلي وعددھم (

  مشیر محمد صالح أبو شنب
  أحمد علي أحمد الطوظاني
  أحمد أحمد علي السیاغي

  أحمد علي حسین الیریم
  المؤسسة االقتصادیة الیمنیة

  شركة الخطوط الجویة الیمنیة
  أحمد ناجي أحمد زبارة وجیھان ناجي أحمد زبارة

  علي أحمد محسن الھمداني

  عبد الجلیل عبد هللا صالح العرار
  مھدیة صالح یحیى ناصر

  عبد الخالق محمد یحیى القاسمي
  عبد هللا محمد حمود راشد الجرموزي

  صالح عبد هللا صالح الجلعي
  نجیبة محمد علي العبرات

  علي حزام صالح القحطاني
  عبد الجلیل محمد علي ردمان

  محمد حسان صالح الترب
  یحیى عبده قاسم شعالن

  صالح عبد الخالق سعد المعرشي
  عبد هللا عبد هللا حسین الحرازي

  مھیب محمد علي الفضلي

  علي حسن علي الجبر
  عبد الوھاب یحیى إسماعیل محرم

  عبد الغني یحیى محسن الورد
  خالد أحمد محسن الداري

  أحمد محمد أبو بكر بازرعة
  طاھر محمد أحمد علي البحري

  بشیر الشغدري عبد الملك
  مجاھد صالح القحطاني

  ناصر صالح صالح المضبعي
٤)  حسناء زاھر الذفیف وعددھم (

  محمد أحمد حسین محمد مثنى وأحمد محمد حسین مثنى
١١)وأوالد محمد ناصر منصور وعددھم (

  المؤسسة اإلقتصادیة الیمنیة
  أحمد علي حسین الیریمي
  خالد علي غیالن الشرجبي
  علي محمد حسین جحوش

  ورثة محمد أحمد محسن الھمداني وورثة حمود أحمد
الھمداني

  صالح عبد هللا صالح العرار واحمد عبد هللا صالح العرار
) وورثة علي صالح٩  ورثة یحیى صالح یحیى ناصر وعددھم (

٥)یحیى ناصر وعددھم (
  أحمد مقبل فارع الحمادي

  بالل أحمد معیض الجرموزي
  ورثة حسین محمد حنش الحمیقاني

  عبد هللا محمد صالح نزار
  فتحي حسین حسین القھالي

  عبد هللا حمید مداعس ومحمد حمید مداعس
  ورثة محمد ظافر قائد معیاد

  صالح عبد الخالق سعد المعرشي
  یحیى عبده قاسم شعالن

٣)  صالح محمد علي سریع وآخرین وعددھم (
  فاطمة محسن محمد الفضلي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٦  ؟؟  ١٥٤ 

األمانة

البیضاء

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  علي محمد صالح الراشدي وأخویھ صالح ویحیى

  موسى ناصر عبد هللا الجروي

  یاسر صالح أحمد العبد عامر
ویھ علي وسالم×  أبو بكر حسین محسن الجنیدي وأ

  حامد حیدر حمید المسوري
  علي ناصر صالح عامر األسد

  علوي صالح ناجي العرامي وفارس علي محمد صالح العرامي
  ورثة علي الخضر ضیف هللا

٤)  مصطفى علي عبد هللا الكھالي ومن إلیھ وعددھم (
  سامي أحمد محمد حماص وعبد السالم أحمد محمد حماص

  محمد أحمد أحمد بطاح
  صالح علي عامر أبو صریمة

  ورثة صالح عبد هللا الھدار
  عبد هللا صالح موسى الفقیر

  أحمد علي صالح أحمد الحمدي وعلي صالح أحمد الحمدي
  محمد أحمد علي الشویر

  صالح علي صالح المظفري
  عبد الجلیل علي عبد هللا الناظري

  أحمد ناصر صالح العبسي
  موسى علي محمد الوھاشي

  عبد الحكیم أحمد سالم الوھاشي وسلیم أحمد سالم الوھاشي
  محسن حسین عبد هللا الجربي وورثؤة محمد حسین عبد هللا

الجربي
  عبد الناصر عبد الاله عبد القادر السوادي

  أحمد أحمد مجاھد

  محمد محمد قاسم القرماني

  محمد ناصر عبد هللا الجروي وورثؤة أحمد ناصر عبد هللا
الجروي

  ماھر أحمد عبد ربھ القیفي
) وورثة أحمد٤  ورثة صالح محمد عبد هللا القیسي وعددھم (

٥)عبد هللا أحمد القباطي وعددھم (
  عبد القادر أحمد عبد هللا السقاف

  علي حسین أحمد األسد
٧)  ورثة غفرة علي الشدادي وعددھم (

  عبد هللا علي الحازبي ومن إلیھ
٤)  ورثة محمد صالح حسین القاضي وعددھم (

  عبد هللا موسى أحمد حماص ومحمد موسى أحمد حماص
ومن إلیھم

  علي صالح عمر الصبري
  ورثة عبد هللا محمد عبد هللا العزاني

  عبد القادر حسین سالم النقیب
  یاسر أحمد سالم الكشمیمي وعبد هللا محسن الكشمیمي

وأحمد حسین أحمد الكشمیمي ومحمد سالم أحمد الكشمیمي
  ورثة محمد علي الحمدي

  الخضر عبد هللا صالح محمد الشویر وعلي عبد هللا صالح
٢)الشویر ومن إلیھم وعددھم (

  مسرعة علي حسین المظفري
  حسین علي محمد اللبني

  صفیة ومحمد عبد هللا حسین النود
  سالم أحمد سالم الوھاشي

  سالم أحمد الوھاشي
  علي أحمد حسین عبد هللا الجربي

  عبیر عبد هللا علي السوادي
  صدام حسین جامع



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٧  ؟؟  ١٥٤ 

البیضاء جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

١١)  ورثة حسین صالح أحمد الدمدمي ومن إلیھ وعددھم (

  ھارش أحمد عبد هللا المنصوري
  لیلى عزیز أحمد صالح القانص

  مریم محمد عبد هللا حیمد
  محمد سالم محمد العولقي وأخیھ علي

  سامي أحمد بن أحمد إدریس

  محمد صالح أحمد القیسي
  عبد هللا محمد قاید الوثبي ومن إلیھ

  علي صالح أحمد حاشد
  محمد محسن سالم الملجمي
  محمد صالح محسن المرفدي

  عبد الرب محمد عبد هللا الدرب ومن إلیھ
  ورثة عبد الرزاق أحمد حسین الرماح

  ناصر صالح ثابت جیاش
  عماد علي صالح مالحي

  عبد هللا أحمد محمد جعبل العوذلي ومن إلیھ
  الھیئة العامة لألوقاف فرع البیضاء

  حسین قاسم عبد هللا عاطف
  نبیل علي صالح الظاھري

  ورثة علي أحمد صالح بیرق
  قائد عبد هللا حسین

  شداد فیصل أحمد الحراض
  علي علوي أحمد القبسة ومن إلیھ

٣)  حسین محمد أحمد الصومعي ومن إلیھ وعددھم (
  ناصر أحمد علي الخضیري

  مصطفى عبد هللا أحمد الجروي
  صالح عبده محمد العواص وأحمد حسین محمد العواص ومن

٢)إلیھم وعددھم(
١٦)  رضوان محمد سعید مصلح عمران ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد حسین أحمد خضیر وورثة أحمد عبد هللا حسین عاطف
وآخرین

٣)  علوي عبد ربھ صالح الجعدني ومن إلیھ وعددھم (
  راضي محمد ناصر البدوي

  أحمد علي عبد هللا حیمد
٦)  أحمد محمد عبد هللا الكبوسي ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد علي سالم الوھبي وعلي غرامة حسین البصیري ومن
إلیھم

  مصطفى طھ عبد هللا القربي
  مقبل أحمد مثنى مقبل الوثبي وعمار علي صالح مثنى الوثبي

  نبیل أحمد محمد الجالل وجالل أحمد محمد الجالل
  عمر صالح حسین الملجمي
  سالم أحمد سالم الوھاشي

  الخضر محمد علي علوي الھجري ومن إلیھ
  أحمد عبد ربھ حسین التركي

  خالد سعد محمد صالح الصباحي
  صالح عبد هللا أحمد حسن الشرعي

  صالح حسین جعبل العوذلي
  عبد الرحمن محسن سالم العزاني

  صالح محمد سالم أسعد
  یحیى محمد عبد هللا العزاني

  محسن أحمد علوي مالح ومحسن عبد هللا عمر
  صالح علي عبد ربھ دنبع
  نعمة علي محمد الحراض
  صالح أحمد محمد القبسة

  علي عبد الرب محسن الصومعي وعادل صالح الصومعي
  حسین أبو بكر حسین الرماح ومحمد أبو بكر حسین الرماح

وسعاد أبو بكر حسین الرماح وإیمان أبو بكر حسین الرماح
  عمر علوي عبد هللا العزاني وعبد هللا محمد صالح العزاني

  عبد القادر علي عمر وسعید علي عمر وعبد هللا صالح محمد
عمر صالح محمد

  فؤاد ملھي أسعد العواضي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٨  ؟؟  ١٥٤ 

البیضاء

الجوف

الحدیدة

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  ناجي محمد أحمد الشجري الصباحي
  عبد هللا علي صالح بیرق
  قاسم حسین علي الفقیر
  علي صالح علي عطیفة

  عبد هللا عبد ربھ حسین الحمیقاني وعبد هللا حسین علي
الحمیقاني

  عبد هللا علي عبد هللا الشرفي ومن إلیھ
  حسین محمد أحمد ربیع ومن إلیھ

٨)  أحمد محمد عبد هللا الكحالني ومن إلیھ وعددھم (
  خالد محمد عبد هللا الساللي ومن إلیھ

  یاسر سالم أحمد العوبلي

  علي علوي أحمد القبسة ومن إلیھ
  عبد هللا علي عبد هللا القعر وأخوانھ عامر ومحمد وعلوي

٧)  ورثة محمد ضیف هللا الصیادي وعددھم (
  صالح محمد عبد ربھ الضامي

٢)  سالم علي علي عبده أحمد الھیاشي ومن إلیھ وعددھم (
  صالح محمد صالح العرشي

١١)  محسن عبد هللا علي الطویل ومن إلیھ وعددھم (

  محمد حسن إبراھیم مھدي
  علي یحیى عبد هللا دواري ویحیى صغیر عبد هللا دواري

  حسن مھدلي حسن علي نجدي
  محمد قاید سلمان المغاربي

  مراد سیف أحمد ثابت الحمادي
  إبراھیم عبد هللا المسوري

  فؤاد ملھي سعد العواضي
  علي علي صالح بیرق

  صالح علي بادي
  حزام أحمد أحمد عطیفة

  إنھام عبد ربھ حسین الحمیقاني

  كمال صالح حسین الشرفي
  یحیى محمد علي سلطان

  ورثة محمد یحیى قادري وصالح محمد قادري
  صادق علوي علي البصیري وراعیة بنت علي صالح

البصیري ومریم بنت علي صالح البصیري
) وروضة٣  صالح مصلح صالح العوبلي ومن إلیھ وعددھم (

أحمد محمد الطھیف
  صالح محمد محمد القبسة ومن إلیھ

  صالح علي سالم العبسي
  صالح محمد عبد ربھ الضامي

  ورثة محمد ضیف هللا الصیادي
٤)  أحمد صالح علي الحداد ومن إلیھ وعددھم (

  صالح ناصر سیالن الضریبي

) وأحمد حمود٧  فایز عبد هللا صالح نعمة وآخرین وعددھم (
٣)زیاد ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد إبراھیم یوسف مھدي
  ورثة أحمد منصر ھبة دواري

  علي إبراھیم علي فارس عضابي
  أحمد عبد الرحمن أحمد الحطامي
  یاسر عبده فاضل حسن الوصابي

  عبده فاضل حسن الوصابي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٦٩  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ناصر أحمد أحمد مھراس

  محمد علي شمیلة
  إبراھیم علي محمد بلح وقاسم علي محمد بلح

  أبو الغیث عبده محمد عامر
  مصلح عبد هللا عبید قیصي

  نجاة قحطان ناجي ثابت العبسي
  محمد سالم محمد شامي
  محمد یحیى علي شلب

  إبراھیم یحیى عبد هللا ولد
  ورثة سلوى عبده علي شوعي الخمیسي

  علي أحمد عمر عجیلي
  حسن محمد مشھور

  حسان محمد عبده ردمان
  جماعي زید محمد قادري

  علي إبراھیم فارس عضابي
  محفوظ عبد هللا عبده محمد الحداد

  حسن أحمد باشا
٦)  ورثة علي أحمد الحیدري وعددھم (

  قاسم خادم أحمد كمال
  ورثة عبد هللا صالح یحیى منتصر

  جبري محمد صغیر خیري

  محمد عبده محمد األحمدي
  حسن محمد علوان

  فواز محمد ناصر العطار
  مؤسة الزیلعي للدواجن

  منصور عبد هللا عثمان عثمان
  محمد یحیى عمر مقبول

  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني
  محمد العزي علي الحمیري

  محمد محمد إبراھیم مقبول وعلي محمد إبراھیم مقبول ومن
٤)إلیھ وعددھم (

  حسن عبده آبي
  درویش عبد هللا أحمد ھریرة وورثة حسن عبد هللا أحمد ھریرة

٧)وعددھم (
٦)  ورثة محمد عبد هللا حسن قیم وعددھم (

  حمدي عبد هللا عبید قیصي
  ناجي سعید ناجي ثابت العبسي

  علي محمد محمد شامي ومن إلیھ
  إبراھیم یحیى علي شلب

  محمد علي فریقة واسحاق محمد فریقة
  أحمد محمد سالم زھیر

  یحیى مسعود بخیت وأخیھ علي
  أبكر علي فتاح علي
  عبد هللا عزي برییة
  أحمد محمد الحكمي

  علي شوعي محمد عبد هللا وریور
  ناصر محمد صالح الكریمي

  ورثة سعید عبد هللا غالب المقطري
  مریم سلیمان یوسف الوصابي

  ورثة عبد هللا صالح یحیى منتصر
  قاسم خالد أحمد كمال

  حسینة قیراط أحمد یامي وبنتیھا جیشیة وشوعیة إسماعیل
شوعي یامي

  بدریة إبراھیم عمر عجیلي
  محمد أحمد إسماعیل ناصر

  نذیر محمد قاید شعیب
١٧)  بشیر یوسف قائد وآخرین وعددھم (
١٧)  بشیر یوسف قائد وآخرین وعددھم (

  عیسى عمر مقبول وإبراھیم عیسى عمر مقبول
  عزیز مبخوت فارع معوضة ومن إلیھ

٣)  عزیز مبخوت فارع علي معوضة ومن إلیھ وعددھم (



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٠  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عمر محمد عظیمي

  زید محمد فارع المشولي
  فتیني یحیى فتیني ناصر
  صالح حزام الحشیشي

  محمد أحمد بلح
  محمد بلغیث جون

  إبراھیم محمد إبراھیم حكمي
  عبده محمد محمد مقبل

  سالم حسن ھبة هللا جرینة

  محمد حسن یحیى البحر وأخوانھ علي ویحیى حسن یحیى البحر
١٢)  ورثة الخادم سعد قبعة وعددھم (
  محمد صغیر محمد أحمد مزعبر

  علي عبید زید عطر
٢)  طھ عبید زید عطر ومن إلیھ وعددھم (

  حسن أحمد أبو الغیث
  حسن عبد هللا حسن البرعي

  مكتب الخدمة المدنیة في الحدیدة
  محمد علي أحمد عبد الرزاق

  حسن عجیلي مقرب دریب
  نبیل یحیى محمد الشلیف

  محمد محمد سعد الذیب العمري
  صالح حسن عبد هللا المدولي

  فاطمة دھل سلیمان نمیص وأوالدھا وعلي وفواد ونجاة أوالد
أبو الغیث نمیص وسلیمان دھل نمیص

  أحمد سعید علي عبد العلیم
  أحمد حسن عمر عمر
  راشد مقبل راشد أ؛مد

  یحیى محمد یحیى غالب محروس
  لولھ عمر صالح جبلة

  محمد صالح حزام األحزم

  علي محمد جار هللا الزراري وأحمد حمود الحسیني والھیئة
العامة لألراضي وعقارات الدولة فرع الحدیدة

  یوسف سعید كاشح
  سبیت یحیى كبود یحیى

  عبد هللا محمد علي الملوكي
  محمد أحمد یحیى دوم

  علي محمد مرشد
  مكتب األوقاف واإلرشاد بمدیریة بیت الفقیھ

  عبد الرحمن عبد هللا جندان
  محمد وبحر وعبده وجابر وسلیمان وعمر أوالد أمحمد علي

صنعاء
  زھراء عبد هللا خضري
  العغزي أحمد عبده قبعة

  محمد عبد هللا محمد خضري وحسن عبد هللا محمد خضري
  أحمد محمد محمد مكین وعبده علي عبد هللا ھارون

  أحمد محمد محمد مكین األھدل وعبده علي عبد هللا ھارون
  قاسم أبو الغیث أحمد وبق وسالم أحمد أبو الغیث وبق

  علي محمد عباس الریمي
  محمد علي عون عطاء القدسي

  محمد یحیى سالم عداد ومحمد صغیر سالم یحیى عداد
  علي شوعي یوسف حبا

  ورثة عبد القوي عبد السالم الشمیري
  عبده محمد محمد ناصر العمري

  أحمد صالح الجمري
  ورثة محمد عبد هللا حسن قیم

  عبد هللا علي أحمد عزي
  سمر عبده فرحان الشمیري

٣)  نناصر علي یحیى الجذوة ومن إلیھ وعددھم (
  یحیى محمد یحیى محروس

  أحمد محمد سالم زھیر
  راجح سعد سعد البشیري



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧١  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد محمد فایز فایز
  رمزي سیف عثمان القباطي

  خالد حسن محمد طمیحي وأخیھ حمزة
  أمجد محمد حزام الفقیھ

٩)  محمد فتیني یوسف جرار ومن إلیھ وعددھم (

  علي علي محمد شیخ
  محمد صغیر صالح عبده سریع

  محمد علي حسن األھدل وأحمد علي حسن األھدل
  عبد الناصر محمد عبد هللا اإلدریسي

  أحمد حسین معوضة فاتي
  محمد أحمد أحمد حسن عبد هللا

  أحمد إبراھیم علي خمیس
  علي غرب بلكیع حجوري
  عمر حسین علي واصل

٤)  عیاش سالم زید العامري ومن إلیھ وعددھم (
  سالم عبد هللا أحمد الحمیدي

  یحیى جراد محمد حفاشي
  عبد الرحمن حسین علي البیضاني

  ثابت علي ثابت الحمیري
  إبراھیم یحیى عبد هللا ولد األھدل
  علي عبد هللا إبراھیم مقبول عوام

  سمیرة عبده سعید الوصابي
  عایض شعالن المنجدي
  علي عبده أحمد النھاري

  مصرف الیمن البحرین الشامل
٥)  حسن علي ناصر علي رافع ومن إلیھ وعددھم (

٣)  عبد هللا أحمد محمد كباح ومن إلیھ وعددھم (
  یحیى محمد علي ورار وحمید قاسم محمد ورار وأبو الغیث یحیى

قشري

  أیوب محمد فایز محمد
  محمد عبده سعید المقطري

  آمنة یحیى فرج ھبة
  أحمد علي علي زید المسخن

) وأحمد حسن٣  محمد عیاش كلیب حجري ومن إلیھ وعددھم (
یحیى مصیر

  حسن حسن علي رحمة
  علي صالح عبده سریع وعبده صالح عبده سریع وحسن

صالح عبده سریع
  أحمد عمر أحمد عامر

  قائد ناصر الشمسي
  ورثة عبد هللا معوضة جماعي

  حسن أحمد حسن عبد هللا
  غالب محمد قائد الحملي

  أحمد محمد جعیدي عطیفة
  حسین حسن محمد تبیلي

  سعید أبكر مانع جبلي
  محمد عبد هللا أحمد الحمیدي
  محمود عبد هللا علي حفاشي
  فاطمة موسى أحمد البیضاني

  طاھر درھم علي طالب العبسي وشركاه
  عبد الحكیم علوي محمد البعداني

  أحمد علي محمد عوام وإبراھیم علي محمد عوام
  محمد فارع سعد الحطامي

  عبد الرحمن أحمد أمین النود ومطھر أحمد أمین النود
  عبد الملك إبراھیم حمید الحطامي وعبد القادر عباس سالم

الحطامي وآخرین
  إیاد حامد حسن العطاس

  یحیى عبید علي حبق وسعدانھ سعد سعید حسبق
  محمد أحمد حسین عبد هللا
  حسن عبده أحمد عنواش



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٢  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي محمد أحمد عمر عرمان
  جمعان حسین حسن مسعود
  محمد قرشي عیسى عضابي

  نعمة عبد هللا عزي صدام
  خالد صالح علي عبد هللا
  بلغیث محمد علي صالح

  عبد هللا غالب ناصر العرومي
  صالح حسن كمال المحویتي

  علي یحیى ھیجة
  زكیة عثمان صدیق أھیف
  شركة أحمد عبد هللا العاقل

  عبد الوھاب صالح سنان بلیح
  ھارون أحمد حسن أشول

٥)  ورثة عبده عمر علي زغبي وعددھم (
  أبكر محمد باري عفان

  عبده محمد عبد هللا دویلة
  محمد عبده مدني وولده حمدون وعلي أحمد عمر ھیج وأحمد

عبده علي جابر

  غالب فرحان محمد علي وعبد القادر أحمد منصور حمود
٤)  مجاھد صالح راجح المسقف ومن إلیھ وعددھم (

  مرشد صالح مرشد العبدي
  عبده علي مھدلي ومن إلیھ
  زھراء علي حسن نھاري

  محمد محمد علي حسن مطري
  محمد علي محمد عایش

  محمد علي محمد ھبة
  عبد هللا شوعي أبكر یوسف

  علي محمد علي ربید
  عبد الصمد محمد زید عبد هللا

  مصلح صالح علي القحم

  عادل عبده إبراھیم السروري
  زھراء حسن داود

  شریفة عبده علي مھدي
  عبد الصمد محمد زید عبد هللا

  محمد صالح علي عبد هللا ومن إلیھ
  غنیة محمد أحمد عجیلي
  عبده أحمد حسن العمري
  ورثة أحمد مھدي عبده

  أحمد أحمد علي محمد عباك وأحمد علي محمد عباك
  إبراھیم سالم یحیى جمال

  نجیب نعمان أحمد القباطي
  سعد أحمد فتیني طریسة

  سعیدة عبد هللا محمد قاسم دمنة
  حمدان شوعي محمد عكاش

  سالم محمد أبكر كباس
  جمعة صالح سعید ھلیبي

  جمعان وفلكة والخادم عایش وسالم أوالد محمد أحمد مدني
ومكنیة مكنین عبد هللا محمد زعوري وورثة یحیى محمد أحمد

مدني
  ھالل منصور محمد موفة وحسین حسین عمر الحبابي

  ورثة شوعي أحمد حسن العقبي ومحمد صالح حسن البشاري
١٣)  ورثة عبد الحكیم عبد هللا علي العولقي وعددھم (

  محمد علي مھدلي
  أحمد محمد معلم نھاري
  عابد علي حسن مطري

  عباس سالم علي مغلسي
  لیلى محمد علي فقیھ

  یوسف شوعي علي منابر
  حمزة عبد الرحمن محمد سعید عبید وأخیھ عثمان

  نعمة عبد هللا عزي صدام
  محمد إبراھیم علي جوبل وسلیمان محمد علي محرم وإبراھیم

محمد علي محرم



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٣  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  آمنة یحیى علي مغرسي ومن إلیھا
  محمد أحمد حسن الوصابي

  الشركة الوطنیة للتجارة ناتكو
  ورثة الفتیني سالم أشرم وعبد هللا سالم أشرم ویحیى سالم

أشرم
  ورثة أحمد علي حسین عبد هللا الحرازي

  صالح أحمد صالح الحاج
  عبد هللا معوضة المزجاجي

  أحمد محمد علي عزي غبان

  ورثة عبد الكافي سفیان حزام القدسي
  عبد هللا الجبلي أحمد یعقوب

  مطھر أحمد الجنید عبد هللا النور
  الطیب أمین محمد أبو الخیر

  عبد الكریم یحیى عبد هللا أحمد
  قاسم بن قاسم علي مساوى

  عثمان أحمد علي علي العیاشي
  عبد الرقیب محمد علي صالح

  علي محمد یحیى جلمود
  أحمد علي صالح عقد

  خالد عبد هللا قاید الدجرة
  علي محمد سلیمان قدري ومن إلیھ

  یحیى عبید علي حبق ومن إلیھ
  قاسم شوقي محمد قادري وشوقي محمد یحیى قادري

  منى عبده حسن سلیمان النجدي
  عایش سعید یعقوب

  إبراھیم عبد هللا أحمد معروف
٩)  ورثة بھیة عبد هللا محمد عبد الرحمن قاضي بھكلي وعددھم (

  محمد حسین ناصر غیاث
  شوعي حسین ناصر غیاث

  عبد هللا محمد حاسر
  عبده محمد إسماعیل عیدروس

  عبد الرحمن سعید محمد الراشدي
  ورثة شایع إبراھیم عبد هللا بجلي وآخرین

  أحمد عبد هللا الحیمي
  محمد أحمد صالح الحاج

  سعید لطف شایع المنصوب وأحمد عبد هللا منصر
  محمد فارع سالم الجزار وعبد القادر عباس الحطامي وعبد

الملك إبراھیم حمید سالم
  أحمد عبد هللا محمد عجالن

٤)  ورثة علي أحمد یعقوب وعددھم (
  مطھر طھ محمد جنید عبد هللا النور

  مطھر طھ محمد جنید عبد هللا النور ومطھر أحمد الجنید عبد
هللا النور

  محمد یحیى عبد هللا أحمد
  ورثة محمد عبد هللا عزان بوكالة المحامي عبد الرحمن

المقرمي
  آمنة عبده غالب مدرة العیاشي
  حسن علي محمد صالح القرنة
  أحمد عبد هللا ناجي األزھري
  علي أحمد إسماعیل جعشاني
  سلوى علي صالح النھاري

  قاسم محمد سالم داقة ومن إلیھ
  ورثة علي ناصر رافع ومن إلیھ

  علي درویش عبده قادري
  حسن محمد ھارب األسلمي

  بشیر أحمد محمد عبد هللا مھدي
  محمد علي حیدر العمري

  علي أحمد معروف وعدي وأخیھ حسن
  شوعي حسین ناصر غیاث

  محمد حسین ناصر غیاث وعلي أحمد یحیى فقیھ ومن إلیھم



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٤  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي أحمد یحیى الفقیھ
  محمد أحمد صغیر سالم جماعي

  شركة یاسكو الیمنیة السعودیة لالستثمارات المحدودة
  محمد أحمد قحطان

  ورثة محمد علي األھدل
  كلثوم شعیب أحمد صغیر
  عبد هللا محمد سالم مھیم

  عبد العزیز علي محمد النھاري
  مبروك حسن محمد العوامي وأمان راشد یحیى قحیشل

  عبد هللا فیصل عبد هللا ناجي الجرادي

  جابر محمد ھادي جابر مطري
  بلغیث عبده بكیرة بكیرة ومن إلیھ

  محمد إبراھیم صغیر دوم
  تھاني محمد علي الصایدي
  بردیس داؤد عبد هللا صالح

  أماني أحمد زید محمد
  عمر صالح عثمان علي نور
  مقبول إبراھیم علي عضابي

  منار خالد إبراھیم فضل
  محمد علي عبد هللا عنواش ومن إلیھ

  عبد العالم غالب محمد األسودي
  عبد الحكیم عبد الھادي شائف العامري

  أحمد محمد حسین معدوم
  علي إسماعیل أحمد عامري
  ھادي أحمد صالح القطوي
  سلیمان سنان علي بلیح
  عال هللا إبراھیم مقبول

٦)  ورثة أمین قاسم الشمیري وعددھم (
  محمد عبد هللا عظام

  محمد علي علي وازع

  شوعي حسین ناصر غیاث
  علي أحمد محمد الكولي

  علي ناصر صالح الھمداني
  مطھر طھ محمد الجنید

  البدر عبد القادر جیالن ومحمد أحمد إبراھیم األھدل
  حسن سلیمان محمد سلیمان بیرو

  آمنة محمد یحیى جعبلة ومحمد علي قاسم الصبري
  یوسف إسماعیل علي محمد وأخویھ علي وعبدهللا

  عادل أحمد عبده محیش
  مشروع األمل السكني ممثالً في ورثة سلطان اسماعیل فارع

٣)الزریقي وعددھم (
  أسماء عبد الرحمن أحمد صالح الریمي

  شوعي جابر دوم عفیف
  عبد هللا محمد قاسم الحرازي

  فائقة عبده حسان علي
  فیصل قاسم سعد علي عبده
  محمد عبد هللا علي أشیب
  زینب یوسف عمر ناصر

  جانیة قضیبي علي محمد عضابي
  عیدروس عصام عیدروس عاموه

  عبد هللا علي عبد هللا عنواش ومن إلیھ
  بدریة عبد الرحیم عبد الملك األصبحي

  علي سعید عبده العامري
  عارف حمید حسن دبوان

  فاطمة منصور قاسم
  علي محمد عبد هللا القعاري

  سعید عبده أحمد أشیب
  إبراھیم علي محمد عوام

  حسین أحمد محمد الحثیلي وعبد هللا العزي محمد الحاج
  حسن محمد عبد هللا صریحي

  علي جمعان یحیى عوضة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٥  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  سعید محمد سعید الغنامي
  حسین محمد مھدي عیسى

  حامد غیالن عبد هللا الوصابي
  إبراھیم عمر سعد كداف

٣)  أحمد بخیت علي ھدیش ومن إلیھ وعددھم (
  أحمد حسن حسن الریدة

  محمد عثمان عثمان محمد
  عبد السالم محمود ناشر السریحي

  سعیدة محمد سالم طعام
) وعبد الرقیب محمد٩  ورثة علي محمد حزام القدسي وعددھم (

حزام القدسي
  مراد محمد عمر حسین

  عبد هللا محمد محمد عجالن
  مكتب وزارة الصناعة والتجارة وإدارة المناطق الصناعیة

  فرع الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني
١٢)  ورثة أحمد علي إبراھیم العمري وعددھم (

  محمد علي سعید الصالحي
  محمد محمد إبراھیم مقبول ومن إلیھ

  محمد محمد علي جلمود وأخیھ محسن
  ورثة موتة حسن عفان

٣)  إبراھیم حسن عوضة وآخرین وعددھم (
  أحمد حسن ناصر محمد

  مازن علي شوعي جربوش
  علي قاسم أبكر حبیلي

  یحیى محمد یحیى قیم مصلعي
  مطھر علي عبد القادر الشراعي

  سعید علي محمد الخامري
  محمد علي ناصر الضبیاني وأخیھ سعدي

  علي إبراھیم فارس عضابي
  یحیى عبد هللا یحیى عباس

  حمید حسین إسماعیل زیاد
  محمد علي ھادي محمد

  كمال سالم حسن الوصابي
  شعبان عمر سعد كداف

  ورثة محمد بخیت علي ھدیش
  ورثة محمد حسن حسن الریدة

  ورثة عبد الباري مشعبي
  سعیدة محمد سالم طعام

  عبد السالم محمود ناشر السریحي وصالح یحى الحماطي
  ورثة عبده محمد حزام القدسي وورثة توفیق عبده محمد حزام

  ھیفاء عبد هللا عمر حسین
  علي محمد العزاني وورثة محمد صالح عبد هللا العزاني

) وجمیلة مطھر٤  ورثة مطھر علي قاسم المحویتي وعددھم (
علي قاسم المحویتي وورثة محمد مطھر علي قاسم المحویتي

٣)وعددھم (
  ورثة مطھر علي قاسم المحویتي

  عبد هللا حمود سالم العمري
  منیر قاسم عثمان العلیمي وأخیھ محمد

  ناصر أحمد أحمد مھراس
  محمد سعید علي درویش مكیبر

  محمد أحمد حسن علي الفالح وأحمد أحمد علي حسن الفالح
  یوسف علي إبراھیم عیسى
  محمد عوض أحمد األھدل

  أسماء ماجد علي سعید األسلمي
  نجمة عبد هللا محمد عبید

  أسماء عبد هللا علي مدیني
  علي عبد هللا الشراعي

  محمد محمد العلیي
  محمد سعد حیدر الوصابي وورثة محمد ثابت الوابلي الوصابي

  إبراھیم محمد حسن نجدي
  عبیر حسن محمد عباس



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٦  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد اللطیف إبراھیم أبو القاسم
  محمد حسین مطھر المحویتي

٤)  محمود سلیمان أحمد واصل ومن إلیھ وعددھم (
٢)  محمد بن الجیالن صغیر أصلع ومن إلیھ وعددھم (

٤)  عبده محمد درویش النعمي ومن إلیھ وعددھم (
  مقبول عبد هللا علي حبیلي

  خلدون جمال سعید بن سعید
  أحمد محمد عبده محسن سكر وأخیھ علي

  نبیل عایش عبد هللا كویزي
٤)  محمد سعید أحمد شعیب ومن إلیھ وعددھم (
٨)  ورثة محمد عبید سلیمان حریكي وعددھم (

  محمد أحمد حسن الوصابي
  محمد أحمد جرباح ومن إلیھ
  محمد أحمد حسن الوصابي

  زھراء علي سالم دوبل
  حنان محمد سعید عبد هللا

  محمد أحمد حسن الوصابي
  إبراھیم محمد أحمد یماني

  محمد أحمد حسن الوصابي
  مھجة حسن عبده بن عبده
  علي شوعي محمد شعیفي
  زھراء مقبل صالح الزمار

  عبد هللا محمد عبد هللا شریف
  عائشة یحیى أحمد المروعي
  صدام محمد علي سعید الدوة
  ھبة عبد هللا عثمان العریقي

  مزرعة عائض أحمد روضان
  محمد عبد هللا عقیل مسلم

  عبد هللا محمد علي العودي
  یحیى حسین یحیى قاسم

  مختار عقیل حسین ویوسف محمد یوسف مشعف
٦)  ورثة إبراھیم حسن المشقني وعددھم (

٦)  بسام محمد أحمد سعد الحكمي ومن إلیھ وعددھم (
  حسن محمد حسن أصلع

٤)  خالد حمود درویش ومن إلیھ وعددھم (
  ورثة جابر یوسف علي

  ورثة فضل عبد المجید قاسم
  أبو بكر عبد الكریم محمد مجلي الیافعي

  منى إسماعیل حسن دبوكي
٨)  محیانة یحیى عبید حریكي ومن إلیھا وعددھم (
٨)  محیانة یحیى عبید حریكي ومن إلیھا وعددھم (

  سرداح أسامة علي مھیس وجمعیة شریح الروضة الجربة
  ورثة علي سلیمان حمید الدباسي
  عبده محمد إسماعیل عیدروس

  سالم عبد هللا أحمد الذیباني
  محمد علي یحیى الحیدري

  عبده محمد إسماعیل عیدروس
  یحیى جابر العمري

  عبده محمد إسماعیل عیدروس ورئیس جمعیة شریج الجربة
  سالم سعد فاضل العمري

  أحمد أحمد محمد أبكر عنقید ومن إلیھ
  إبراھیم محمد أحمد الطیاري وعبد السالم إبراھیم محمد أحمد

الطیاري
  غالب علي محمد مھدلي

  محمد محمد محمد یحیى طعامي
  ورثة عبد الباري عثمان القدسي

  جوز محمد أحمد العریقي
  شركة النفط الیمنیة ـ فرع الحدیدة
  بنك سبأ اإلسالمي ـ فرع الحدیدة
  بنك سبأ اإلسالمي ـ فرع الحدیدة

  حیدر حسن سالم الواقدي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٧  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  مصرف الیمن البحرین الشامل / فرع الحدیدة
  شھیدة علي محمد قاید الزوقري ورحمة ورحاب

  حسین یحیى ناصر السالمي
  عبد العالم غالب محمد األسودي

  محمد شوعي محمد خمیسي
  محمد حسن محمد أبكر دمنة

  حسن جابر أحمد دھل
  عبد الرشید عمر حسن الشریف

  رضوان أمین أحمد مقبل
  ورثة محمد عبد هللا قیم
  عبد هللا إبراھیم الفداوي

٢)  ماس قاسم عمر إبراھیم تریس ومن إلیھ وعددھم (
  عبد الرحمن الشریف محسن عبد هللا

  بلغیث عبد هللا سھل
  محمد صغیر أحمد محمد علي عبد هللا

١٧)  ورثة أحمد حسن نجار وعددھم (
  علي حسن حفظ هللا ماس

  إسماعیل حسین أحمد علي مساوى
  محمد یحیى شوعي عثمان

  عبد السالم علي حمزة
  علي شرف أحمد عبد هللا الواقدي

  یحیى زید أحمد الكوكباني

  علي شوعي دنیا
  محمد أحمد بجیر المحجري
  حمود سھل صالح عرجاش
  یسرى أحمد أبو الغیث دوم

  محمد سلیمان مھدي قلیصي وسعید سلیمان مھدي قلیصي
وفیصل سعید سلیمان مھدي قلیصي

  محمد عبد هللا أحمد ھزاع وأحمد سعید علي راشید
  یحیى أحمد علي البراق

  السبع التجار لالستیراد والتصدیر والتوكیالت التجاریة
  آمال علي محمد قاید الزوقري

  أحمد محمد صالح الشومي
  تنویر عبد العالم غالب محمد وتفاني عبد العالم

  بلقیس قاسم محمد حیدر
  عبد السالم علي حمزة

  محمد مسعد محمد الفقیھ
  قاسم محمد أحمد سعد

١٠)  ورثة عبد الرحمن أحمد دوكم وعددھم (
  مكتب األشغال العامة والطرق والنیابة العامة
  مكتب األشغال العامة والطرق والنیابة العامة

  درویشة علي إبراھیم تریس
  محمد محمود حسین الدریبي

  محمد ناجي أبكر حیدرة
  مریم عمر محمد علي عبد هللا

  علي حاج شملة شایع
  قیع قاسم حسن ماس وإبراھیم علي حسن ماس وقاسم علي

حسن ماس
  عبد هللا محمد قاسم األھدل

  شوعي علي حسن عرة
  محمد حسن محمد أبكر دمنة
  عبد هللا ناجي مصلح العوبلي

  مكتب األوقاف واإلرشاد م/الحدیدة وبدیع علي حزام الدبعي
٧)وآخرین وعددھم (

  محمد حسن أبو اللیل
  محمد أحمد ناصر الشیم

  عبد الخالق صالح عبد النبي العامري
  یاسر عبد هللا صغیر مشعف

  محمد أحمد جرباح وسالم محمد أحمد جربات

  علي ھزاع أحمد ھزاع
  أحمد ومحمد وعلي وعبد هللا وفاطمة وھدى وآمنة أوالد حسن



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٨  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبده حسین محمد بشر
  أنور محمد حسین السقاف
  محمد سعغید حسن الساقلة

  عبد اللطیف عبد الرحیم عبد الجلیل خالد
  آمنة حمیدة عمر وأحمد عبید حمیدة عمر وعیسى عبید علي

أحمد
  الشركة الیمنیة العامة للتأمین

  محمد یحیى علي ھدیش
  سنان یحیى قاسم الوصابي
  شركة أوالد سیف القرشي

  حمود صالح ثابت كامل وآخرین

  شركة ھائل سعید أنعم وشركائھ
  عبد الرحمن سیف أحمد سالم سوید

  عبده محمد سعید مقبل السروري
  عبد الباسط حمود عبد العزیز الشرعبي

  سالم بن سالم صغیر خلیلي

  سالم محمد مستور حسن

  ناصر عبد الوارث أنعم العبسي
  أحمد بلغیث علي شریبة

  حمید یحیى أحسن السفیاني
  شاكر أمین أحمد شمسان

  أحمد عبد هللا حسین الحاكم
  أحمد عبد هللا قائد عامر وعبده یحیى عبد هللا قائد عامر

  علي شوعي محمد شعیفي
  محمد ناصر علي القالم

  مبخوت علي مبخوت الشھماني

  حمیدة محمد علي دخین قطبي ومحمود محمد علي صغیر ھمیس

منصور أحمد علي
  فیصل محمد علي الحمدي

  عبد هللا محمد نعمان الحكیمي
  محمد سلطان علي أبو شوصاء

  محمد إسماعیل حسن معاذ وأیمن سعید عبد الرحمن أحمد
  سعید یوسف علي أحمد

  أرسكوم لالستیراد العامة ویمثلھا عبد الرحمن سھیل
  جبرة یحیى علي ھدیش

  ورثة إبراھیم عزي فتوح
  شوقي عمر ثابت القرشي وولده أحمد والنیابة العامة

  نیابة األموال العامة والھیئة العامة لألراضي ومكتب التربیة
والتعلیم

  نیابة األموال العامة لألراضي والمساحة
  النیابة العامة وغالء حسین محمد حیدرة
  عبد الباسط حمود عبد العزیز الشرعبي

  عبده محمد سعید مقبل السروري
  الھیئة العامة لألراضي والمساحةو ھیئة تطویر تھامة

والنیابة العامة
  سامي علي أحمد عبد هللا الوزان وعبد الرحمن علي أحمد

عبد هللا الوزان
  النیابة العامة وعبد الباري أحمد علي دھمي

  نیابة األموال العامة والھیئة العامة لألراضي والمساحة
بالحدیدة

  نیابة األموال العامة
  مصرف الیمن البحرین الشامل

  ناصر حسین محمد الحاكم
  منصور محمد سالم العامري

  عبد هللا محمد محمد عیسى أبو سیفین
  عبده محمد ناصر الوصابي والنیابة العامة

  الھیئة العامة لألراضي وعبده محمد ناصر الوصابي والنیابة
العامة

  شوعي صغیر شوعي مھدي صوعان



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٧٩  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

٤)ومن إلیھم وعددھم (
  ھائل ردمان عبده الزكري

  عبد القادر أدھم شمسي أدھم
  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط

  ماجد عبده محمد زید
  قاسم حسن ھادي

  بسمان نعمان حیدرة المقطري
  صالح قاسم یحیى شمالن

  ھیفاء علي عبده عوض الحكیمي
  عبد الحكیم علي عبد القوي الرمیمة

  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
  حوریة حاتم یحیى حمود ھجام

  یحیى إبراھیم محمد شرف
  ورثة أمین أحمد ناجي القدسي

  نوار إبراھیم سعید الثیابي

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

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

  فھمي ھاشم عبد الباقي المجلي
  صادق شكري عباس مسعود

  أنیسة محمد راجح علي عیسى وعبد الرحمن محمد راجح
علي عیسى وفتحیة محمد راجح علي عیسى
  النیابة العامة ومروان سلیمان عبده الریفي

  خالد علي درھم علي طالب
  السماء علي محمد إبراھیم
  فاطمة عبده حسن صغیر

  منیا عبد الرحمن غالب قاید
  ورثة حسن محمد ھادي ھیج
  یاسر عبد هللا ناشر الحكیمي

  یاسمین عبد هللا عبد العزیز المجاھد
  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

  حسن سعید شامي محمد
  آمنة أحمد عبد هللا أحمد

  عبد اللطیف أحمد ناجي القدسي
  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

  سید حسن شوعي
  أیمن محمد بركات إبراھیم

  أسماء أحمد داوود محمد وأحمد داوود محمد
  مروة أحمد حمود عبد هللا
  ناصر محمد عبده الحمادي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٠  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  صابر یوسف حسن الغرباني
  شرف أ؛مد عبد هللا سالم الواقدي

٥)  ورثة محمد عبد العزیز حسن الدبعي وعددھم (
  محمد سلطان حزام الزبیري

  البنك الوطني للتجارة تحت التصفیة
  سالمة محمد صغیر عبد هللا

  عبد هللا عمر قادري
  أحمد عبد الغني حسن عمر قشر
  أحمد مسعد عبد الرب المنصوب

  عبده جنة محمد علي
  ورثؤة مقبل محمد الزوبة وأحمد علي سمران الزوبة

  محمد سلیمان عزي شعبان
  جالل محمد داود السوادي

  دوریش حسن عبد هللا مھدل
  علي محمد حسن قادري

  سالم محمد أحمد صغیر بوكري
  إبراھیم أحمد عامر محمد

  علي صولة جربوش جیش الشعبي
  علي خادم إبراھیم حباط

  عبد هللا حسن شوعي ولي
٢)  ورثة رشیدة أحمد زبل وعددھم (

  أسامة عبد هللا أحمد القدسي
  جمال محمد باشا فقیرة

  حمزة حامد سالم القدسي
  عبد الرزاق محمد عبد الرحمن فاضل

  علي محمد رشاد أعوص
  عبده إبراھیم محمد خلیلي

  إبراھیم عبده  عبد هللا الجبلي
  عبد الرحمن عمر یحیى بریش

  عمر أبكر ھداجي

  عبد الرحمن محمد عبد هللا األھدل وعبد العظیم حسن الغرباني
  النیابة العامة وغالء حسین محمد حیدرة

  عبد هللا أحمد مھیوب الدبعي ومن إلیھ
  نشوان عبد هللا عبده حسن

  ورثة علي عمر قاسم شراعي
  النیابة العامة وائل صالح حسن عبد هللا

  أمیرة وعمادة بنتي یحیى أحمد حلبي
  ورثة حسن عمر قشر

  ورثة حیدرة صالح أحمد المصلي
  مھدي عبد هللا أحمد المختاري

  محمد أحمد داكم علي
  حمودة أحمد حمرور ومن إلیھا

  یوسف سعید أحمد كاشح
  أحمد علي محمد البدوي

  عثمان علي محمد النمري
  محمد قاسم بوكري

  نوال محمد علوان طالب
  ھائل یحیى علي ھادي خزیمي

  محمد أصوع محمد مرس
  السید حسن شوعي ولي

  إبراھیم محمد محمد ورور
  یحیى محمد قاسم المصباحي
  ثابت إبراھیم یحیى المعمري

  النیابة العامة وسمیة محمد علي عایش
  أحمد عبد الرحمن علي فاضل

  محمد جبران رشاد أعوص
  محمد حسین علي األھدل وعلي حسین علي األھدل ومن إلیھم

٢)وعددھم (
  سوزان عبد هللا عبد الرحمن خلیل

  محمد سلمان حسن ھیج وأخیھ حسن
  محمد قاسم علي أبكر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨١  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  إبراھیم مقبول قادري محمد
  الزنیم أحمد معافا

  ورثة أحمد محمد ھبة شیخ وعلي محسن علي السالمي
  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني

  فواز صالح علي القبیضة
  مقبولي دھل یحیى إبراھیم

  علي محمد عبده فرنتي
  محمد صغیر یحیى بویھل ومن إلیھ
  سعیدة محمد سلیمان أحمد منفضي

  حسین عبده أبكر دحیب
  إبراھیم عوض منصور حكمي

  جابر حسن بخیت عبید وعبده محمد سالم عبید
  حمیدان فتیني حسن عبید ومعوض جابر علي عبید

  خیري علي عبده قاسم شیبة
  عایش إبراھیم درویش

  أحمد حسین محمد عیسى راجحي
  الولید لتفكیك السفن

  صغیر أحمد حسین الحرازي
  ورثة عمر حسن قادري

  ورثة محمد بن قاسم محمد األھدل وورثة یحیى قاسم محمد
األھدل وآخر

  محمد علي یحیى مرعي
  عبد هللا أحمد إبراھیم معشي وعب دالمجید عبد هللا أحمد إبراھیم

معشي ومن إلیھ
  أحمد أبو الغیث حسن زوع
  صالح یحیى مقبل القدیمي

  علي محمد مطري
  حمید یحیى علي الفقیھ

  جابر إسماعیل أحمد القرعفي
  حوریة یحیى صوارة وجدان عبد هللا عبید سعد

  فضل هللا محمد عبد هللا الشریف
  محمد أحمد یوسف أحمد

  ناصر وردمان أوالد محمد عبده الحمادي والنیابة العامة
  ناصر وردمان أوالد محمد عبده الحمادي والنیابة العامة
  النیابة العامة وعبد الرزاق محفوظ محمد مدوي وآخرین

  محمد علي یحیى معروفة
  محمد ھادي زین ھیج

  یحیى محمد یحیى بویھل ومن إلیھ
  حسین عبده أبكر دحیب

  سعیدة محمد سلیمان أحمد
  حمیدان فتیني حسن عبید وجابر حسن بخیت عبید وعبده محمد

سالم عبیدان ومعوض جابر علي عبید
  إبراھیم عوض منصور حكمي
  إبراھیم عوض منصور حكمي
  علي أبو الغیث علي الخطیب

  عبد الرحمن أحمد جابر الجناتي
  إبراھیم محمد الطیب

  مؤسسة موانئ البحر األحمر الیمنیة وشركة بادینغتون إدارة
السفن

  ورثة علي سیف حسن طاھر
  محمد أحمد فتیني مجھصي

  ورثة محمد یحیى ھنشل وآخرین

٧)  ورثة یحیى اسماعیل حسن الوادعي وعددھم (
  حسین حمزة عبد هللا جبلي

  الھیئة العامة لألوقاف ونیابة األموال العامة
  فھد محمد أحمد الجھراني ومحمد أحمد جابر الجھراني

  رابع أبكر نور
  نجیب محمد مھدي الفقیھ

  أحمد محمد عبد الوھاب الجنید
  صالح عبد هللا علي الشمیري



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٢  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  قاسم عمر إبراھیم تریس
  إبراھیم محمد شوعي زیح

  حسن عوض محمد سلیمان مكي
  طالل حمود سیف القدسي

  طارق ووفاء حمود سیف القدسي ویونس طھ یوسف السروري
ومن إلیھ

  عبد السالم إبراھیم محمد أحمد الطیاري
  یحیى علي عبد هللا عاقل

  أحمد محمد إبراھیم قصیر
  رزاز عبد الجلیل سفیان

  ورثة حسین أحمد حسین أبو حلفة

  فایز علي فایز الحجوري
  القوزي فتیني قاسم حسن الحسني

  قاسم علي محسن الضحوي
  عبد هللا علي عبد هللا بشر
  علي أحمد محمد مجدلي

  یحیى سلیمان یحیى مالح
  عبد هللا حسن غالب الحداد
  صالح علي مفلح المحجري

  عبد هللا محمد علي قادري وإبراھیم عبد هللا محمد قادري
  حسن عیاش أحمد زاھر

  ھادي سعید صالح المغبش
  أحمد عبد هللا حسین قالء

  شركة الشرق األوسط للمالحة

  الھیئة العامة للشئون البحریة

  محمد قاید محمد العریفي
  ولید أحمد مطري یحیى شوعي رباط

  علي عبد هللا ھادي

  درویشة علي إبراھیم تریس
  محمد حسن أبكر زیح ومن إلیھ

٣)  سالم عبده محمد مھیس ومن إلیھ وعددھم (
  عبد هللا فاضل محمد سالم
  عبد هللا فاضل محمد سالم

  حسان محمد علي عبده وزھرة مقبل الزمار
  إبراھیم علي عبد هللا عاقل

  إبراھیم محمد إبراھیم قصیر ومن إلیھ
  نجم الدین مصلح أحمد العمیسي ومحمد أحمد مھدي

الصعفاني ورشاد محمد مصلح العمیسي
  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني ونیابة

األموال العامة
  سارة إبراھیم الحجوري

٥)  علي محمد ناصر یحیى فتح الحاشدي ومن إلیھ وعددھم (
  زھراء موسى حسین موسى

  محمد علي عبد هللا بشر
  محمد یحیى شوعي عالن جھضم

  ناجي علي محمد الصقر ومحمد أحمد محمد الصقر
  غالب صغیر غالب أحمد الصدیق

  أحمد رزق عبد هللا البرعي
  أحمد أحمد علي قادري

  عبده عبد هللا علي ھارون وحمود حسین أحمد درسي وأخیھ
عبد هللا

  عواض عبده حسن محمد مھدي
  عبد هللا محمد عبد هللا عاموة

  محالت المنصور للتجارة واالستیراد لصاحبھا أحمد منصور
حذاء

  مالك ومستأجري السفینة أدمیرال بوكالة شركة البكاري
للمالحة

  أحمد قاید عبد هللا حسن
  محمد عبده بلغیث األھدل

  سالم عبد هللا ھادي وعبد هللا سالم عبد هللا ھادي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٣  ؟؟  ١٥٤ 

الحدیدة

الضالع

المحكمة اإلستئنافیة العسكریة

جھة الورود :

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  إبراھیم علي محمد عوام
  محمد إبراھیم طعام الملقب األغبر
  عبد الحكیم سلیمان سالم الرمانة

  جامعة الحدیدة
  نھلة العزي إبراھیم قاسم قادري

  عبد هللا عوض ضیف هللا القمادي وعبد القادر حسین ناصر

  أحمد قائد أحمد السریحي

  قاید محمد أحمد المنتصر وطاھر محمد أحمد المنتصر وأحمد
محمد أحمد المنتصر

  جمالة محسن صالح الوقزة
  مسعد عبد هللا مسعد الظاھري

  أحمد عبد هللا محمد العماد
  وزارة الدفاع
  وزارة الدفاع

  النیابة العامة العسكریة
  نبیلة محمد حسین العریض ونجالء وھایلة وشیماء ومحمد

أوالد خالد صالح العریض وتقیة عبد هللا محمد العاقل
  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 أحمد

المحمودي وآخرین
  وزارة الدفاع

  وزارة الدفاع
  صالح محسن صالح الجید

  عال هللا إبراھیم مقبول عوام
  علي علي أحمد الجرادي ویحیى علي أحمد الجرادي

٤)  أحمد محمود سعید خربشة ومن إلیھ وعددھم (
  شركة ھورایزن لالتصاالت وتقنیة المعلومات

  أحمد محمد أحمد الجیاري
  فؤاد علي عوض عبد هللا

) وتوفیق٧  ورثة أحمد محسن محسن السریحي وعددھم (
محسن محسن السریحي

  صالح محسن عبد الرزاق المنتصر وعلي محسن عبد الرزاق
المنتصر

  فایزة عباد ضیف هللا األسد
  صالح عبد هللا محمد الجماعي

  أحمد عبد هللا یحیى الدیلمي
  أمانة العاصمة صنعاء

  حسین صالح یحیى حومي
  حسین صالح یحیى حومي

  وزارة الدفاع

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

المحمودي وأمین وازع أحمد المحمودي وآخرین
  ورثة عبد الحفیظ ھاشم سعید الشغدري وورثة شجاع محمد
علي الشغدري وورثة ودیع ھاشم سعید الشغدري والنیابة

العامة
  ورثة عبد الحفیظ ھاشم سعید الشغدري وورثة ودیع ھاشم

سعید الشغدري وورثة شجاع محمد علي الشغدري
  صالح محسن صالح الجید

  النیابة العامة ووزارة الدفاع



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٤  ؟؟  ١٥٤ 

المحكمة اإلستئنافیة العسكریة

المحویت

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  ورثة أحمد عبد هللا أحمد مساعد

  وازارة الدفاع

  محمد عبد العزیز الحسیني
  ورثة نجم الدین خالد علي مرزوق الشعبي

  یاسر أحمد أحمد حسین الشعبي
  وزارة الدفاع

  وزارة الدفاع
  حسین صالح یحیى حومي

  سمیر أحمد علي العباسي
  علي عبد هللا مرشد طاھر
  سمیر أحمد علي العباسي
  فائز محمد علي البارصي

  محمد سعد صالح البحیصي
  عبده قاسم عبد هللا صالح

  یوسف عبد هللا صغیر الحجر
  صالح محمد قاسم العدیل وأخیھ علي

  عبد هللا أحمد مذكور
  فیصل حسین صالح العداني ومن إلیھ

  یحیى یحیى صالح ذیاب
  أحمد محمد صالح الشاوش

  محمد محمد یحیى سلیمان وعبد هللا محمد یحیى سلیمان
  عبد اللطیف صالح علي مرعي
  إبراھیم عبد هللا صغیر الزیلة

  ورثة حسن شروف النصر
  نبیل محمد أحمد السودي

  حمید أحمد حسن العبدلي ومحمد حمید أحمد العبدلي

  محمد عبد هللا قائد المطري وعلي محمد صالح الفرزعي
واسالم علي أحمد الموجاني

  محمد عبد هللا قائد المطري وعلي محمد صالح أحمد الفرزعي
وإسالم علي محمد الموجاني

  ورثة محمد محمد عبد هللا العوكري والنیابة العامة العسكریة
  یاسر أحمد أحمد علي حسین الشعبي وحسن حسین محمد

إبراھیم الشعبي
  ورثة نجم الدین خالد علي مرزوق الشعبي والنیابة العامة

  ورثة فیصل محمد صالح صرقح وضیف هللا صالح ناجي حمود
عنبة ومحمد عطیة صرقح ومحمد حسن عطیة صرقح وآخر

  إسماعیل أحمد الروني والنیابة العامة
  وزارة الدفاع والنیابة العامة

  علي مقبل علي العباسي
  محمد علي محمد طاھر
  علي مقبل علي العباسي
  سبأ محمد أحمد الضلعي

  بسام محمد محمد قھوش ومن إلیھ
  نعمة یحیى عبد هللا صالح

  غالب محمد حسن الملحاني
  محمد أحمد ناجي مرفق وضیف هللا محمد حزام مرفق

  محمد حمود صالح عطیة
  علي صالح عبد هللا الموبدي

  فیصل محمد صالح ذیاب ومحمد صالح ذیاب
  عبده أحمد صالح مفلح

  لطف محمد لطف الزبیري ومن إلیھ
  عبده علي محمد مرعي

  علي عبد هللا صغیر الزیلة
  محمد صغیر قحطان

  شیماء علي صالح شریة ومحمد علي صالح شریة
  ھادي علي حسن العبدلي وعبد الملك ھادي العبدلي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٥  ؟؟  ١٥٤ 

المحویت جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أحمد علي أحمد العربة
  ورثة حسن علي صغیر بریط
  علي یحیى صالح القرماني

  صالح عبد هللا عبد هللا الشطبي
  أحمد بن أحمد ھادي فارع

٥)  محمد صغیر أحمد حسن الحداد ومن إلیھ وعددھم (
  عبد هللا صالح حسین أبو غریب

  مكتب األوقاف واإلرشاد م/ المحویت وحمید عثمان النزیلي
  حسن حسین كمیت عبده األعرف

  عبد هللا صالح صالح حسن الفریعي ومحمد صالح صالح حسن
الفریعي

  محمد محمد جبران العذیبي
  محمد عبده حسن الحكمي

  محمد علي أحمد مفرح

  أحمد صالح عبد هللا المرقط
  ورثة شوعي عبده صالح محمد الظبي

  عبده حسن حسن القمراء
  محمد علي الزریقي
  علي قاید قاید الورد

  فاطمة علي ثابت المصباحة
  عبد هللا حسین سعید مطرف

  یحیى أحمد عبده الجرادي وأحمد ناصر أحمد الجرادي
  محمد علي سعد الخیاطي
  محمد عبد هللا حسن نعیم

  أحمد علي حمود زید
  أحمد محمد یحیى الزیادي

  بندر وأمین أوالد ذیب خلیل الذیب
  أحمد ویحیى أوالد محمد صالح عامر
  عبد هللا محمد علي حسین الذیفاني

  یحیى أحمد أحمد سعد الذیب

  علي عبد هللا صالح البرحاني ورسمیة محمد البرحاني
  شوعي أحمد عبد هللا الوجیھ

  محمد عبد هللا شرف الدین وأحمد عبد هللا شرف الدین ومن
إلیھم

  قاید أحمد أبو غانم
٦)  ورثة علي حزام حسن النقیب وعددھم (

٥)  محمد عبده صالح ھادي القعیش وآخرین وعددھم (
  خیزران صالح حسین أبو غریب

  یحیى حسن حسن سوید
  محمد حسین كمیت عبده األعرف
  عبد هللا محمد حسین عبد القادر

  جبران علي جبران العذیبي
  محمد علي محمد الحكمي

) وورثة محسنة٥  ورثة كاتبة قاید صالح شاص وعددھم (
٤)صالح أبو روس وعددھم (

  أحسن صالح حسن الحراسي
  ورثة علي محمد جعفر وآخرین

  أحمد علي بخیت قادش
  محمد احمد صالح قاسم

  ورثة ناجي خماش حبیش
  وردة ھادي أحمد العطنة

٣  عبد هللا یحیى مبخوت العلي ومن إلیھ وعددھم 
  محمد علي إسماعیل زاید
  أحمد حمود قائد الخیاطي

  ناصر عبد هللا علي یحي نعیم
  صالح علي یحیى الجراح ومن إلیھ

  فاطمة محمد یحیى الزیادي وأختھا عتیقة
  محمد شوعي أحمد حسین الخیاطي

  علي علي علي مساعد
  علي محمد علي الذیفاني

  حمود أحمد یحیى األسد وأوالده



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٦  ؟؟  ١٥٤ 

المحویت جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  خالد علي محمد ھازع
  شوعي محمد عبد هللا العمري

٢)  علي حمدي مھدي الصنعاني ومن إلیھ وعددھم (
٧)  ورثة علي عبد هللا محمد الولي وعددھم (

  علي إسماعیل علي المغارب
  خالد محمد علي عبده العماد
  أحمد علي صالح الرضمي

  حسین صالح الفقیھ
٢)  ورثة فلیة حسین محمد النعمان وعددھم (

  علي علي ھاشم الحكمي
٧  محمد صالح اسماعیل الھمیل ومن إلیھ وعددھم 

  عادل یحیى محمد المدامي
  ورثة محمد محمد قصیلة

  محمد منصور حسن الصایدي
  رزق حمود رزق لطف ویحیى علي حمود خمیس

  أ؛مد صالح حسین جحزر
  محمد یحیى محمد قاسم

  عبد الباري حسین شوعي الغادري
  صالح ناصر ھادي الحلحلي وأخیھ یحیى ناصر ھادي الحلحلي

  عبد هللا حسین علي الھولي
  مجاھد یحیى علي التاج

٢)  علي أحمد صالح رشید ومن إلیھ وعددھم (
  یحیى شروف علي سوید

  سعید علي الفقیھ
  مبخوت علي محمد الیتیم (الحباري)

  علي عبد هللا جمیل غبیس وأخیھ محمد
  ورثة أحمد أحمد صالح شایع

  غالب ناصر غبیس وولدیھ شرف ومحمد
  محمد أحمد أحمد أحمد السلیب وأخیھ بكیل

  عمار عبد هللا الحبابي

  علي علي عبد هللا جمیل وأخوانھ
  عبده أحمد عبده المداور

  محمود مھدي حسن الصنعاني
  مطھر عبد هللا محمد الولي

  زید علي عبده المغارب
  مبروك أحمد محمد العماد

٣)  ناصر أحمد أحمد راشد ومن إلیھ وعددھم (
  ورثة علي محمد الیتیم الحباري

  أحمد حسن مھدي الزبیدي
  غالب لطف ھبة الحكمي ومن إلیھ

٤  علي ناصر صالح مقبل ومن  إلیھ وعددھم 
  محمد یحیى محمد سعد

  علي أحمد السریحي
  محمد علي أحمد الحاج

٤)  ھدیة یحیى حمزة وورثة حسن سعد قرطاس وعددھم (
  علي حسین حسین زید

  حسن محمد حسن عبد هللا
  حسین حسین علي الغادري

  یحیى أحمد حسن مفلح
  محمد عبده محمد الھولي

٤)  علي قاسم أحمد الحاج ومن إلیھ وعددھم (
  محمد علي صالح العبدلي

  مطھر عبده أحمد الولي وأخیھ علي
  مبخوت علي محمد الیتیم ومن إلیھ

  حسن صالح علي الفقیھ ومحمد صالح علي الفقیھ وعلي
صالح علي الفقیھ وسعید علي علي الفقیھ

  صالح حسین منصور السباعي
  حسن حسن عبده الفقیھ وبكر یحیى الجراحي ومن إلیھم

  محمد شوعي غبیس
  زید سعید علي ثابت

  سمیة عبد الرحمن الجغل



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٧  ؟؟  ١٥٤ 

المحویت جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عایض منصر عایض الحیمي
  ضیف هللا علي علي القطاع

  یحیى علي سعید حسن العباسي
  قطران علي صالح قطران وعلي علي صالح قطران

  أحمد محمود مقبل القطیبي ومحمد محمود مقبل القطیبي وحمود
محمود مقبل الطقیبي

  شوقي حمود ناصر القھالي وعلي حمود ناصر القھالي وأحمد
حمود ناصر القھالي

  غالب محمد حسن الملحاني
  محمد عبده محمد الجرادي

  ورثة أحمد أحمد أحمد یحیى قاسم

  محمد صغیر علي زلیل
  علي حسن حسن عبد هللا الزحیة

  محمد شوعي علي الشویع
  علي یحیى علي الغیلي
  سعید إسماعیل نشوان

  عیسى علي إبراھیم العماري
  علي محمد یحیى جابر الربع

  صالح بن صالح بن صالح زیاد

  علي صالح بكیر السرو
  أ؛مد یحیى صالح المعنوز وأخیھ یحیى

  محمد عبد هللا أحمد ناصر
  عبد الفتاح محمد صغیر الجلبین

  علي حسین یحیى الجوفي
  أحمد محمد صالح عامر
  یحیى یحیى صالح ذیاب

  ورثة فوزیة محمد محمد ھدیش
  راشد علي علي العتاكي

  ھاني أحمد أحمد لطف هللا
  فخر الدین ومحمد أوالد محمد محمد قصیلة وسلطان أحمد محمد

  جمیلة راشد عبد هللا صالح
  عصام أحمد العدوي

  صالح محمد محمد الجراحي
  یحیى یحیى أحمد قطران

  علي محمد إسماعیل القطیبي

  محمد علي سعید القھالي وعادل یحیى ناصر القھالي ومن إلیھ

  علي محمد حسن الجلبین
  فایز أحمد صالح سھام

  حمود صالح علي ظفران وحمود حمود صالح ظفران ومن
إلیھم

  محمد أحمد أحمد زلیل ومن إلیھ
  علي محمد حسین العقیلي
  عبده محسن أحمد الشویع

  سعید إسماعیل نشوان
  علي یحیى علي الغیلي

  ورثة أحمد محمد حسن الشعفلي
٤)  سعید أحمد سعید الربع وآخرین وعددھم (

  القاضي محمد بن حسین المتوكل والقاضي محمد یحیى
العماري والقاضي یحیى عبد الوھاب الذاري

  محمد حسن عبده بكیر السرو
  مطلق یحیى عبده المعنوز وأخیھ أحمد

  محمد أحمد سعید نسر وأخیھ علي
  سمیحة حسن محمد كوكبة

  أحمد محمد صالح عامر
  علي حسین یحیى الجوفي
  محمد صالح صالح ذیاب
  حسن محمد عمر ھدیش

  شوعي محمد أحمد الصیاد
  علي فراص علي الحماطي

  مشیر عبد هللا حمود الھمداني والنیابة العامة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٨  ؟؟  ١٥٤ 

المحویت جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

قصیلة
  مراد محمد عبده العتاكي

  ثابت محمد عمر عبده الحاج
  صالح وعلي أوالد صالح حمود شرف وإبراھیم وحمود أوالد

منصور دحان شریف
  سیف وبسام ونیسیم أوالد محمد محمد حزام الشریف

  علي محمد صغیر األھجري ومن إلیھ
  حسن أحمد محمد الجرادي
  أمین علي عبد هللا الفقیھ

  محمد صالح صالح عواض
  عبد هللا علي حسن الولي

  أحمد عبد هللا حسن القرانة ومن إلیھ
  قائد أحمد عبده الورد
  محمد عبد هللا العربة

  حسن عبده إسماعیل جعلل
١٠)  أحمد عبد هللا صالح بلغیث ومن إلیھ وعددھم (

  منصور محمد أحمد الجمالي
  حمود علي محمد الخیاطي

  سیف صالح محمد العلیي وأحمد محمد العلیي وعلي حسن
العلیي

  عبده محمد صغیر عبید
٦)  إبراھیم المعمري ومن إلیھ وعددھم (

  ھنود محسن محمد الطوقي
  حمود یحیى أحمد الجایفي

  بندر محمد حمود ناصر الرضي

  محمد أحمد علي العبدلي
  محمد مصلح حزام األحزم

  صالح صالح أحمد القساس وأحمد یحیى إسماعیل القساس
  ناصر علي أحمد عبد هللا سوید

  صالح عبده أحمد العتاكي
  محمد حسن علي جبر والنیابة العامة

  سیف ونسیم وبسام وعصام أوالد محمد محمد شریف

  صالح وعلي أوالد صالح حمود شریف وإبراھیم وحمود أوالد
منصور دحان شریف

  محمد علي إسماعیل النوار ومن إلیھ
  عبده إبراھیم عثمان عباس

  غالب فتح مردم وصالح محمد مردم
  حمود حسن محمد عواض ومن إلیھ

  منصور علي علي عبد هللا الولي
  أحمد محمد إبراھیم القرانة

  أحمد أحمد حسن الورد ومن إلیھ
  محمد علي عبد هللا العربة

  عبد هللا سعد یحیى المعمري
  محمد حسان قاسم ونعمة محمد أحمد إبراھیم الجبرني

وشوعیة محمد أحمد الجبرني
  حسن یحیى صغیر العجل

  عبد هللا یحیى حسین شرف الدین
  محمد یحیى ھارون

  محمد أحمد المعلم
  محمد علي ھادي الھمداني

  بالل علي حسن المروي
  فاطمة صالح ظافر

) وورثة أحمد علي١٠  ورثة یحیى علي الرضي وعددھم (
٧)الرضي وعددھم (

  خالد أحمد حمود الولي
  علي یحیى أحمد الشاحذي ویحیى علي یحیى البغوش وأخوانھ

  جمال محمد یحیى الحیمي
  یحیى علي غانم الشویع



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٨٩  ؟؟  ١٥٤ 

المحویت جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  یحیى علي غانم الشویع
  حمود صالح رزق الصالحي
  علي صالح عبد هللا راجح

  عبد الملك محمد عباس الوادعي
  حسین عبد هللا حسین مطرف

٢)  عبد هللا حسین سعید مطرف ومن إلیھ وعددھم (
  یحیى صالح علي ھریش
  عبد هللا أحمد علي سمیع

  توفیق صالح أحمد الجبرني
  محمد رزق عبده الجرادي وعبد الرزاق عبده الجرادي

  النیابة العامة
  صالح حسن صالح العفاري ومحمد علي صالح العفاري

  عبد هللا یحیى حسن راصع
  محمد علي محمد عمر وفاطمة محمد محمد عمر ومن إلیھم

  علي غالب قاید زید مسعود
  ناصر محفوظ علي حمامة
  علي حسین عبد هللا الحاج
  محمد أحمد أحمد القبیلي

  حسین أحمد صالح الحسام
  حمید كبیر محمد عبده الشویع

  عبده صالح حسن شعوب
  أحمد سعید ناصر الزیدي

  محمد صالح سعد الصایدي
  ناصر یحیى عبده السحارة وزھراء غالب علي عبد هللا عمر

وعبده یحیى عبده السحارة
  رسام محمد ظفران المعمري

  علي یحیى یحیى المنقار
  محمد حسین حزام الذیباني وفواز محمد حسین الذیباني

  ورثة سعید علي الفقیھ
  محمد أحمد علي علي ناصر مفرح

  ناصر علي أحمد عبد هللا سوید
  محمد عبد هللا علي ھادي الصالحي ومن إلیھ

  محسن محمد یحیى مفرح وصالح یحیى مفرح وحسین یحیى
مفرح

  غالب علي محمد المروي ومن إلیھ
٧)  محمد سنان حمود مفرح ومن إلیھ وعددھم (
٧)  محمد سنان حمود مفرح ومن إلیھ وعددھم (
  أحمد علي حمود زید وحمود حمود حمود زید

٦)  ورثة حسین علي حسین وعددھم (
  محمد صالح غیثان

  رصاص یحیى أحمد الجرادي ویحیى أحمد عدبھ الجرادي
٨)  صالح حمود العربة ومن إلیھ وعددھم (

  النیابة العامة
  عبد هللا محسن الحیمي وأخوانھ أحمد وحیمي وصدام

  حسن علي حزام ناجي
  ردینة بندر حسین محمد رسام

١٥)  عبده صغیر عبد الخالق حمامة ومن إلیھ وعددھم (
  ورثة نبیلة محمد أحمد العدار
  ناصر عمر مھدي الملحاني
  عبد هللا سعد صالح الحسام

  عبد العزیز علي قطران
  محمد عبد هللا حمود شعوب مزارع

  رزق محمد علي القھالي
  حمید أحمد صالح عایض الھرة ومن إلیھ

  حسن علي محمد الشعیبي

  جالل علي محمد ظفران المعمري ومن إلیھ
  صالح محمد أحمد الخوالني

  علي حسین حزام الذیباني والنیابة العامة
  ورثة علي محمد الیتم ومن إلیھ

  فتح هللا حسین مبخوت مفرح وعبد هللا ثابت صالح مبخوت
مفرح



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٠  ؟؟  ١٥٤ 

المحویت

النــــائب العـــام

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  عبد هللا محمد حمود العربة وأخیھ فؤاد
  یحیى محمد یحیى عبد هللا عباس

  أحمد علي سرحان الجائفي
  عبد هللا محمد صالح الدغبشي

  علي محمد علي الذیفاني
  علي أحمد علي شفان
  محمد علي الحصوني

  شوقي ناصر صالح راصع
٦)  ورثة محمد علي عثمان جبران وعددھم (

  ناصر محمد الغفري
  محمد علي ححسن دعدع

  ذي یزن محمد أحمد المدني
  یحیى رزق أحمد الصنعاني
  عبد هللا محمد أحمد الشعفي

  عبده أحمد دعشان

  حسین علي حسین رفیق
  یحیى حمود عبد هللا عوضھ
  صالح حمود صالح العربة

  ورثة عادل علي یحیى العربة
  أحمد عبد الرحمن القاضي ومحمد محمد عبد الرحمن القاضي

  محمد عبد هللا صالح الماوري

  محمد أحمد صالح عبد هللا مفرح
  علي حسین أحمد حبیش

  آمة الرحمن عبده محمد علي
  رویدا عبد الحمید عبد هللا القباطي

  مریم محمد صغیر محمد عمر عبد هللا

  یحیى حمود قاسم مرعي وولده ھاني
  محمد صالح حسن القناد
  علي یحیى سعد الجائفي

  عبد الغني إسماعیل عبده القعیش
  حزام حمید حزام علي شماریخ

  یحیى صالح یحیى الربع وخالد صالح یحیى الربع
  صالح صالح األقرع ومحمد قاسم األقرع

  رندة حمود صالح راصع
  حسن محمد یحیى سون ویحیى مقبل أحمد حبیش

  صالح صالح أحمد الحاج وولده علي
  یحیى أحمد الذماري

  عائشة مرشد حمود رشید
  رزق رزق أحمد الصنعاني
  عبد هللا محمد علي األشول

  حمود محمد علي طارش وعلي علي طارش ومن إلیھ
٤)وعددھم (

  قائد علي حسین رفیق وولده علي
  نجیب علي صالح سعید الجبرني وأخوانھ

  النیابة العامة وسمیرة یحیى یحیى العربة وورثة عادل علي
یحیى العربة ورمزي یحیى یحیى العربة

  صالح حمود صالح العربة
  ورثة حمود عبد الرحمن محمد القاضي

  أحمد أحمد محمد مرعي وأخوانھ مرعي ومحمد وحمید
وصالح وعبد هللا

  ضیف هللا محمد الحباري
  مطھر أحمد مطھر حبیش وأحمد علي مطھر حبیش ومن إلیھ

  بالل أحمد أحمد بعجلة
  خلیل نصر عبد الرشید القباطي

  محمد محمد یحیى القلیصي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩١  ؟؟  ١٥٤ 

النــــائب العـــام جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  حنان عبد هللا عبده عبده الصوفي
  آماني عبد هللا یحیى بكر األھدل

  رویدا علي عبد هللا دیبع
  كریمة حسن مصلح مھدي

  محي الدین عبد الواحد شعالن

  توفیق أحمد دبا حامد ظافر
  محي الدین سعید عبد القادر العدرسي
  سالم سالم إبراھیم العقار وولده یحیى

  أ؛مد عبد هللا أحمد الشعساني

  عبده وخالد أوالد أحمد قاسم سنبل األصلع ومحمد علي یحیى
قاسم سنبل األصلع

  محمد صالح علي الشھابي

  ماجدة حسن محمد الخطیب
  عبد الجلیل صالح علي ناصر أبو سعید

  فھد علي أحمد الحداد
  داوود عبد السالم سلیمان الحدابي

  صالح علي حسین الشنفي
  علي حسین علي العداني

  كریمة محمد قاسم ناصر المصباحي
  آماني سلطان محمد عبد هللا

  إرسال محمد یحیى حسن البلعة
  نوح محمد سعید الزیادي

  ھناء أحمد صغیر قعل
  ھالل محمد مھدي سعد الریمي

  محمد عبد هللا أحمد راشد
  ورثة علي حسن قاسم مھدي

  صالح محمد عبد العزیز علي
  علي أحمد علي شعوف

  محمد عایش محمد علي عمر
  عمر عبده محمد رسام

  النیابة العامة وورثة بدیع عبد الغني علي محسن وورثة عبد
الغني علي محمد محسن

  ورثة محمد أحمد دبا ظافر
  ورثة صابر سلیمان داوود علي حریفي والنیابة العامة

  ورثة إبراھیم راشد یحیى الھندوان وورثة ضرار إبراھیم
راشد الھندوان وعزت وعبد الجلیل أوالد إبراھیم راشد

الھندوان وآخر
  النیابة العامة ومحمد علي األقور وزوجتھ حبیبة محمد أحمد

سعید
  ورثة محمد عبد هللا ھاشم العبالي وولده توفیق وصالح محمد
عبد هللا ھاشم العبالي وإبراھیم محمد عبد هللا العبالي والنیابة

العامة
  ورثة حمدان علي عبد هللا الشھابي وورثة مجاھد علي عبد

هللا الشھابي والنیابة العامة
  شائف علي مرشد الوایلي

  النیابة العامة
  النیابة العامة
  النیابة العامة

  نبیل علي حسین الشنفي
  ورثة شاجع یحیى حسین العداني والنیابة العامة

  عبده حیدر علي المصباحي
  یوسف سفیان فرحان محمد

  كمال عبده أحمد عبید
  ورثة شذى عبد القوي علي الكوماني

  صدام محمد أحمد صغیر القفلي
  ورثة عادل علي صالح الجوباني والنیابة العامة

  ورثة علي حمود صالح راشد والنیابة العامة
  فیصل سالم إبراھیم زبیلة وحسین حسن سالم وولید حسن

سالم وجالل سالم إبراھیم



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٢  ؟؟  ١٥٤ 

النــــائب العـــام جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  صغیر یوسف صغیر مالن وورثة یوسف صغیر مالن وفیصل
سالم إبراھیم زبیلة وأخیھ جالل وآخرین

  حسین محمد عایض جحیر
  حسین ناصر ھادي مفرح

  شداد حسن عباس السدعي
  صابرین خالد أحمد عبد هللا كبیش

  أشواق محمد عمر األھدل
  شھیناز جمیل عبده أحمد
  فاطمة غالب حیدر البزاز

  غادة موسى فرج هللا علي
  إیمان أحمد صالح الجرموزي

  أسماء قاسم الحاج عبده
  یاسمین نبیل أحمد یحیى سعد عوض

  آمنة علي صالح یحیى القعاري
  ھناء إسماعیل عبده میاس

  شیماء إبراھیم محمد باعلوي
  فاطمة عبد الرحمن علي إسماعیل المسوري

  نادیة ناصر أحمد عایض
  إیمان محسن حسین البشع

  جلیلة محمد سعد أحمد
  انتصار عبد العزیز أحمد محمد النھاري

  المیس صالح یحیى العجیري
  خدیجة راشد محمد ھبة النكروري

  نسیم عبد القوي ناصر الجابري
  حنان صالح أحمد مصلح جابر

  صباح عبد السالم محمد عبد هللا أألصبحي
  رئیسة سیف صالح عیضة

  نجوى صالح أحمد علي الشامي
  حلیمة مھدي حاتم أحمد الرباط
  أماني محمد زید حمید الشمیري

  وفاء حمود علي البرق

  محمد وعلي أوالد قاسم أحمد مھدي وبشیر حسن قاسم أحمد
مھدي وورثة حسن قاسم أحمد مھدي وآخرین والنیابة العامة

  ورثة سعد محمد عایض جحیر
  ورثة فارس دائل مھیوب سعد مھیوب

  ورثة قاید محمد ناصر السدعي والنیابة العامةَ 
  حسین مھدي یحیى علوان

  عبده عمر فتیني یحیى
  أحمد سلطان أحمد حسن
  محمد صالح أحمد مثنى

  محمد عبده سالم مرزوق
  عادل أحمد صالح الجرادي

  عبد اإللھ محمد عبده فرحان
  عوض سلطان حفظ هللا سعد عوض

  فؤاد محمد صالح یحیى القعاري
  عبد الفتاح ھاشم األھدل

  محمد سلیمان أحمد الربیشي
  عبد هللا صالح صالح سعد المسوري

  عبده ناصر سعد ناجي
  حسین صالح حسین البشع
  إسماعیل نور الدین األھدل
  محبوب علي راجح عبده

  حمید حمید حزام رفیق هللا العجیري
  إبراھیم محمد علي تیس

  عبد الحمید محمد عبده قاسم الجابري
  أحمد محمد مصلح جابر
  أحمد عبد الفتاح حمید

  توفیق محمد یحیى مرشد عیضة
  رامي عصام أحمد علي الشامي
  قاسم أحمد محمد یوسف الرباط
  مشیر غالب قاسم حمید یوسف

  منصور عبد الحكیم صالح العصب



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٣  ؟؟  ١٥٤ 

النــــائب العـــام جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  سمیر عبده عثمان سعید الزریقي
  حنان صالح محمد محمد المھلل
  برستین منصور مثنى النھمي
  عبیر أحمد عبد هللا الحبیشي
  أمل علي صالح یحیى قعار
  أمل عبد هللا عیاش زریقي

  أمل أیوب علي أسعد
  منى محمد قاسم الثمار

  سمر نبیل سال محسن الوصابي
  إیمان أمین قاسم سیف الملیكي
  تغرید مناجي عبده عمر قاسم

  سھام محمد إسماعیل عبده باري
  أماني عبد هللا أحمد فرج القعاري

  أروى أحمد محمد جمعان
  نعمة محمد عایش جرادي الجمل
  المھا عبد الحمید علي الجمیلي

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

  نجود یحیى أحمد عبد هللا معافي
  بشرى صالح محمد صالح المقبلي

  خلود أحمد حزام الجراش
  حنان أحمد علي العبدلي

  ورثة سلطان محمد محمد مقبل الوروري

  عبد العزیز علي أحمد عزالدین
  عبد هللا محمد عیضة الفرنجح

  ناصر محمد أحمد إسماعیل جمعان الصوفي
  أحمد سعید قاید الھیثمي وموس منصر صالح ضیف هللا الھیثمي

وآخرین
  عبد هللا علي صالح السحلة
  عمار أحمد عبد هللا العزب

  ھیثم شرف عثمان الزریقي
  محمد عبد هللا محمد المھلل
  إبراھیم علي عبد هللا فاضل

  ظافر حسین ناجي ملقاط
  منصور محمد علي حسن
  باسم محمد عیاش زریقي
  محمد عبد هللا غانم محمد

  خلیل علي مقبل غالب
  شادي علي إبراھیم العبدلي

  عبد الحكیم أمین محمد قاید الملیكي
  حسن محمد علي مھدلي

  محمد عیاش أحمد مزجاجي
  عیبان غالب عبد هللا سعید

  ضیف هللا علي ھجوان
  محمد أحمد یحیى عبد هللا الجمل
  أحمد شایف أ؛مد صالح الحداء
  بركان محمد ثابت أنعم العریقي

  ولید علي صالح شلغف
  نشوان مسعد عمر أحمد

  عبد المجید أحمد محمد المقبلي
  ھیثم عبد هللا حمید علي باشا

  عبدالمجید محسن علي أبو جعیل
  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 أحمد عبد الرحمن علي السواري والنیابة العامة
  ورثة صالح یحیى محمد الطیري وورثة محمد یحیى محمد

الطیري
  ورثة عائشة أحمد محمد عرمة

  ورثة أسامة مصطفى یحیى الصبري ولیث مجاھد سعد مسعد
الموسمي وعلي محمد علي األدیب



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٤  ؟؟  ١٥٤ 

النــــائب العـــام جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عزیز محمد محمد الوقاحي
  نشوان حسن حسین صالح األمیري وبسام عبد هللا حزام

العراري
  وسام صالح مثنى الدودحي

  أسمر عبده طاھر فاشق
  ورثة محمد منصور محمد قرشي

  أحمد أحمد رزق المطري
  یحیى أحمد محمد سنان الحنمي

  إسماعیل راشد إسماعیل المحمدي
  سعد عزالدین سعد العفیف
  علي عبد هللا علي حطروم

  أصیل عبد هللا محمد األسودي
  كمال صالح محمد أحمد الجرموزي

  زھرة نبیل إبراھیم محمد الجنید
  مرفت نصر محمد علي تلھا

  أنیسة محمد سیف دبوان
  بشرى محمد فرحان أحمد

  أمیرة حسن محمد صالح البعداني
  نجوى علي قاسم قاسم

  كریمة العزي محمد علي الفقیھ
  عبد هللا صالح علي منصر الربوعي
  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
  ورثة یاسر حزام الذیفاني وعز الدین محمد عبد هللا السراني

  ھادي یحیى علي أحمد الجرداني

  ورثة عبد اإللھ محمد محمد الوقاحي
  ورثة صالح أحمد صالح العمري وورثة أحمد صالح أحمد

العمري وورثة محمد أحمد محمد العمري والنیابة العامة
  ورثة عنتر صالح محمد الدودحي والنیابة العامة
  ورثة محمد منصور محمد قرشي والنیابة العامة

  محمد ناصر عبده الفاشق
  ورثة محمد صالح عبد هللا النھاري

  ورثؤة مراد ناجي علي الرعدي والنیابة العامة
  ورثة أیمن أحمد صالح شمسان المطري والنیابة العامة

  ورثة علي سالم عبد هللا العفیف والنیابة العامة
  ورثة فھد علي فرج المش وورثة علوان صالح علوان المش

والنیابة العامة
  ورثة عادل خالد الحداد والنیابة العامة

  ورثة محمد محمد أحمد المساوى
  محمد مختار إبراھیم محمد الجنید

  عبد الغني علي محمد العمیسي
  صادق أحمد محمد أحمد عوض

  خلیل علي فرحان أحمد
  یحیى أحمد محمد مقبل
  طاھر أحمد غالب محمد

  ماجد عبد هللا یحیى سلیمان وھب
  ھندیة حمود ھزاع أحمد ھزام
  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
  ھادي یحیى علي الجرداني وفوزي أحمد ناجي الكینعي

والنیابة العامة
  ورثة یاسر حزام علي الذیفاني وعزالدین محمد عبد هللا

السراني والنیابة العامة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٥  ؟؟  ١٥٤ 

النــــائب العـــام جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن
  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

  أحمد علي حسین المدرجي
  مبارك حسن محمد موانس

  عبد هللا حسن حسین ذعوان وورثؤة أحمد حسن حسین ذعوان

  عبد هللا ناصر مطھر البدوي وورثة ناصر مطھر البدوي
  موانس رفیق رفیق موانس

  محمد عبد هللا حسین الخباني المسعودي
  ورثة حمود أحمد مسعود المسعودي

  فؤاد حسین حسین صلیح
  أسماء عبد هللا محمد فارع البرعي

  نھلة فیصل صالح مقبل
  نایف محمد صالح حج وورثة ماجد عبده محمد صالح حج وورثة

علي عبده محمد صالح حج وعبده محمد صالح حج
  عفیفة سعید عبد الغني الحكیمي

  حمودة أحمد صالح محمد
  أمل علي طاھر محمد سنان

  شفیقة أحمد عبد الرحمن علوان
  أحالم قائد جعفر عبد هللا

  عایدة علي قاید محمد
  منى عبده أحمد الفقیھ

  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 خالد محمد محمد مدرجي وخالد حسن محمد مدرجي

  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 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
  ماجد شوعي علي محمد المحویتي

  محمد علي قاسم العراج
  ورثة أحمد أحمد یحیى الجدري ویحیى وناصر أوالد أحمد أحمد

الجدري والنیابة العامة
  نشوان درھم سعید العامري
  خالد محمد عبد هللا غیالن

  سمیر أحمد سعید الوبر
  یحیى إبراھیم محمد عبد هللا علي

  حسین حسني یحیى المساوى
  رشاد محمد عبد الحمید الحمیدي

  عبده علي حسن الكبیر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٦  ؟؟  ١٥٤ 

النــــائب العـــام جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن
  نورا عبده یحیى عبد الجلیل عبد الملك

  إجالل عبد الكریم سعید المقطري
  فاطمة محمد سعید مدھش

  عفاف سعید عبد هللا محمد عزان
  سحر عمر أحمد سالم حجروف

  حلیمة محمد عبد هللا حنش
  میة بوتري علي شعبین مساوى

  أفراح علي ناصر العاطفي
  رشاد سعید أحمد سالم

  سماح علي حزام عرجاش
  عبد هللا أحمد حسین العلماني

  ورثة عمر عبد اإللھ ثابت القدسي
  ماھر وأصل أوالد قائد محسن العتمي

  ابتھال سلطان سعید نعمان
  عبد الوھاب عبد الكریم زید الوشلي

  عبد الباسط أحمد عبده العرقي
  بسام أحمد فارع شمار

  ھادي عبده جابر المسلماني
  صالح علي عبد هللا العابدي

  صادق مسعد عباد طنبح
  ورثة علي محمد علي ناصر السباعي

  حمید عبد هللا مبخوت ھراش وزیاد حسین عبد هللا حرمل ومحمد
١٨)مشلي سیف ھراش وآخرین وعددھم (

  ورثة محمود قاید األدبعي وحمود محمد الغرباني ویحیى صالح
أبو عریج وآخر

  إیمان عبد هللا علي أبو غزال
  ماجد محمد علي أبو جابر
  احمد حزام عقیل الشجاع

  سفیان خالد عبده سفیان أحمد
  یاسر جمال عبد الوھاب المقطري

  مرتضى عبد الرقیب المینفي
  مراد یحیى محمد صلیل

  ناصر محمد أحمد سالح حجروف
  معاذ صالح عبد هللا المسلماني

  خالد محمد شوعیة بوبل
  أحمد ناجي أحمد العاطفي

  ورثة خطاب أحمد ثابت الریمي وورثؤة فارس محمد أحمد
الریمي والنیابة العامة

  عماد أحمد محمد القدسي
  ورثة علي عبد هللا شیالن حرضي وصالح علي مشھل والنیابة

العامة
  أصیل قائد محسن العتمي وفؤاد مصلح فخر الدین

  ورثة عمر عبد اإللھ القدسي والنیابة العامة
  نشوان درھم عبد الحق سعید

  ورثة عمران عمر محمد الشیخ
  ورثة أسامة محسن علي جیاش

  ورثة عبد اللطیف یحیى یحیى مناقعة
  النیابة العامة

  ورثة عبد الحمید عبد الملك شرف الشبامي والنیابة العامة
  ورثة علي محمد علي ناصر السباعي والنیابة العامة

  مبارك عبد هللا علي الحبابي
  ورثة حمود قائد األدربعي وحمود محمد الغرباني ویحیى صالح
أبو عریج وعلي محمد ناصر حمزة ومھدي عبد هللا بركات

والنیابة العامة
  عبد الكریم حمود العلیي وحسین ناجي علي ھراش وبسام
قصیلي حسن قصیلي وفیاض حسین عبد هللا القفاف وآخرین

١٠)وعددھم (
  ورثة صفیة یحیى أبو غزال

  ورثة مجدي عبد هللا محمد المؤید والنیابة العامة
  أحمد ومریم أوالد نعمان غانم عقالن وسمك فرحان غالب



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٧  ؟؟  ١٥٤ 

النــــائب العـــام جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  موفق جبر أحمد حسین المنصوري

  عبد هللا یحیى محمد وعقین

  شرف أحمد علي غزوان
  منصور وناصر أوالد محمد صالح أبو زید الداودي

  صالح محمد صالح سیلة
  فكري أحمد عمر قاید السالمي
  مھدي مسعود عبد هللا ذیبان

  جمیل علي علي قعمي
  محمد محمد محمد زاھر المراني وعبد الحمید محمد محمد زاھر

المراني
  الحسن حامد أحمد القحلبي
  زاید حسن علي محمد شاب
  محمد صالح أحمد الخیراني

  ورثة أحمد مرشد عبد هللا الحسام
  حمود علي حمود العرباني (البحیري)

  محمد ثابت أحمد فرحان

  جمیلة محمد علي محمد سعید
  ھنوف عبد هللا محمد أحمد الجندبي

  بلقیس طھ قاسم علي یاسین
  أضواء عبد هللا عبده سعید

  أفراح یوسف سعد حیدر الشبیلي
  ھند غالب قحطان النویھي

  منى علي محمد البرعي
  افتكار درھم علي الشمري

  عھود داوود سالم نصر
  شیماء حسین محمد الحسیني

  أضواء الیمن علي صالح الصراعي
  أسرار عبد هللا قائد مسعود القدسي

  سحر خالد أحمد البحر

  ورثة محمد صالح مانع المنصوري وحمود صالح محمد مانع
وعلي محمد صالح مانع المنصوري والنیابة العامة

  ورثة عبد هللا جبران محمد وعقین وأخیھ خیران جبران
وعقین

  ورثة بكیل عبد هللا غزوان والنیابة العامة
  ورثة قاید محمد قاید الشد الداودي والنیابة العامة

  محمد صالح ناصر سیلة
  ثابت سعید السالمي وحالیة أحمد علي السلطان

  ورثة یحیى محمد محمد ذیبان
  النیابة العامة

  ورثة الحسن حامد أحمد القحلبي وحامد أحمد محمد القحلبي
وولده الحسین

  محمد وعبد الحمید أوالد محمد محمد زاھر المراني
  ورثة قحطان یحیى عایض دودة والنیابة العامة

  ورثة أحمد مرشد عبد هللا الحسام والنیابة العامة
  محمد صالح أحمد الخیراني

  ورثة عصام سمیر قاسم شدیوة
  ورثة نعمان علي قاسم عكیش وورثة غمضان سلمان محمد

والنیابة العامة
  علي نعمان ملھي برق
  حمیر أحمد غالب قریة

  بندر علي محمد أحمد األھدل
  أمین أحمد حمود الجرادي

  بشیر محمد سعد حیدر الشبیلي
  نشوان سیف قحطان النویھي

  أحمد محمد محمد النجار
  ودیع محمد عبد الغني الشمري

  محمد مسعود نصر إبراھیم
  حسین محمد علي الوعل

  إیاد صالح حسن الصراعي
  رمزي محمد عبده علي

  إدریس محمد محمد المالحي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٨  ؟؟  ١٥٤ 

النــــائب العـــام

تعز

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  مكیة عبد هللا علي المطري
  ھدى علي قاسم المرھبي

  حزام مسعد عبد هللا العشي
  مجاھد حسین ناصر أحمد الجزیفة المكنى (أبو اللیث) وإبراھیم

صالح علي حراب المكنى (أبو عمر العمراني)
  عدنان صالح علي القرماني

  انتصار محمد رفیق فیروز خان
  رجاء عبد العزیز عبد هللا زاھر

  أمل صالح أحمد الحبشي
  مروى أحمد محمد قاسم

  ورثة محمد سعید علي الرھمي

  حافظ ومعتز وصابر ویحیى أوالد محمد صالح الرھمي وأحمد
یحیى محمد صالح الرھمي

  أحمد عبده عثمان مستریح
  ندى سالم سعید سالم القرشي

  ھدى عبد الفتاح علي أنعم
  ابتسام محمد أحمد محمد عیسى

  خدیجة علي محمد الزیدي
  الزھراء علي ناصر العاطفي

  فائزة محمد عتیق محمد العنسي
  خدیجة محمد محمد عبده اسكندر

  أمینة علي سلیمان عیسى
  یاسمین إبراھیم أحمد عزي

  مجید علي عكاش حمزة

  ملك أحمد علي حزام

  آسیا محمد أنعم الصریر
  أحمد سعید سعید عبد هللا وفیصل سعد سعید عبد هللا ومن إلیھم

  محمد رزق علي المطري
  عبده حسین محمد أحمد الخوالني

  ورثة علي محمد لطف الحریشي والنیابة العامة
  النیابة العامة

  ورثة عبد هللا محمد بادي والنیابة العامة
  ساجد فاروق غالم رسول
  محمد عبد هللا محمد تلھا

  سلطان صالح حسین عبد هللا
  جالل أحمد عبده عبد هللا الیافعي

  صابر وحافظ ومعتز ویحیى أوالد محمد صالح الرھمي وأحمد
یحیى محمد صالح الرھمي وآخرین

  ورثة محمد سعید علي الرھمي والنیابة العامة

  ورثة عالء محمد أحمد عبد هللا ثابت الفقیھ والنیابة العامة
  أحمد محمد عبد هللا فرید

  أحمد أحمد محمد الجشاش
  حسن سرحان شمسان كبودي

  عبد الوھاب مرشد عبادي الزیدي
  فیصل ناجي أحمد العاطفي
  حمود ھزاع علي الشلبي

  نبیل حسین أحمد الحذاري
  أمین أبو بكر محمد صالح

  إسالم أحمد علي أحمد
  ورثة منصور علي مشغوف عكاش حمزة وآخر والنیابة

العامة
  علي محمد أحمد الھادي

  رافض عبد الرحمن سیف
  صفوان عبد الرحمن علي محمد ولینا عبد الرحمن علي محمد

ودولة حسن قاید ومن إلیھم



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ٩٩  ؟؟  ١٥٤ 

تعز جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد سیف قاسم صالح

  توفیق عبده علي أحمد الشوافي
  بشار عبد الملك ناجي العریقي

  محمد عبد هللا أحمد محمد
  محمد حسن غیالن ردمان وورثة غیالن ردمان

  عبده علي قاسم مقبل الھجري ومن إلیھ
  أحمد محمد أحمد عبده

  رفیق محمد عبد هللا عبده
  مراد ومحمد وطیبة علي أحمد عبد هللا الحوباني

  مدین حمود ھاشم النھاري
  فاطمة صالح أحمد سالم وأحمد علي صالح أحمد سالم

  نشوى أحمد محمد محسن
  سیف أحمد عامر مدھش وعبد العزیز أحمد عامر وعبد الرحیم

أحمد عامر
  محبوب محمد محمد عبادي طالب

  سلیمان عبد هللا علي إسماعیل
  محمد سعید مرشد عبد الرب الیوسفي

  فیصل عبد هللا ناجي المخالفي
  عالء سرحان غانم غانم
  محمد أحمد سعید عامر

  صالح أحمد عبده محمد الصیرفي
  شایف عون محمد عمر

  شرف محمد عبد هللا السامعي
  عبد الخالق ھزاع عبد الجبار

  سلطان محمد داحش غالب وأوالده محمد وأحمد وھشام
  عبد النور محمد عبد اللطیف المشرع

  ماجد علي قائد سعید ونصر علي قائد سعید وصدیق علي قائد
سعید

  مریم أحمد فارع الصالحي ومن إلیھما
  عبد الباسط قاسم عبد هللا سعید السلمي وأحمد عثمان عبده

سعید

  علي مھیوب صالح ومحمد محمد قاسم إبراھیم وحسان محمد
قاسم

  صفیة عبده علي أحمد الشوافي
  عبد هللا محمد محمد الشاعر

  محمود قائد محمد ثابت
  محمد علي ناجي حسین علي ردمان ومن إلیھ

  زیتون محمد قاسم مقبل الھجري
  مسك نصر أحمد زید

  أسمھان أحمد عبد الغني علي
  أمنیة علي أحمد عبد هللا الحوباني

  شروق أحمد منصور السفیاني
  عبد هللا علي صالح وصفیة علي صالح وآسیا علي صالح

  أركان فؤاد قائد عبد الرب
  سعود أحمد قائد عباس

  ھناء محمد یحیى عبده
  ملك محمد محمد عبد الملك

  عبده مرشد عبد الرب الیوسفي
  أسماء محمد أحمد الصبري

  نوار عبده علي مقبل
  محمد أحمد عبد الوھاب ومن إلیھ
  فؤاد ناشر طاھر المقرعي وآخرین

  جلیلة عبد الرحمن رافع عوض
  حسان وأحمد مجاھد عبد الرحمن السامعي

  مطھر سلطان قائد غالب
  بدرة أحمد علي غالب وفرج عبده عبد هللا أحمد ومن إلیھم

  عبد الوھاب محمد عبد اللطیف المشرع
  النیابة العامة ومحمد علي حسن محمد

  فارس أحمد سعید وأخیھ رشاد
  النیابة العامة وعبد هللا ناشر وآخرین



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٠  ؟؟  ١٥٤ 

تعز جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ورثة عبده أحمد مدھش وورثة حامیم عبده أحمد مدھش
  داوود عبد هللا محمد عبده

  أ؛مد عبده علي المھاجري وعلي عبده علي المھاجري ومن إلیھ
٢)وعددھم (

  ھاني عبد هللا عبده المكردي
  عماد یوسف علي عبده

٧)  ورثة محمود قائد أحمد وزینب سیف خالد ومن إلیھ وعددھم (
  آسیا محمد أحمد قاسم

  سعید غالب سعید حزام ومن إلیھ
  محمود سعید منصور

  عصام عبد هللا علي الوجیھ
٤)  ورثة عبد الواسع محمد قاسم الصلیحي وعددھم (

  محمد سیف علي سعید المتحري
  ورثة عبده علي أحمد حسن الشرعبي

  ورثة فاطمة صالح سالم

  سمیرة سعید محسن الجعشني
  أحمد سعید علي عبد هللا الصبري

  عبد هللا غالب علي محمد
  عبد الھادي محمد أحمد السروري

  فیصل حمود عبد هللا
  معاذ عبد هللا قاید غانم وعلي قاید غانم الحمادي ومن إلیھ

  ورثة أحمد إسماعیل حسان الكبسي
  عباس علي عبده سیف األسدي

  حمود محمد سعید داحش
  عبد هللا محمد سعید داحش

  عبد هللا یوسف دائل الحریبي
  أفراح عبد هللا بجاش

  أكرم عبد العزیز غالب
  ورثة أحمد قاسم محمد عبد هللا صالح
  عبده مھیوب سعید محمد السروري

  ھائل سعید أنعم وشركائھ
  عبد اإللھ عبد هللا قاسم األھدل

  حسن أحمد عبد الولي المھاجري

  حمود علي عقالن سیف الدبعي
  حمود علي عقالن الدبعي
  توفیق محمد حمود سیف
  أحمد سفیان ثابت مثنى

  عبد هللا محسن ثابت ومن إلیھ
  مسعد محسن صالح الراعي

  أحمد سرحان أحمد الكبیر ومن إلیھ
  عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطیف

  عباس ورزاز وعالمة ورقیة وسعیدة علي المتحري
  مریم وكمال علي أحمد حسن الشرعبي

  فاطمة قاسم محسن وورثة سیف قاسم محسن العقاري
وورثة علي قاسم محسن

  عبد الملك سعید محسن الجعشني
٣)  غانم سیف سیف وناجي أحمد شائف ومن إلیھ وعددھم (
  عبده وأحمد ومحمد وبجاش غالب علي محمد ومن إلیھم

  یحیى عبد السالم أحمد محمد السروري وأخوانھ عبد هللا
ویوسف وأحمد وعمر طھ عبد هللا

  عبد هللا أحمد قحطان
  أحمد حمود عبد هللا ھزبر

  ورثة حسن قائد محمد العبدلي
  محمود ناجي قائد األسدي
  سمیرة محمد سعید داحش
  سمیرة محمد سعید داحش

  نوریة عبد هللا إسماعیل
  أكرم عبد العزیز غالب

  أفراح عبد هللا بجاش قاسم
  ورثة سعید علي محسن عبد هللا صالح

١١)  ورثة عبد هللا مھیوب سعید محمد السروري وعددھم (



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠١  ؟؟  ١٥٤ 

تعز جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  منیر عبد الجلیل أحمد صالح
٣)  عبد العزیز أحمد ناشر ناشر الربیعي ومن إلیھ وعددھم (

  محمد سعید أحمد حمید
  نجالء سلطان حمود حمید

  آسیاء وحاكمة ومفیدة علي حسن حاتم البشیري
  رزاز علي حسن حاتم البشیري ومن إلیھ

  سعید شمسان محمد الدھش
  محمد محمد حمود غالب

  حمید محمد ھائل سیف وحمامة علي حمادي الشامي
  عبد العزیز محمد علي علي الجناني

  محفوظ علي عبید العزاني
  إیناس عبد الرقیب لطف

  صادق ھاشم أحمد قاسم األھدل
  محمد ردمان المقطري

  عبد الواحد خالد فرحان وعرفات عبد الواحد فرحان قاسم
  محمد عبد الجلیل عبده فارع

  فیصل عبد هللا حمید یسر وانتصار وأروى بنات أحمد بجاش مثنى
وشمس عبد الجبار عبد السالم وآخرین

  رضوان علي سرحان علي
  أحمد نعمان أحمد ومحمد علي سعید

٨)  عارف محمد أحمد علي ومن إلیھ وعددھم (
  نجیب عبده عبد هللا قاسم

  عبد القادر مھیوب عبد هللا الجبري
  محمد سیف عبد هللا

  محمد ھزاع حمود الشبوطي المقطري
  ورثة حسن ناجي مقبل / ورثة سیف ناجي مقبل

  محمد مھیوب قائد
  عبد هللا علي سعید غانم

  محمد علي حسن الجرادي

  عبد الحمید محمد عبده المشولي
) وعبده٣  محمد عبده ناشر ناشر الربیعي ومن إلیھ وعددھم (

قائد سعید
  نجالء سلطان حمود حمید

  محمد سعید أحمد حمید
  رزاز علي حسن حاتم البشیري ومن إلیھ

  آسیاء وحاكمة ومفیدة علي حسن حاتم البشیري
  شریفة شمسان محمد الدھش

  ورثة كاتبة حمود غالب
  أدیب أحمد قائد فارع ومحمد محمد سعید البارقي

  ورثة محمد أحمد علي علي الجناني العكدود
  أحمد عبد العزیز عبد الرحمن المجاھد

  ھیمان محمد عبد الملك البلیق
  عبد العزیز عبد المجید عبد الرحمن األھدل ومن إلیھ

  عبده أحمد ناجي السورقي
  سعید خالد فرحان قاسم

  فیصل عبد هللا عبد المجید یسر وانتصار وأروى بنات أحمد
بجاش وعبدالعلیم أحمد بجاش مثنى وجالل محمد أحمد بجاش

مثنى وآخرین
  محمد عبد الجلیل عبده فارع والنیابة العامة

  یوسف حسان محمد وقائد حسن شعالن
  أحمد عبد الحمید ناجي

  عبد العزیز محمد علي بن علي
٣)  عبد هللا غالب سرحان بشر ومن إلیھ وعددھم (

  عبد الرحمن سعید حسن البریھي وعلي قحطان محمد سعد
  سعد خالد عبد الوھاب

  دلیلة مكرد عبده ثابت حیدرة
  ورثة قاسم عبده حمادي ونور أحمد مھدي

  بالل محمد حاتم عثمان
  أحمد عبد القیوم محمد سیف

  علي أحمد عباس



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٢  ؟؟  ١٥٤ 

تعز جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي لطف أحمد إبراھیم

٢)  عبد الجلیل عبد الرحمن حسن الحماطي ومن إلیھ وعددھم (
  سلطان ھزاع ثابت الصنوي

  عبد العزیز عبد الغني عبد هللا الصبري

  ھزاع عبد هللا سعید فتیح السامعي وأخویھ معاذ ومحمد
  ورثة محمد إبراھیم عبد الرب العفیفي

  علوي عبد الرحیم علوي
  مطیع حمود الصوفي

  عدنان حمود سعید الصوفي
  عبد المؤمن سیف سیف محمد األثوري

  ورثة محمد علي محمد أبو حلیقة
  علي مصحل محمد أبو حلیقة

  علي عبده حمید
  سرحان محمد عبد السالم عبد هللا محمد

  أحمد سیف سعید
  ودیعة غالب عبد العزیز غالب الصلوي

  محمد ناصر أحمد عبده ومن إلیھ
  معاذ مھیوب محمد ناشر

  محسن محمد محسن أبو منصر
  عبده أحمد محمد سیف الحیران

  ولید عبده علي دحان
  عبد الرحمن علي أحمد سالم ومن إلیھ

  جمیل ھاشم عبده أحمد
  محمد أحمد مرشد إسماعیل

  ورثة قائد أمیر حسن ومحمد قائد أمیر حسن
  شركة ماس لإلنتاج الفني واإلعالني

  منیر عبد الجلیل عبد السالم عبد الرزاق ومن إلیھ
  أسماء وشنین أحمد عبد هللا إبراھیم

  محمد حمید صالح إبراھیم وأحمد عبد الغني لطف أحمد وعبد
هللا عبد الغني لطف أحمد

  سلطان ھزاع ثابت الصنوي
  عبد الجلیل عبد الرحمن حسن الحماطي ومن إلیھ وعددھم

(٣)
  بسام مقبل ثابت وغمدان عبد الواحد الصبري ومحفوظ عبده

علي شمسان
  أحمد علي أحمد الفقیھ وعبد القادر أحمد إبراھیم

  شركة ھائل سعید أنعم
  منیر أحمد عوبل وعبد المؤمن أحمد عبد القادر

  عدنان حمود الصوفي
  مطیع حمود سعید الصوفي

  علي سعید محمد راجح
  علي مصلح محمد أبو حلیقة

  ورثة محمد علي محمد أبو حلیقة
  عبده غالب عبد هللا العریقي

  عبد الوھاب مقبل علي علي سلیمان
  ورثة محمود عبد الولي عبد هللا ومن إلیھم

  عبد اإللھ عبد العزیز الحریبي
  عبد هللا أحمد عبده محمد

  زمزم عبد الحافظ محمد ناشر
  نھى عبد القوي إبراھیم األغبري

  ورثة عبد الواحد أ؛مد محمد الحیران
  محمد عبد القوي محمد العامري
  محمد علي أحمد سالم ومن إلیھ

  فائز صالح الحاج
  ورثة عبده أحمد مرشد إسماعیل

  عبد العزیز محمد سعید داحش
  فیصل عثمان غالب الصلوي

  عبد الملك عبد القوي
) وورثة أمین أحمد٦  یوسف أحمد حیدرة ومن إلیھ وعددھم (

حیدرة وورثة محمد أحمد حیدرة وآخر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٣  ؟؟  ١٥٤ 

تعز جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  غانم عبادي محمد عبده قاسم ومریم عبادي محمد عبده قاسم
  عبد هللا أحمد قاید وحمامة دحان عثمان األثوري والنیابة العامة

  إحسان قاسم أحمد صالح

  أنور عبد هللا أحمد محمد الفقیھ وأخوانھ عبد السالم وھیفاء
وفائزة

  محمد حمود الحاشدي
  أحمد محمد الحاج الشغدري ومنصور الحاج الشغدري

  وحید علي حسان سرحان

  محمد ھزاع دبوان فرحان
  عبد الفتاح العزي قاسم سعید

  عبد العزیز عبد هللا علي محمد مصلح
١١)  ورثة عبد الكریم مقبل سالم الحكیمي وعددھم (

  عبد هللا عثمان غانم
  یحیى حسان عبد الواسع قائد

  عبده سعید محمد عبد هللا الشعبي
  أحمد عبد الرحیم عوض قاسم

  شفیقة عبد الواسع قحطان ونوریة صالح عبد هللا وبسام ثابت
صالح عبد هللا ومن إلیھ

  مكرم مبخوت أحمد الجملولي
  حسن خالد عبد هللا عبیدان

  عبده سعید محمد عبد هللا الشعیبي
  ورثة أحمد مرشد أحمد

  سعید شمسان محمد محمد الدھش
  محمد عبد القوي محسن الجیاح
  مھدي عبد هللا مفرح إسماعیل

  سلطان عبد الجلیل ناجي وصدام سلطان عبد الجلیل ناجي
  عبده ناجي إبراھي موسلیم حسن عبده قاسم الحمادي وزعیم

علي عبده قاسم الحمادي
  عتیق یاسین محمد مقبل

  عمر قاسم عبد هللا

  ورثة فاطمة عثمان عبده قاسم
  إحسان قاسم أحمد صالح

  عبد هللا أحمد قائد وحمادة دحان عثمان األثوري والنیابة
العامة

  منصور عبده صالح الصبیحي وإیاد حسن علي صالح البحر

  البنك التجاري الیمني
  علي محمد الحاج الشغدري

  عقید عبد الحمید محمد حسان ومختار عبده محمد لطف
والنیابة العامة

  مھیوب محمد مسعد وغالب محمد مسعد
  نیابة األموال العامة

  دبوان عبده مدھش محمد
  باسم محمد غرسان دغیش

  عبد هللا صالح ناشر
  جلیلة غالب عبد الواسع

  محفوظ علي عبید وعبد هللا عبد الغني
  أحمد عبد الرحمن عوض قاسم

  عبد الحق عبد هللا سعید وماجد علي ناشر المرق

  إخالص یحیى عبد هللا الحسام
  منصور محمد عبد هللا خالد ومن إلیھ

  إبراھیم أحمد إسماعیل
  علي یوسف غالب

٢)  ورثة نعمة محمد الدھش وعددھم (
  محمد أحمد محمد صالح

  حسن مفرح إسماعیل
  مروان علي لطف قائد

  عبد هللا عبده علي الحاج

٢)  صدام فرحان مرشد علي ومن إلیھ وعددھم (
  مطلق شرف سنان



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٤  ؟؟  ١٥٤ 

تعز جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي حمود عباس
  عزة صالح أحمد صالح البرطي

  علي ھزاع عبید علیوة
  ورثة محمد محمد حسن المجیدي

  خالد مھیوب مقبل
  عبد الرب ثابت غالب عقالن

  علي محسن محمد حاتم الریمي
  محمد ناصر صالح عبد هللا
  محمد حسان ناجي راوح

  عبد هللا علي عامر جعوان
٤)  نجیب أحمد ثابت سالم ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد قاید ثابت النابھي
  أحمد عبد الواحد قائد وفھد عبد الواحد قائد

  لول سیف قائد
  مختار محمد أحمد ثابت

  رفیق ورقیة وسابرة ومحفوظة أوالد سعید سالم عبادي
  حسن منصور سعید
  غالب محمد مسعد

  عبده سعید محمد عبد هللا

  بسام علي عبده سعید
  عبد الرب محمد ثابت السامعي

  ھزاع أحمد محمد الخطیب وورثة حمید أحمد محمد الخطیب
  عبده علي عبید غالب عویضان ومھیوب محمد مھیوب غالب

عویضان
  عبده علي محمد عبده
  علي عبده مرشد أحمد

١١)  ورثة سعید عبد الوھاب عبد هللا وعددھم (
٨)  ورثة زینب محمد إبراھیم وعددھم (

٢)  عبد الرقیب ھزاع علي اللبیب ومن إلیھ وعددھم (

  سعید فرحان سلطان علي سیف وولده أحمد

  محمد علي حسن الجرادي
  عبده علي محمد وھالل عبده علي محمد

  سالم عثمان أحمد مدھش
  محمد دبوان غالب طاھر

  مراد مدھش مقبل
  عبد اإللھ أحمد إبراھیم عامر

  عبده غالب أحمد الصلوي
  محمد علي محمد سیف ومحمد أحمد سیف

  عبد هللا حسان ناجي راوح وأخیھ سیف
  محمد صالح محسن جعوان

  عبد الحكیم عبد هللا أحمد عبد هللا
  محمد قاید ثابت النابھي

١١)  ورثة محمد أحمد ردمان وعددھم (
  سیف عبد هللا شمسان

  محالت الكبیبي التجاریة ممثلة بحافظ عبد الخالق
  محمد وزینب ودولة أوالد علي سالم عبادي

  محمد مسعد علوان صالح
  مھیوب محمد مسعد

  حمادي الصغیر محمد عبد هللا مقبل الشعبي وفاطمة محمد عبد
هللا مقبل الشعبي

  راویة نجیب ثابت سالم
  آسیا محمد ثابت

  عبد القادر قاسم مھیوب الخطیب
  محمود حمود محمد قحطان البشیري

  عبد القادر محمد حمود البشیري
  بدریة حمود

  سعید سعید فرحان سیف الصوفي
  قائد محمد إبراھیم أحمد

  محمد عبده محمد قائد الشعبي ومحمد ھزاع علي عبد الرب
البدوي

  محمد سلطان علي سیف وولده محمد



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٥  ؟؟  ١٥٤ 

تعز

حجة

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  محمد ردمان سعید اإلغبري
  عبد العزیز عبد الرسول عبد الحمید

  خزامة بنت سعد سعید علي

  ھاشم نعمان صالح عبد هللا
  محمود وعبد هللا أوالد حمود محمد قحطان

  بغداد طھ صالح القعري
  عبد هللا قائد أحمد قائد البرطي
  سعید مھیوب سلطان المحیاء

  عدب الكریم علي سعید صالح ھاشم الزیلعي
  حمود قائد فرحان رھید بوكالة ولده عبد المجید حمود قائد

فرحان
  فاطمة ودرة وحجة بنات نایف زید

  عبد الرحیم محمد محمد قحطان البشیري
٦)  ورثة علي قائد فاضل الصلوي وعددھم (
  مروان عبد هللا إسماعیل حسن المروسي

  عبد الملك قاسم أحمد ناجي الصریمي
  علي عبد الرحمن حسن عباس

  حبیب عبده غالب ھاشم
٤)  أحمد علي سعید ناجي الصامت ومن إلیھ وعددھم (

  ورثة مازن یحیى یحیى العزیب
  عبد هللا یحیى العزیب

  أحمد أحمد محمد الھالني
  ورثة فؤاد محمد حسین الغیري
  عبد الوھاب علي بخیت القراعي

  علي علي ناصر الصموت وأوالده وھم جمال ومحمد وعادل
وعلي

  محمد علي علي ناصر الصموت

  عبد الرحمن عبد الدائم عبد هللا
  سعید ناجي عبده ثابت ودائل حسن عبد هللا راوح

  محمد حمید عبده سعید (المسمى بالجواز/ محمد أمین عبده
سعید) ونجیب وسلیم أوالد حمید عبده سعید

  عثمان قائد محمد سیف
  عبد الرقیب ناشر عبده حمود وھاني عبدهللا عبده

  خلیل طاھر صالح القعري
  عبد هللا محمود أحمد محمد البس

  عبده مھیوب سلطان المحیاء
  سعید عبد هللا صالح الزیلعي
  حسان محمد فرحان جمیل

  جمیلة سالم نایف وناصر محمد ھاشم ووسیم ناصر محمد
ھاشم

٣)  محمد عبد هللا مھیوب وآخرین وعددھم (
  خصب عبد الدائم محمد مقبل

  علي عبد هللا سعید القیسي
  عبد المجید عبده طھ عبد هللا

  صادق محمد أحمد علي
  ھدى سلطان ناجي أحمد

  سیف قائد حمید

  عبد هللا یحیى علي العزیب
  النیابة العامة وورثة مازن یحیى یحیى العزیب ومحمد یحیى

یحیى العزیب
  عائشة أحمد محمد الھالني

  عبده أحمد علي كبریت
  سلیمان علي بخیت القراعي

  إسماعیل وناصر وھاشم أوالد أحمد علي الصموت والنیابة
العامة

  إسماعیل وناصر وھاشم وبكیل أوالد أحمد علي الصموت



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٦  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد وعادل أحمد محمد المنعي
  عبد الرزاق علي جغیان عوضة

١١)  ورثة یحیى ھادي ناصر الشمري وعددھم (
٦)  یحیى ناصر مسعود فرحان ومن إلیھ وعددھم (

  محمد محمد عسر الخمیسي
١١)  ورثة یحیى یحیى مفدي المربش وعددھم (

  ورثة عبد هللا علي محمد فراج الھجن
  فائز أحمد محمد سراع

  أحمد ھاشم أحمد أبو ھادي وولده محمد
  إبراھیم محمد یحیى الشھاري

٨)  عبد هللا ھادي صالح كعدش ومن إلیھ وعددھم (
٤)  علي یحیى عبد هللا القاضي وآخرین وعددھم (

  ورثة أنور أحمد یحیى الشلخوفي
  حمود ھادي علي الوادعي

  حسین عبد هللا أحمد الذیباني
  صقر صالح مھدي السودي

  ورثة زاكي حسن أحمد الحوصلي
  علي أحمد شوعي المرھبي وآخویھ صادق ونایف

  محمد حسن عبد هللا عربة
  علي حسین كدش المحولي

  عبد العزیز محمد حسین العابد
  عزیز یحیى ناصر المقشي

  ورثة محمد علي علي ناصر الیزیدي
  محمد علي ناصر صالح الیزیدي

  ورثة صخر عبد هللا عامر
  ورثة محمد یحیى صغیر بخیت
  حسین أحمد إسماعیل القاعدي

  ورثة أحمد عمر كدیش

  علي علي شراد مشطا الملقب فرھود

والنیابة العامة
  أحمد أحمد محمد المنعي ومن إلیھ

  فاطمة یحیى علي سند والنیابة العامة
  ناصر محمد ناصر قنیم الغیل

  محمد علي عبد الوھاب فرحان
  علي شوعي حسن قطیل

٢)  صالح أحمد أحمد المربش ومن إلیھ وعددھم (
  إبراھیم محمد معجم الھجن

  فاطم بنت صالح محمد إبراھیم جبر
  محمد ھاشم أحمد أبو ھادي

٦)  محمد أحمد یحیى الشھاري ومن إلیھ وعددھم (
١٨)  حسن حاتم كعدش ومن إلیھ وعددھم (

  یحیى أحمد عبد هللا القاضي وآخرین
  عبد الحكیم أحمد حسن مناط

  عبده علي ھادي الوادعي
  ملوك حسین أحمد الذیباني والنیابة العامة

  النیابة العامة وورثة المتوفي زاكي حسن أحمد الحوصلي
  صقر صالح مھدي السودي وعارف راجح أحمد عرجاف

  یحیى محمد ثابت فقیھ
  صالح علي یحیى الناشري

  حسن إبراھیم میزان المحولي
  أحمد حسن حسن عابد

  حافظ أحمد حمود مخارش
  محمد وسیف أوالد علي ناصر الیزیدي
  ورثة محمد علي علي ناصر الیزیدي
  یحیى محمد حسن عامر وولده نجیب

  أحمد عبد هللا جرید ویحیى عبد هللا جرید
  النیابة العامة ووفاء حسین أحمد القاعدي

  علي علي شراد مشطا (الملقب فرھود) وإبراھیم علي شراد
مشطا وعبده علي أشرف كدیش

  ورثة أحمد عمر كدیش والنیابة العامة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٧  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن
  عبد هللا یحیى علي المارعي ومن إلیھ

) حسن شوعي٦  ورثة أحمد شوعي حسن المجذم وعددھم (
حسن المجذم

  أمین حسین یحیى خموسي وفھد حسین أحمد خموسي
  حسن حسین علي صبیاني

  عبده محسن سعد طاھر وأخیھ أحمد
  عبد هللا حسن براعم

  عبده یحیى علي حكمي
  محمد محمد صالح شمس الدین

  جابر علي محمد محسن ھالل وأحمد أحمد محسن محسن صالح
ومن إألیھم

  علي أحمد أحمد الشرعبي
  علي عبد هللا حسن قنیم
  حسین علي قاسم صالح
  محمد علي حسن الدوة
  آمنة یحیى صغیر عبده

  محمد علي علوان البشري ومن إلیھ
  عبد الكریم علي قاسم المھاب وفھمي علي قاسم المھاب

  ورثة علي قاسم یحیى المھاب
  علي محمد محمد الشیبري ومن إلیھ

  حسن محمد شوعي السودي
  معیض علي أحمد الشرفي

  علي محمد عبد الباري المؤید وأحمد سعد شوعي طاھر وعبد
هللا محمد یحیى تراس

٦)  حمید علي قاسم صالح خمیسي ومن إلیھ وعددھم (
  صالح صالح علي أبو غزال

  عبد هللا أحمد إبراھیم یعمر ومن إلیھ
  بكیل علي یحیى المعازي وأخیھ أحمد

  محمد حسن متعب المصروع
  محمد محمد أحمد األھنومي

  عبده محمد حسن مطھر

  غالب علي أحمد المارعي وآخرین
  شوعي علي غالب المصابي

  جمعیة حجر التعاونیة
  محمد محمد یحیى مفرج

  محمد علي سعد طاھر
  علي حسن براعم

  عبد هللا حسن محمد رقاص الحكمي
  أمین أحمد علي محمد مسعد باجلي غازي وعادل أحمد علي

محمد باجلي غازي
  علي عبد هللا حسین ھالل وعبد هللا حسین خماش خالل

  زید علي حسن الشرعبي
  ناصر محمد یحیى قنیم

  عبد هللا یحیى یعقوب وأخیھ عبد اإللھ
  حسن إسماعیل أحمد الوزان

  محمد یحیى عبده
  علي شوعي صغیر الربعي وأخیھ عالن

  علي قاسم صالح المھاب وأحمد قاسم یحیى المھاب
  علي قاسم صالح المھاب وأحمد قاسم یحیى المھاب

  علي فرحان صالح الشیبري
  علي مجاھد ھادي خوشان

  علي علي أحمد الشرفي ومحمد علي أحمد الشرفي
١٠)  حمدي حسین حسن دوشان أبو عبدل ومن إلیھ وعددھم (

  عبد هللا علي عبد هللا مأمون ومن إلیھ
  علي علي علي الصالحي
  أحمد علي محمد سلیمان

  دمر عبد هللا علي منصر المعازي وأخویھ علي وإسماعیل
  حمدي حسین حسن ذوشان أبو عبدل ومن إلیھ

  یحیى أحمد صغیر مظفر
  محمد علي حسن مطھر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٨  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي شوعي ناصر الحارثي
  یحیى یحیى عبد هللا الضاعني
  أحمد یحیى عبد هللا الضاعني

  ناصر علي صغیر أقعش السودي وحسن علي السودي وجابر
أحمد علي السودي

  سمیر سنان ناصر سنان ومن إلیھ
  یحیى ناجي حسین المغربي

  محمد علي حسن مطھر
  قاید محمد أبو فنون ومن إلیھ

  ورؤثة أحمد أحمد سنان
  علي حمود أحمد قاید الجبعي

  الھیئة العامة لألراضي والمساحة م/حجة
  علي ناصر علي سعد قطبي ومن إلیھ
  إبراھیم عبد هللا علي عامر ومن إلیھ

  طھ وماجد ومرتضى وحافظ ومحمد أوالد معیض منصور فرحان
  أحمد صالح ھادي الجبار وأوالده یوسف وفضل وعلي وناصر

  ناصر منصر أحمد أبو سند
١٣)  ورثة محمد سعد ناصر صالح األھنومي وعددھم (

  عبد الحمید محمد حسن العلوي وأخویھ إبراھیم وغالب
  شوعي یحیى ھادي دھمش

٩)  ورثة أمة الرحمن أحمد علي الطلحي وعددھم (
  محفوظ إسماعیل علبھادي

٥)  أحمد ساري مصلح علي الصالحي ومن إلیھ وعددھم (
  حسن محمد كاشر شلخوف

٥)  محمد محمد حسین صالح الدوة ومن إلیھ وعددھم (
  علي بدوي أحمد فلیح وأوالد أحمد بدوي فلیح

  یحیى أحمد سدیل حام
  قاید یحیى علي الدربي

  عدنان محمد ناصر ھبة وحسین أحمد ناصر ھبة ومحمد محمد
ناصر ھبة

  مكتب األوقاف بأفلح الیمن
  أحمد یحیى عبد هللا الضاعني

  علي یحیى عبد هللا الضاعني ومن إلیھ
  علي محمد محمد أقعش السودي

  أفراح أحمد عبد هللا الحالي
  محمد محمد عبد هللا الھزار

  النیابة العامة وعبده محمد حسن مطھر
  عبد هللا ناصر ھادي أبو فنون ومن إلیھ

  ورثؤة مریم حسین حسن سنان
  محمد محمد عبد هللا الھالني وسھام علي إسماعیل الوزان

وبدور علي إسماعیل الوزان
  یحیى علي ناصر المالھي ومن إلیھ
  یحیى علي ناصر المالھي ومن إلیھ

  أحمد علي أحمد عامر
  عادل صالح عبد هللا فرحان وأخوانھ وھم طھ وماھر ومحمد

  یحیى حسن صالح عواض وأخوانھ علي وأحمد وعرجاف
وحسن

١١)  ورثة ناصر یحیى علي الوارصي وعددھم (
  عبد الحمید محمد حسن العلوي وأخویھ إبراھیم وغالب

١٣)  ورثة محمد سعد ناصر األھنومي وعددھم (
  فاطمة علي ھادي دھمش

  محمد حسن ھاشم تاج الدین
  حسن یحیى علي المھال

١٤)  عبد الكریم محمد صالح السفلي ومن إلیھ وعددھم (
  حمود عبده محمد محمد جردیة

  المؤسسة المحلیة للمیاه والصرف الصحي م/حجة
  علي صالح محمد ذبایل ومحمد صالح محمد ذبایل

  سالم علي یحیى حام
٤)  النیابة العامة وعبد هللا ھادي الدربي وآخرین وعددھم (

  عبد هللا محمد ناصر ھبة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٠٩  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد هللا محمد ناصر ھبة

  فاطم یحیى محمد بعشمي
  ورؤثة یحیى حسن معضب ومن إلیھ

  یاسر أحمد أحمد دعقین
  محمد علي حدید بتري

  عبد هللا علي شوعي الذیباني

  یحیى أحمد منصر المارعي ومن إلیھ
  محسن علي عمیر الزبیري
  عبد هللا حسین علي األشول
  أحمد شوعي حسن سقلي
  شوعي علي أبیض معتبي

  عبده محمد یحیى قاسم األھدل
  علي یحیى محسن القنازي
  إبراھیم أحمد حسن طمیحي
  ناصر محمد ناصر الزیحي

  علي علي محمد عریج ومن إلیھ
  حمدي محمد جابر قطیش ومن إلیھ

٢)  خالد حسن عبد هللا عمر صغیر السلعة ومن إلیھ وعددھم (
  جابر أحمد منصور سند

  إسماعیل أحمد علي الصموت
  حسن مھر محمد الزین الشمري وأحمد محمد مسھر الزین

الشمري
  رمضان شوقي محمد نایف وإبراھیم شوقي محمد نایف وورثة

خدیج  شوقي محمد نایف
  ھادي ناصر علي الكتني

  صالح علي أحمد صالح أبو عید
  یحیى محمد أحمد القفلي وعلي شوعي تیھان المھال وإسماعیل

محمد شتیري
  حزام قاید قاید سافعة

  یحیى معیض أحمد عوضة

  عدنان محمد ناصر ھبة وحسین أحمد ھبة ومحمد محمد ناصر
ھبة

  خادم محمد عنبول صیفان
  علي حسین یحیى مشبك ومن إلیھ

  رجاء عبد هللا عبد هللا السنیني
  أحمد عبده إبراھیم محمري

  إبراھیم المتوكل وأحمد حسین الذیباني ومحمد أحمد صغیر
الذیباني

  یحیى أحمد یحیى أبو سوادة ومن إلیھ
  علي علي أحمد الیزیدي ومحمد علي أحمد الیزیدي

٨)  ورثة محمد حسین علي األشول وعددھم (
  أحمد محمد حسن ملظي

  علي علي جراد محولي وعلي یحى غرام محولي وإبراھیم
محمد علي محولي

٢٨)  محمد أحمد محسن العطاس ومن إلیھ وعددھم (
  مجھول أحمد مجھول األشموري

  أحمد إبراھیم غالب مستور
  فاطمة محمد حضن البرعي

  مریم محمد علي عریج
  یحیى صالح راشد راشد قطیش

  محمد عبد هللا صغیر السلعة
  عبد هللا ناصر أحمد المصوبع

  سارة جمال علي الصموت والنیابة العامة
  یحیى سمري أعجم وولدیھ محمد وعبده

  ورثة عیسى إبراھیم علیلي

  حسن علي عبد هللا جابر وسعد علي الحاكم ومن إلیھ
  محمد أحمد علي ھادي أبو عید

٧)  عبد السالم علي شوعي المھال ومن إلیھ وعددھم (

  محمد حمود عبد هللا الشامي
  علي أحمد صالح مغدي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٠  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  یحیى محمد عبد هللا السمد
  قاسم حسین یعقوب وولده عبد هللا

  أحمد أحمد ناجي الرھمي
٥)  محمد أحمد ناصر ناصر حسین موانس ومن إلیھ وعددھم (

٥)  ناصر یحیى أحمد ھمدان ومن إلیھ وعددھم (
  محمد حسین مخضر معكفي وأخیھ یحیى

  عبد هللا علي عبد هللا الشطبي
  ورثة محمد حسین أحمد علي الشامي

  مكین علي مكین باشق وأحمد محمد علي مكین باشق وإبراھیم
محمد علي مكین باشق

  ورثة یحیى أحمد عواض وصدام حمود علي عواض وأخیھ
إبراھیم

  طاھر قاید جابر زاید العبدلي
  علي ومحمد صالح علي الوتر ویحیى علي صالح الوتر

  محمد عبد هللا محمد الفقیھ

  علي زاید یحیى سراج ودرھم عبد هللا الجرادي وعلي درھم عبد
هللا الجرادي

  أحمد أحمد محمد المنحي
  عبد الكریم أحمد محمد المنعي
  عبده محمد حسن محمد سداج

  علي محمد شریف الحملي
  ھادي أحمد أحمد دجبر

  صالح یحیى ناصر جابر القطف
  محمد محمد علي الرھمي

  محمد عبد هللا أحمد األخرش
  شوعي صالح محمد السودي وحسن محمد سھل السودي

  نجیب أحمد علي سعد القعافي
  علي یحیى محمد أبو شمھان

  صالح علي ھاشم الدرة
  جبران وحاتم أحمد یحیى علي أبو قحم

  عبد هللا محمد عبد هللا رسام والنیابة العامة
  عبد اإللھ یحیى یعقوب وأخیھ عبد هللا

  شوعي محمد ھیجان الرھمي
٩)  علي علي محمد ناصر حسین صالح موانس وعددھم (

  صالح یحیى أحمد ھمدان
  أحمد محمد مزید وأخویھ إبراھیم ومحمد

٤)  محمد محمد حسین الدوة ومن إلیھ وعددھم (
  ماجد علي صالح یوس جیاح

  النیابة العامة ومحمد محمد محمد الرزوم

  محمد عبد هللا محمد الفقیھ

  عبد هللا محمد عبد هللا أبو ھادي
  شوعي أحمد ناصر أبو عالمة وخالد محمد ناصر أبو عالمة

١٢)وآخرین وعددھم (
  ورثة یحیى أحمد محمد عواض وصدام وإبراھیم أوالد حمود

علي عواض ومحمد ناصر محمد قائد عواض والنیابة العامة
  عبد هللا محمد ناصر الشقري وأوالده علي وعبد هللا ومحمد

  محمد أحمد محمد المنعي وأخوه عبد الكریم
  أحمد أحمد محمد المنعي ومن إلیھ
  حسن محمد محمد سداج وأخوانھ

  غالب عبد هللا محمد شریف الحملي
  صالح محمد علي عطیفة وأخیھ أحمد

  ناصر یحیى جابر القطف
  كمال حمود ناجي صیاد وأخیھ جمال

  مریم أحمد عبد هللا األخرش وأحمد أحمد األخرش
  یحیى محمد علي سھل السودي

  عبد هللا أحمد جبار الحالمي وولده محمد
  حسن ھادي محمد دویس ومن إلیھ

  مكتب األوقاف بالمحافظة وعبد هللا أحمد الورد وأوالده
  ورثة جبرانھ أحمد یحیى أبو قحم



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١١  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أحمد صالح علي جابر ومن إلیھ
  كفایة أحمد أحمد الرمادي
  بكیل علي مھدي الجیشي

  علي محمد علي شوعي وھان
  أیوب ضیف هللا عثمان ھادي

  محمدعلي حسین الزغافي
  صالح صالح ناشر عاطف وقاید صالح ناشر عاطف

  محمد حسین محمد األشول
  أحمد أحمد صالح بھاء الدین

  یحیى أحمد صالح سیلة ومن إلیھ
  تقیة أحمد ناصر المسوري

  یاسر حزام ناصر الحمة
  محمد مرشد الیحیاوي وأخوانھ

٥)  صغیر علي مشرحج الشریف ومن إلیھ وعددھم (
  عبد هللا عبد هللا أحمد القاضي

  أحمد عبد هللا صغیر التھامي وفاطمة علي ھاشم حاج تاج الدین
  مریم یحیى أحمد الدغار

  صغیر عبد هللا مھدي نودة وخاطمة علي قاید ھیسان
  عبد هللا عبد هللا أحمد القاضي وطھ محمد یحیى القاضي

  صالح إبراھیم مفتن الحجوري
  علي صالح صالح الظمري
  محمد سعد حسین الغماري

  نجیب یحیى محمد عامر

  أحمد یحیى علي زید مطھر
  عبد هللا أحمد ناصر جعفر

  محمد علي ناشر خاتم
  شرف محمد علي الوادعي
  جمال حسن علي الشرفي

  علي إبراھیم أحمد ناصر عیشان وأخویھ یحیى ومحمد

  محمد صالح علي جابر ومن إلیھ
  عبد هللا أحمد أحمد الرمادي

  الفت زید حمود سرار
  فاطم محمد عبد هللا شتیري

  علي عبد هللا ھادي وفؤاد علي عبد هللا ھادي
  شفیقة حزام علي الغریبي

  علي علي محسن ناجي ومن إلیھ
  یحیى حسین العزي

  إدریس علي صالح بھاء الدین
  فاطمة صالح صغیر أحمد سیلة وناصر صالح أحمد سیلة

  صالح ناصر یحیى الجبوبي
  سامح منصور حزام الحمة ومن إلیھ

  علي جابر مسعد أبو سیالن
  محمد علي مشرحج الشریف

  أحمد حسین یحیى حسین القاضي
  علي عبد هللا صغیر التھامي ومن إلیھ

  عبده یحیى عربة ومن إلیھ
  محمد یحیى عبد هللا نودة

  حسین یحیى حسین مقبل القاضي
  عبد هللا أحمد مصلح المقصي

  مجاھد قاید صالح الظمري
  حمید قاسم ناصر جراد

  ورثة صخر عبد هللا محمد عامر ومحمد عبد هللا محمد عامر
والنیابة العامة

  محمد أحمد یحیى صغیر مطھر
  علي صالح أحمد غوث ویحیى صالح أحمد غوث ومن إلیھم

٥)وعددھم (
  علي محمد یحیى الھادي

  عباد یحیى علي العوامي وطایف ناجي عبد هللا السباعي
  بشائر حسن علي الشرفي
  محمد صالح محمد الطیار



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٢  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي محمد شریف الحملي
  صالح أحمد علي الصارم

  علي محمد شریف الحملي
  ھادي مغدي مغدي الزراعي

  یحیى علي محمد ھادي الحجري
  علي علي مھدي العقیبي وأخوانھ مھدي وعبد هللا وھادي

  فؤاد أحمد حسن الخزان ومن إلیھ
  محمد خادم شامي ظھیان

  حسن أحمد حسن أبو عساج
٣)  محمد علي حسین حفیظ وآخرین وعددھم (

  جمعة یحیى محذاف عید

  محمد عباس أحمد المؤید
٨)  عبد هللا أحمد عبد هللا الصارم الدومي ومن إلیھ وعددھم (

١٦)  ورثؤة علي عبد هللا حسن الزیحي وعددھم (
٥)  محمد ناصر أحمد ناصر القطف ومن إلیھ وعددھم (

  محمد محمد عبد هللا غالب الخمیسي وأخویھ عبده وعلي
  بشیر عبد هللا أحمد الدربي

  ورثة علي محمد شوعي حمزة
  مجید أحمد حسن إبراھیم یعمر

  حسن أحمد قحم المقري
  جمیل عبد هللا علي حزام الجادعي

  وھبان یحیى ناصر القطف وأخوانھ
  عبد الرحمن علي یحیى العذیفي

  أحمد علي یحیى الخموسي

  محمد علي محمد الحجوري
  مریم محمد أحمد الجبار

  صالح علي حمود المعمري ومحمد یحیى حمود المعمري ونجیب
حمود المعمري

  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني
  منصور ناصر أحمد سعید الحجري

  فیصل علي ھادي مزعر
١١)  محمد علي حسین صویع ومن إلیھ وعددھم (

  إسماعیل أحمد ھادي شریف
  ورثة مصلح علي حسین الزراعي

  أحمد حمود صالح الحجري
  قاید محمد محمد العقیبي وأخوانھ أحمد وعبد هللا

  علي محمد أحمد حسین الخزان
  أحمد علي مھدي

  حسن علي حسن أبو عساج وخالد علي حسن أبو عساج
١٦)  ورثة صالح یحیى علي حفیظ وآخرین وعددھم (

  یحیى صالح مرباح عید ومحمد عیسى أحمد عید ویحیى یحیى
محذاف عید

  أحمد أحمد جرشوم
١٢)  محمد علي حسن صویع ومن إلیھ وعددھم (
٥)  أحمد أحمد أحمد الزیحي ومن إلیھ وعددھم (

٣)  عبد هللا صالح حسین القطف ومن إلیھ وعددھم (
٥)  علي محمد علي لبیص الشحب ومن إلیھ وعددھم (

  عبد هللا علي صغیر الدربي
  محمد شوعي مسرع حمزة
  محمد یحیى علي فقیھ یعمر

  محسن یحیى منیف قفاح
  نور الدین محمد محمد علي فالح
  ناصر یحیى ناصر جابر القطف

  أحمد محسن محمد القبلي
  محمد حسین صالح ھنومي ویحیى أحمد صالح ھنومي ویحیى

عبد هللا أحمد خموسي
  حسین ھادي ناصر السعدي ومن إلیھ

  أحمد محمد أحمد الجبار
  یحیى مقبل قاسم أبو سالم ومن إلیھ

  ناصر أحمد عبد هللا المالھي
  عبد الرحمن شوعي ناصر شیبة الحجري



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٣  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد هللا مقیت ناصر عساف

  أحمد أحمد جراد مظفر
٥)  محمد مقبل أحمد الزمر ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد عبد هللا أحمد الضاعني
  علي دباء أحمد ملیخ

٣)  علي محمد علي المعازي ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد حمود حسین الرضي
  شوعي حسن علي الشرافي

  ناصر عبد هللا عبد هللا الجزار ومن إلیھ
  محمد محمد قطبي الملقب عراقي

  محمد جابر حسین الصبار ومن إلیھ
  فھد محمد یحیى محسن المؤید

  شوعیة أحمد صالح حاتم وآمنة وسعدیة ونوریة وھادي وعبده
أوالد أحمد صالح كعدش

٤)  خالد علي محمد مسعد غازي الباجلي ومن إلیھ وعددھم (

  محمد محمد علي الحكمي
  أحمد صالح قاید الشومي

  علي علي محمد ناصر ھبة
  أحمد علي عباس شرف الدین

  محمد أحمد حسن كحیل
  صالح أحمد علي مطرز وأوالده محمد وماجد

٤)  محمد عبد الروؤف صالح واصل ومن إلیھ وعددھم (
  علي علي علي صالح صالح واصل

  محمد حسن یحیى الھبیط
  عبد هللا محمد صغیر عساف
  یحیى شوعي عنیف المھال

  شوعي صالح محمد صغیر كمیت
  عبد الوھاب صالح الریمي ومن إلیھ

  مانع عبد هللا أحمد عساف وأخوانھ وورثة زرعة عبد هللا
عساف

  حسین عبد هللا جراد
٥)  حسین صالح رشید ومن إلیھ وعددھم (

  أمینة محمد یحیى قادش
  مكتب أوقاف مدیریة عبس وھاشم محمد عبد هللا ملیخ

) وأحمد٢  یحیى یحیى حسن المعازي ومن إلیھ وعددھم (
قاسم عبده المعازي وآخر

  أحمد حسین ناجي الجوبي
  حمید قاسم حسن جراد

  محمد یحیى عبد هللا سوار الزیلعي
  عیش إبراھیم فقیھ قطبي

  ورثة حسین محمد الغیل وورثة حسین جبران محمد الغیل
  علي محمد حسین القعود وأحمد حسین صالح المجمل

  محمد صالح أحمد صالح كعدش

) وأحمد٢  منصور یحیى إبراھیم مھاوش ومن إلیھ وعددھم (
علي محمد مسعد الباجلي وأخیھ عباس

  محمد صالح حسن الحكمي
  شوقي علي بواح زیبة

  عبد هللا یحیى علي الغیلي وأخیھ عبد اإللھ
  كمال مرشد عنان وطارق یحیى محمد مبارك

  أشواق أحمد محمد المثنى
  صالح أحمد عبد هللا الحداد

  مطھر علي حزام الجابري وأوالده عبد الغني وظافر وأمین
٣)  مطھر علي حزام الجابري ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد محمد یحیى الھبیط
  علي محمد ناصر عساف

  عائشة محمد شوعي عنیف المھال وعبد هللا أحمد عنیف
المھال

  محمد علي زید كمیت ومن إلیھ
  عبده محمد شوعي عمر صغیر دحیر



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٤  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد هللا علي جبران الجعداري
  خالد ویحیى وماجد أبناء یحیى عبد هللا الدعاني

  أحمد حسین محمد الخیواني
  حمید محمد حزام العرق

  یحیى حزام حسین الحمالني وناصر مھدي مھدي الحمالني
٧)  علي علي یحیى الحوري ومن إلیھ وعددھم (

  عبده علي حسین العواضي وحمود صالح محمد العواضي
  عبد هللا صالح ھادي الخمیسي

  یحیى عبد هللا عبد هللا محمد الشھاري
  علي محمد قاید عواض

  صالح یحیى محمد الربوعي
  لولھ عكاش حدیبان ھزازي

  محمد حمود عبد هللا محمد مھدي
  رومیة بنت حسین ناصر غوث

  جروان حسن مفلح الشمري
  أحمد قاسم أحمد ظافر

  یحیى محمد ھادي حجوري
  ورثة شوعیة یحیى ھادي دھمش
  حسن أحمد علي ھاشم تاج الدین

  مفتاح محمد صالح جلحاب ومن إلیھ
  محمد حسن طارش الغاوي

  علي حسن محمد الطواف ومن إلیھ
  أحمد علي صالح عطاء ومن إلیھ

١٣)  أحمد حمود غالب محمد ومن إلیھ وعددھم (
  علي شوعي حلیمي ومنیر علي شوعي حلیمي

  یحیى أحمد دایل الشرعبي ومختار أحمد دایل الشرعبي ووائل
یحیى الشرعبي

  یحیى وھاب یحیى القطف
  أحمد عبد هللا جعمل وولده یحیى

  ورثة أحمد علي یحیى العودري ومن إلیھ

  صالح علي صالح الدیك ومھدي علي صالح الدیك
  أحمد یحیى عبد هللا الدعاني
  حسین أحمد مقبل الجرشي

  ناجي یحیى حسن مھدي وأخیھ مطھر
  ناجي یحیى حسن مھدي ومطھر یحیى حسن مھدي
  ناجي یحیى حسن مھدي ومطھر یحیى حسن مھدي

  ناجي یحیى حسین مھدي ومطھر یحیى حسین مھدي
  أحمد ھادي محمد الخمیسي

  محمد مھدي محمد الشرعبي ومن إلیھ
  ورثة حسن محمد عواض

  محمد عبد هللا علي الربوعي
  ماجد عبده حاتم الدوة

١٢)  ورثة علي منصور ناصر محمد مھدي وعددھم (
  ورثة علي حسین أحمد قاسم غوث وعبد هللا حسین أحمد

غوث
  أحمد محمد جیالن الشریف

  محمد حسین یحیى فقیھ العروض ومن إلیھ
  محمد محمد علي حجوري وعلي محمد ھادي حجوري

  فاطمة علي ھادي دھمش
  علي أحمد علي ھاشم تاج الدین وأخوانھ

  مھدي محمد علي المصابي ومن إلیھ
  خلیل علي شوعي الغاوي وأخوانھ

  غالب ھادي یوس ومن إلیھ
  أحمد محمد سعد المصري وعلي محمد سعد المطري

  أحمد شوعي أحمد نجم الدین وولده ماجد
  علي محمد علي عید الملفب الجدي

  ھادي ھادي مقبل الجوماء

  عبد هللا ناصر محمد القطف
  أحمد مھدي علي الفقیھ ومحمد مھدي علي الفقیھ

  یحیى علي عبد هللا حاتم



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٥  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد هللا مھدي أحمد ربوعي
  عبد الرحمن یحیى عبد هللا ماھوب

  ناصر ثابت أحمد شمالن
  محمد أحمد محسن عطیة وأوالده

  شمس محمد جراد قاریة ومحمد صالح محمد غوث

  یحیى علي حزام الوھیبي
٥)  ناصر عبد هللا حزام الوھیبي ومن إلیھ وعددھم (

١٢)  إبراھیم عبد الرحمن محمد القاضي ومن إلیھ وعددھم (
  ناصر مثنى محسن رحال

  موسى علي حسن غالب
  محمد یحیى علي الیمني

١٦)  ورثة علي عبد هللا حسن الزیحي وعددھم (
٣)  مجاھد عبد هللا محمد الصالحي وأخوانھ وعددھم (

  أحمد حمود ھادي الحجري

  حمود علي فحیش
  محمد یحیى فارع الدلیل

  صالح حسین عبد هللا قاسم الجحفلي
  محمد حسن محمد المرحي
  صالح محمد حسن المرحي

  محمد عبد هللا حنشان المحولي وحسین عبد هللا حنشان المحولي
وورثؤة أحمد محمد فاشع المحولي

  یحیى یحیى مرشد الزرقة
  عبده حمید عبد هللا السودي
  خماش محمد خماش الجبار

٤)  مھیوب علي صالح الجبري ومن إلیھ وعددھم (
  شوعي مصطفى شعیب ھزازي وعلي عبد هللا مصطفى شعیب

ھزازي
٧)  محمد أحمد المجاھد الورقي ومن إلیھ وعددھم (

٨)  ورثة علي محمد إبراھیم حاجب وعددھم (

  محمد جربوش مھدي ربوعي
٢)  علي سعد علي ماھوب ومن إلیھ وعددھم (

  محمد حسین أحمد تاج الدین
  منى أحمد أحمد أخرش

  عبد هللا صالح محمد غوث وورثة حسین محمد غوث وعددھم
(٩)

٦)  ناصر عبد هللا حزام ومن إلیھ وعددھم (
  یحیى علي حزام الوھیبي ومحصنة أحمد حزام الوھیبي

  علي حسین عبد هللا ھبھ وممثل أوقاف مدیریة المحابشة
  محمد عبده حسن أبو دنیا وإبراھیم محمد ناصر أبو دنیا

وحمود محمد إسماعیل أبو دنیا
  محمد حمد عبده بكیر

  عبد هللا یحیى علي الیمني
٥)  أحمد أحمد أحمد ناصر الزیحي ومن إلیھ وعددھم (

  ناصر علي صالح دغشر وخالد علي صالح دغشر ومجاھد
علي محسن صالح ومن إلیھ

  یحیى علي محمد علي الحجري وحمید أحمد أحمد محمد
الحجري وأبناء یحیى أحمد ظافر

  علي أحمد فحیش
  أحمد یحیى فارع الزلیل

  حسین صالح ناصر الجحفلي
  صالح محمد حسن المرحي
  محمد حسن محمد المرحي

  محمد حسن المؤید وعبد هللا حسین علي المؤید

  محمد یحیى مرشد الزرقة
  عبده أحمد محمد مغیر السودي

  صالح محمد صالح الجبار
٣)  ناصر محمد حسن رفیق ومن إلیھ وعددھم (

  ماجد مفتن سوید یحیى الجحوري

  أحمد محسن أحمد األسدي
  علي عبده طاھر الجلحبي وإبراھیم عبده طاھر الجلحبي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٦  ؟؟  ١٥٤ 

حجة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

٤٢)  علي علي طاھر العریج الردیني ومن إلیھ وعددھم (

  شوعي سلطان شوعي عایض باروت
  أحمد حاسر محمد ھندوان
  محمد أحمد عبد هللا عكران

  علي محمد حسن عفیف
  ناصر عبد هللا عایض جیشة ومن إلیھ

  حمود أحمد علي عبده الحجي
  شوعیة شوعي أحمد غبیر
  قاسم صالح سیالن السفالي
  یحیى علي ناصر أبو غزال

  شوعي علي شوعي الذھباني
  محمد علي حسین عیشان
  عثمان منصر ثابت جمعان
  ثابت منصر ثابت جمعان
  علي علي جراد وھبان

  عباس حسین أصنج صیفان وعادل علي عبد هللا صیفان
  محمد ھاشم حسن فضائل
  یحیى علي محمد فضائل
  یحیى علي حسین فضائل

  إبراھیم شوعي شوعي المقري
  یحیى علي حسن صعصعة

٧)  یحیى علي ناجي الوتاري ومن إلیھ وعددھم (
  عبد هللا مجاھد غالب الشعبي

  إبراھیم معیل شري ومحمد حاج معیل شریف
  حمید یحیى صالح الجبري
  محمد یحیى یحیى عسوب

  محمد محمد قطبي الملقب عراقي
٧)  عبد هللا عبد هللا محمد الرزاحي ومن إلیھ وعددھم (

  إبراھیم محمد ھارب الحملي

وأخویھ حسن ومحمد
  أحمد محمد علي الفصیح وأخیھ یحیى وعبد الرحمن علي عبد

١١)هللا الشرفي وآخرین وعددھم (
٣)  علي محمد عایض باروت ومن إلیھ وعددھم (

  شوعي مفتن باكر
  عبد هللا حسن شوعي غالب الشیخ

  حسین علي علي الصارم
  محصنة صالح ناصر علي موانس
  آمنة علي علي الحجي ومن إلیھ

  خادم محمد محمد المغوري
  یحیى علي ناصر أبو غزال
  قاسم صالح سیالن السفالي

  أحمد شوعي عبد هللا الذھباني
  فیصل محمد علي عیشان ومن إلیھ
  ثابت منصر ثابت جمعان ومن إلیھ

  عثمان منصر ثابت جمعان
  محمد علي ناصر وھبان

  محمد أصنج صیفان
  عبد هللا علي صالح الفقیھ
  عبد هللا علي صالح الفقیھ
  عبد هللا علي صالح الفقیھ
  أحمد محمد عبد هللا مھدي

  ورثة موسى إبراھیم
  منصور صالح محمد حاجب

  صالح أحمد مفتن براش ومحمد علي شویع الشعبي
  دلوالح أحمد محمد دلوالح

  حزام یحیى حزام دھیم
  یحیى علي صغیر سعید قاسم وعبد هللا وعلي كبیر

  فاطمة إبراھیم قزع قطبي
  محمد علي محمد الرزاحي وأوالده وھم علي وحمید وبدر

  یحیى أحمد علي مدعلل



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٧  ؟؟  ١٥٤ 

حجة

ذمار

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  علي حزام علي الدھمي
  عایض مھدي أبو جابر السعدي

  حسین علي صالح الشباني
  أحمد علي عال هللا مكین

  محمد علي حسن بدر
  شوعي علي صالح أزوط

  حسین محمد حسن الحكمي
  صالح أحمد صالح القصیلي ومحمد أحمد القصیلي

  محمد صغیر مھدي مناوس األھیب ومن إلیھ
  حمود عائض ناصر جلید

  مؤسسة الحمید الدولیة التجاریة ممثلة بمدیرھا العام عادل علي
أحمد الحمیدي

  حمامة إبراھیم أحمد الدار وأحمد إبراھیم الدار
  ولید أحمد مھدي العطاء

  محمد عبد هللا إسماعیل الشجني
  فضل أحمد مسعد برقوق وأخوانھ

٢)  عبد هللا حسین صالح التمیري ومن إلیھ وعددھم (
  عبده اھر أحمد الواقدي
  محمد علي سعد الحاذق

  محمد یحیى علي الرزاقي وعبده محمد علي الرزاقي
  علي أحمد یحیى الطویل

  الحیي عبد هللا علي الحیي وأخیھ فیصل
  ورثة مانع علي علي سعد المغربي

  النیابة العامة
  مسعد ناجي محمد الصیادي

  ورثة علي حسن عقیل معوضة
  أحمد مھدي محمد سرحان

  سمیة مطلوب صالح الكشمیمي

  عبد هللا محمد محمد علي أبو دنیا
  علي حسین ناصر الشھري
  أحمد علي صالح الشباني
  شامي أحمد محمد مجھوز

  منصور أحمد محمد بدر
  یحیى صالح محمد حبیشي
  شذابة محمد حسن الحكمي

  محمد عبد هللا عبد هللا الكولي
  ورثؤة محمد عبد هللا محمد علي مناس وخادمة فرید مناوس

  حسین محمد ناصر جلید
  المجلس المحلي لمحافظة حجة والمجلس المحلي بمدیریة

عبس

  محمد أحمد عبدهللا نور الدین
  إسماعیل محسن علي الدار
  جمال علوي صالح الجندلي
  مرقحة أحمد مسعد برقوق

  عبد الحمید علي أحمد جھالن وصالح محمد صالح الفقیھ
  محسن ناجي الحرازي وعبد هللا علي ناجي الحرازي

  محمد یحیى علي الغلیبي
  مصلح حسن الطویل وعلي محمد الرزاقي والنیابة العامة

  حسین أحمد یحیى الطویل
  ورثة مانع علي علي سعد المغربي

  الحیي عبد هللا علي الحیي وأخیھ فیصل
  الحیي عبد هللا علي الحیي وآخرین

  بشرى سیف ناجي الصیادي وسوسن سیف ناجي الصیادي
ونجاة حمید عبد الغني الصیادي

  ورثة محمد قاید أحمد معوضة وحیدر قاید أحمد أحمد معوضة
  صدیقة مھدي محمد سرحان

  محمد أحمد محمد القشعة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٨  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أحمد سعد ناصر الحلیمي
  علي عبده الحاج الشماع وفاطمة عبده الحاج الشماع

  محمد صالح مثنى إسماعیل الیزیدي ومن إلیھ
  علي عبد هللا یحیى الحمیني

  محمد جبران محمد صالح قطران
  یاسر محمد الكامل

  علي مجاھد علي الموشكي
٩)  رفیق علي علي أحمد علوان البارد ومن إلیھ وعددھم (

  عبد الرحمن عبد هللا صالح الشوكاني
  أحمد أحمد محمد إسماعیل الحزرمي وجبران أحمد أحمد محمد

الحزرمي
  علي محمد مثنى المنصوب

  محمد علي صالح أحمد سعید وفاطمة علي علي حزام ومن إلیھم
  حمود عبد هللا محمد المعافا ومحمد عبد هللا محمد المعافا ومن

٢)إلیھ وعددھم (
  عبد الصمد عبد الوھاب محمد القاضي

  حسین قائد مرشد العنسي
  فوزي محمد سالم العامري
  مختار یحیى محمد العنسي
  محمد یحیى علي الغلیبي

  فایزة علي أحمد صبر
  عبد الرزاق ناصر علي عمران

  محمد عبد هللا یحیى العنسي وأوالده وھم محمد وصادق
  العزي محمد حسن مھدي
  یاسر محمد أحمد الكامل

  صالح وأحمد أوالد أحمد قاسم الكمیمي

  ورثة ناجي علي محمد مھراس
  محمد علي صالح علوان

  ورثة ناصر علي صالح العودي

  حزام محمد حسین الحلیمي
  ھالل عبده الحاج الشماع

  علي مسعد محمد السالمي
  حامس محمد أحمد العزي وأحمد قائد راجح والنیابة العامة

  عایض أحمد محمد صالح قطران
  مختار صالح عبد هللا الكامل وھمدان صالح عبد هللا الكامل

ومن إلیھا
  محمد محمد الموشكي ومحمد علي صالح زیاد

٤)  فھد مسعد ناصر علوان ومن إلیھ وعددھم (
  محمد فارع علي القباتلي وأخیھ حسین

  عبد المجید حزام مثنى اللذع

  عبده مصلح محمد فاضل وسجدة محمد حسن المنصوب ومن
٣)إلیھ وعددھم (

  ورثة محمد علي صالح غیشان
  صالح علي صالح جحزر

  صالح حسن مقبل القادري
  قائد مرشد العنسي

  مكتب األوقاف م/ذمار
  صالح حسن مقبل القادري
  محمد علي سعید الحاذق

  عبد الرزاق ناصر علي عمران
  فایزة علي أحمد صبر

  عدنان وأحمد ونجیب أوالد أحمد أحمد العنسي
  سعدة محمد سنان مھدي
  خالد عبده محسن الكامل

  عبد هللا علي سعد الكمیم وعلي سعد إسماعیل الكمیمي
وصالح أحمد إسماعیل الكمیمي

  فاطمة یحیى محمد عاطف
  آسیا راجح عزیز الشیبة ومن إلیھا

  كوثر قاسم صالح الغرباني



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١١٩  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي أحمد مثنى الصیاد
  علي مثنى علي زاید ومراد أحمد أحمد زیاد

  محمد علي محمد أحمد الوجیھ
  علي عبد هللا محمد زیاد

  علي محمد حسین المصقري
  حسین علوي أحمد الثالثي
  أحمد محمد علي الصباري

  آسیا عبد هللا أحمد الصباري
  ورثة مجاھد محسن قاسم صغیر سبد

  علي محمد حسین المصقري
  عبد الكریم عبد هللا ناجي الشعري

  حسین محمد أحمد حمزة
  عبد هللا عبده حسن جرمل

  بكیل عبد هللا محمد الھتاري
  عامر محمد عامر صالح شولب وأخیھ أحمد

  علي أحمد یحیى المشملي وحسین أحمد محمد الشغممي
  عبد هللا محمد فاضل إبراھیم الصمصام

  عتیق علي ناصر عباد السویدي
٢)  محمد أحمد النجحي وآخرین وعددھم (

  نعایم محمد صالح شرھان ومن إلیھا
  خالد محمد صالح شرھان
  علي محمد صالح شرھان

  مسعود صالح ناصر السویدي
  علي عبد الرحمن المرامي

  محمد أحمد عبد هللا نور الدین
  قابوس سعید ناصر شداد

  محسن عبد هللا محمد راجح
  حازم علي جبران الحنش ومسعد علي جبران الحنش

  مبارك محمد علي محسن المجري ومن إلیھ
  محمد سعد حسین حجر

  علي أحمد ساري
  محمد علي الحاج قنازع وأخویھ عبده وبازل

٦)  ورثة صالح محمد أحمد منصر وعددھم (
  علي محمد حسین المصقري

  علي عبد هللا محمد زید
  مسعد أحمد الثالثین ومن إلیھ
  غریسة محمد علي الصباري
  عریسة محمد علي الصباري

  مسعد محمد عبده محمد قاسم صغیر سبد
  محمد صالح أحمد صالح

  حسین علي صالح المصري
  سابرة علي عبد هللا أحمد ومن إلیھا

  أمل لطف أحمد عرومة
  عدیلة مجاھد مصلح الحداد

  الطاھري محمد حسین عامر شولب
  أحمد محمد ناصر البرطي

  محمد علي محمد العزي العدني
  أحمد سعد قاید السویدي

  عبد الرحمن یحیى محمد سعد هللا
  علي محمد شرھان

  علي محمد صالح شرھان
  خالد محمد صالح شرھان ومن إلیھ نعایم وسعادة وقدریة

  مانع ناصر عبد هللا السوداني
  محمد حسین الغلیبي وأحمد محمد الغلیبي

  حمامة إبراھیم أحمد الدار وأحمد إبراھیم أحمد الدار
  بشیر عبد الوھاب محمد الشریف

  عبد المجید یحیى أحمد راجح
  مبروك علي أحمد العمال وفائقة محمد أحمد العمال ومن

إلیھم
  عتیقة علي محسن المجري وشایعة عامر خالد الشائعي

  عبده محمد محسن الشعیبي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٠  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد عبده ناجي عمر
  علي أحمد علي وحشان وأخیھ عبده

  ورثة صفوان عبد هللا محمد المقدشي
  علي علي ناجي األشرم

  عبد الجلیل قائد یحیى المطحني
  عبد القوي محي الدین الھاملي

  محمد إسماعیل الصغیر
  صالح أ؛مد صالح القوباني

  محمد عبد الولي صالح القھبري
  عبد هللا محمد محمد قاسم
  علي ناصر محمد المرامي
  فنیة حزام علي العستوت

  یحیى محمد حسین الوجیھ

  شفیقة علي عزي القباتلي
  بسام حسن محمد المولد
  نوال مھدي صالح المولد

  علوي سعید حسن البصیري
  مسعد فضل محمد أبو حمراء

  محسن محمد ناصر عبد الرحمن العمري ومن إلیھ
  عبد الباري ناصر محمد الشجني

  عثمان سعید الحبیشي
  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
  العمري صالح سعید الصالبي

  مجاھد علي أحمد أحمد طیرور

  مرتضى محمد ناجي
  إبراھیم محمد حسن راویة ومن إلیھ

  علي علي ناجي أحمد األشرم
  ورثة صفوان عبد هللا محمد المقدشي والنیابة العامة
  محمد قائد أحمد المطحني وأخوانھ وھم عبده وعلي

  مكتب الصحة السكان بذمار والنیابة العامة
  مكتب الصحة والسكان بذمار والنیابة العامة

  علي ناصر محسن القوباني
  أروى عبد هللا أحمد العبادي

  محمد أحمد محمد صالح قاسم
  محمد محمد صالح عبد القادر

٤٩  صخر یحیى زید العستوت وأخوانھ وعددھم (
  حفظ هللا محمد یحیى صالح العصري ومحمد حفظ هللا محمد

یحیى العصري ومن إلیھ
  فوزي أحمد علي القباتلي ومن إلیھ

  نوال مھدي صالح المولد
  بسام حسن محمد المولد

  أحمد محمد أحمد المسیكي
  زائد علي فضل محمد أبو حمراء وخالد مسعد مثنى أبو

حمراء
  أحمد علي عبد هللا جوبع
  فتحیة علي محمد الدایبي

  شیماء مصلح علي الحبیشي
  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
  ردفان عبد هللا سعید الصالبي

  العزي صالح محمد العماد



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢١  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  نجیب صالح عبد الوھاب سراج
  عباس یحیى صلحي ھرینة

  أحمد علي قاید النوبة
  أحمد محمد أحمد التام وعبد هللا حسین محمد التام

  إبراھیم علي یحیى الوشلي
  علي صالح علي الجمیلي

  حفظ هللا راشد علي الجھمي
  مكتب الھیئة العامة لألوقاف م/ذمار

  صالح جالل صالح مھدي
  صالح علي محمد منصر
  أحمد حزام أحمد الجرفي
  یحیى محسن یحیى شداد
  محمد أحمد یحیى الثالیا
  علي محمد علي محراس
  خالد أحمد محمد الحمزي

  قائد محمد عایض العیزري
  خیریة أحمد مصلح السیاني

٦)  عبد السالم محسن علي سعید الفضلي ومن إلیھ وعددھم (
  شفیقة حسین حسین الحداد
  محمد سعد صالح إبراھیم
  راجح محمد محمد راشد

  محمد علي حسن أحمد الذاھبي
  أحمد محمد حسین الكحسة
  محمد حسین صالح الكحسة

  عبد هللا محمد أحمد جعفر
  صالح یحیى صالح السمھري
  علي یحیى صالح السمھري

  محمد علي مثنى اللمذي
  أحمد غیالن أحمد عبد هللا الفقیھ
  عبد الكریم علي حسن الیوسفي

  حسن علي صالح الجرادي
  أحمد شكري المقدشي

  محمود علي مرشد الحمامي
  محمد العزي سعد المیثالي

  أحمد عبد هللا محمد المنقذي
  حسین علي صالح الجرادي

  جمیل محمد علي الجھمي والمقداد محمد علي الجھمي
  علي محمد علي المفراح

  مدیحة سعید حیدر محمد عطشان
  عبد اإللھ محمد علي حسین الجندلي

  علي محمد أحمد حزام صالح
  محمد أحمد حمود غبار وفواز یحیى محمد صلح غبار

  سامي أحمد یحیى الثالیا وأخیھ ھشام
  جبر علي محمد األسدي

  مبروك زید أحمد الحمزي وأخیھ محمد
  أحمد محمد حسین العیزري وعلي محمد حسین العیزري

  یحیى محمد حسین الوجیھ
  علي صالح علي الخیراني

  أحمد علي محمد غشام
  محسن یحیى محمد القحیطي ومصلح صالح محمد القحیطي

  عبد الكریم محمد الشوكاني
  حمود مصلح محمد المذاھبي

  محد حسین صالح الكحسة
  أحمد محمد حسین یحیى الكحسة وعلي محمد حسین یحیى

الكحسة
  عبد هللا أحمد محمد جعفر

  علي یحیى صالح السمھري وأحمد یحیى صالح السمھري
  أحمد یحیى صالح السمھري وصالح یحیى صالح السمھري

  ورثة محمد ناصر المجذوب
  أحمد محمد علي مثنى راجح وأخویھ عبد الجبار ومصلح

  صالح أحمد قاید الخلقي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٢  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  مكتب الھیئة العامة لألوقاف م/ذمار
٢)  حسین علي حسین القاضي ومن إلیھ وعددھم (

  فاطمة حیىي محمد عاطف
٧)  علي مسعد ضیف هللا المنتصر ومن إلیھ وعددھم (

  إبراھیم محمد علي القوسي
  حمزة صالح محمد الشصي وأخوانھ

  محمد علي صالح الكوماني
  رقیة ناصر جبران العامري

  إسالم علي محمد عمر
  علي عبد الكریم حسین الصنعاني

  علي محمد علي عیسى
  تاج الدین مصلح العماري ومن إلیھ

  عبد هللا یحیى محمد الحسني
  علي محمد علي مسحق

  عبده محمد علي قائد الحقیبة
  حسین أبو بكر عایض مفرح ومحمد أبو بكر عایض مفرح

  راجح مسعد محمد شداد
٢٠٠)  علي عبد هللا یحیى الحمیني وآخرین وعددھم (
  علي صالح أحمد عبده عماد الكھالي ومن إلیھ

٤)  عبد هللا سعید علي الشنفي ومن إلیھ وعددھم (
  سعد حسین أحمد غازي

  محمد ناصر حسین الصیحي
  أحمد علي أحمد عامر

  عبد هللا أحمد سعید العمراني
  عبد هللا محمد راشد نشوان
  أحمد محسن محمد السمین
  محمد علي ناصر العباھي

  ناجي سعید ناصر الضبیاني
٢)  علي عبد هللا أحمد المجذوب ومن إلیھ وعددھم (

  زید أحمد حسن الحدیجي
٢)  حمید أحمد حسین دوس ومن إلیھ وعددھم (

  خالد ناجي علي محمد مھراس
  محمد عبد هللا مسعد الضحیاني وصالح صالح مرشد

الضحیاني
  أودیة الیمن للمدخالت الزراعیة
  إبراھیم إسماعیل محمد الغشم

  رقیة ناصر جبران العامري
  محمد ناصر جبران الكوماني

  عبد هللا سعید علي عبادي
  عبد الكریم حفظ هللا علي مھدي
  سلمان علي محمد علي عیسى

  حسن محمد ناجي الدودحي ومن إلیھ
  محمد إسماعیل عبد هللا األكوع

  مجاھد ناصر علي مسحق وسبولة أحمد صالح مسعد وعلي
٥)ناصر علي مسحق ومن إلیھ وعددھم (

  عبد هللا محمد ناصر سعد البرطي
  محمد علي غالب العشوائي

١٥)  علي عبد هللا یحیى الحمیني وآخرین وعددھم (
  راجح مسعد محمد شداد

  حسین أحمد ینظم
٣)  مقبل عامر أبو صالح ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد قاید أحمد غازي وأوالده محمد ویعقوب وإسماعیل
  یحیى ناصر حسین الصیحي

٤)  محمد علي علي العمیسي ومن إلیھ وعددھم (
  حسین محمد ناصر المسیكي

  محمد علي أحمد الجمیلي
  محمد مسعد ناجي البسارة

  جار هللا مرشد حسین الوجیھ
١٣)  بلقیس عبد هللا محمد سالم ومن إلیھا وعددھم (

  عبد هللا أحمد علي شاكر وصالح علي علي شاكر وأخوانھ
علي ومحمد وحسین



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٣  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أحمد یحیى علي درقم
٢)  سعد أحمد علي العیزري ومن إلیھ وعددھم (

٢  أنیسة محمد ناصر أبو ناصر ومن إلیھا وعددھم 
  علي سعد حسن السنامي

  حسن صالح المسن
  علي سعد أحمد سعید

  محمد أحمد صالح مطھر وأخیھ علي
  حسین صالح عبده وھیب

  محمد صالح سعید عبد هللا الحاج
  علي أحمد حسین العمیسي وأحمد حسین علي العمیسي

  علي علي أوذن
٢٢)  ورثة حسن علي الھنومي وعددھم (

  علي أحمد عوض الیفاعي ومحمد یحیى ناصر الیفاعي
  أحمد علي الیفاعي

  عبد هللا سعد محمد سعد الراعي
  عبد الملك محمد علي الحیسي

  جبر أحمد محمد رباد وأحمد صالح الحبابي
  صالح علي محمد جباري
  فازعة علي صالح األشول

٧)  إسماعیل علي أحمد الكولي ومن إلیھ وعددھم (
  محفوظ محسن ناصر سودة
  محمود أحمد عامر غلیس

  صادق مھیل عباس الكبودي وأمینة محسن محمد النھاري

  حسین ناصر محمد المجذوب
  محمد حسین علي الضوراني

  محمد أحمد سعد العنسي
  عبده علي صالح الخوالني

٨)  مسعد محمد صالح روبان ومن إلیھ وعددھم (
  عبد الملك عبد القادر الحمیضة ومجدي عبد الملك عبد القادر

الحمیضة

  عائشة ومنى بنات علي الحماطي
  صالح مصلح أحمد العیزري

  أفراح علي أبو ناصر
  عصام علي أحمد العتمي

  علي حسین صالح المسن وعلي صالح المسن
  یحیى ھاشم عبد هللا مرغم

  أحمد محمد حسین دوس ومن إلیھ
  أحمد فارع الحمیضة

  فاطمة صالح سعید عبد هللا
  علي یحیى ناصر المناري وأخوانھ

  ھایلة حسین حسین الثالیا
  أ؛مد فارع سعد عبید وعبد الجبار ناصر سعد عبید

  أحمد علي عوض الیفاعي
١١)  محمد یحیى ناصر عبد هللا الیفاعي ومن إلیھ وعددھم (

  قاید علي عبد هللا مثنى
  حمید علي حسین غني

  محمد خالد صالح الطحري وأخیھ صالح
٨)  أنیسة محمد علي الخضر ومن إلیھا وعددھم (

  أحمد أحمد عوض
  عبد هللا محمد علي العرافي

٢)  الح محمد ناجي صالح سودة ومن إلیھ وعددھم (
  عبد الرحمن عامر علي القوسي ومحمد عامر علي القوسي

  عبد هللا غانم مصلح الضباعیة وأخوانھ فارع ومستور ومحمد
وفواد

  عبد هللا محمد أحمد اللمذي وعلي محمد أحمد اللمذي
  محمد عبد هللا محمد الشرامي ومن إلیھ

  محمد محمد مسعد العنسي
  سماح غالب أحمد الیعري

  محمد صالح سعید روبان وناصر أحمد سعید روبان
  أسماء عبد الملك عبد الملك الحمیضة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٤  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  حارث غالب عبد الغني الماجل
  صالح محمد علي حجر

  عبد هللا محمد سعید سام ومن إلیھ
  صالح محمد ناصر القداري وأكرم صالح محمد القداري

  ناجي محمد حسن القرھمي
  عبد الحمید علي محمد السنافي

  محمد علي صالح العودي
  محمد أحمد یحیى البارع

  محمد العزي أحمد علي البحري
  إسماعیل أحمد محمد دادیة

  محمد عبد هللا علي حسن الباشا
  العزي حسین عبده قاسم

  عبد الكریم عبد هللا ناجي الشعري
  ورثة محمد أحمد ضیف هللا سعید

  علي صالح عبد هللا المصعبي
  أحمد مصلح صالح ومن إلیھ

  صالح عبد هللا علي سرحان الشغدري
  عبده علي میاس محفوظ

  محمد علي قاسم علي قاسم
  مانع محمد ناصر العایش

٩)  ورثة حسین علي محمد الجوردي وعددھم (
  عبد الملك أحمد زاید العمري
  عبد هللا حسین علي العمري

  عبده محسن علي محسن
  علي محمد علي السامي

  العزي راشد محمد الكھالي
  علي محمد غالب الخضر

  أمین علي أحمد علي عقلة ومحمد عبد هللا سعد البتول
  محمد علي مثنى الجبلي

٣)  ورثة أحمد حسین محمد السالمي وعددھم (

  صینیة محمد راشد النقذي
  ناجي قاسم أحمد جحیش وأخویھ صالح ویحیى

  ممدوح عبده عبده الفقیھ
  ناصر عبد هللا المسوري
  ناصر علي صالح عظیمة
  محد یحیى صالح المناري
  مؤسسة الزیلعي للدواجن
  العزي محمد أحمد النعیم

  محمد أحمد علي الواسعي
  زید أحمد محمد دادیة

  نوریة علي صالح علي حسن الباشا
  علي عبده أحمد أحمد عبده قاسم ومن إلیھ

  حسین علي صالح المصري
  مسعد صالح حزام تاج الدین ومكتب الھیئة العامة ألراضي

وعقارات الدولة
  محمد صالح عبد هللا المصعبي
  إسماعیل صالح صالح صیاد

  محمد یحیى محسن المالكي وعلي حسن ناجي المالكي
  محمد عبد هللا أحمد محفوظ

  علي علي الحوجري ومحمد أحمد قاسم علي
  صالح صالح علي العایش
  أحمد مثنى منصور جھالن

  ماجد أحمد علي مھدي العمري وعبد هللا حسین علي العمري
  ماجد أحمد علي مھدي
  حمید أحمد علي بجاح

  عبد هللا أحمد القرني وولده محمد
  محمد محمد أحمد الملصي

  ورثة أحمد محمد الغشم
  مبارك حسین سعد صالح وھشام محمد أحمد الجرفي

  ناصر أحمد ناصر عمر
) ومثنى٢  أحمد حسین صالح المسعدي ومن إلیھ وعددھم (



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٥  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أحمد حسین سعید األبرش
  علي أحمد صالح الھروجي

  حیدر مقبل حیدر سعد النبعي
١٤)  ورثة عبد المجید ناصر علي التام وعددھم (

  أحمد علي حزام السلطان
  یحیى محمد علي الضبري

  محمد علي حسین كریمة وعبد علي حسین كدیمة
  عبد المنعم عبد هللا محمد الحبني

  حسین صالح ناصر غدغد
  محمد أحمد محمد عبد هللا الكلیبي

  عبد اإللھ محمد علي حسین
  صالح علي علي العمیسي

  عبد ربھ عبد الرزاق راجح
  أحمد یحیى ناصر العفیري ومن إلیھ

  علي علي إسماعیل البرد
  عباد صالح حسین حمران
  صالح سعید علي الفالحي
  أحمد علي سعید المصانع

  صالح محمد حسین ھیسان
  محفوظ أحمد صالح الغزي

١٧)  صالح مقبل یحیى الحیاني ومن إلیھ وعددھم (
  محمد عبد ربھ الدھامي

  محمد محمد ناصر المجذوب
  محمد عبده محمد سعید الزبدي

  خالد مقبل أحمد القوسي
  محمد صالح سعد حنش
  سعد صالح محمد ھواش

  أحمد محمد علي محمد سیالن
  عبده بن عبده عبید

٣)سعد الكلیبي ومن إلیھ وعددھم (
  عمران حسین أحمد عمران

٧)  محمد علي صالح العفارة ومن إلیھ وعددھم (
٢)  عوضفاضل علي بغرور ومن إلیھ وعددھم (

  محمد ناصر جمیل العبقري
  حسین أحمد صالح الحجاني

  محمد مبخوت محمد العتمي وأخیھ محسن وحوریة أحمد
صالح المھناء

  محمد أحمد أحمد عبد الرزاق
  عبد هللا صالح علي القادري

٢)  علي حسین علي الحنش ومن إلیھ وعددھم (
  علي علي أحمد محمد الكلیبي وأحمد یحیى یحیى القسم

  معصار علي علي حسین ومن إلیھ
  أحمد سعد محمد مرحوم وصالح أحمد مسعد راجح

  محمد علي النقیب
  ناصر حفظ هللا یحیى قرابش ومن إلیھ

  علي أحمد صالح الخلقي وزید علي أحمد ناصر
  ورثة مسعد طاھر مسعد دبوس

  ورثة حسن محمد أبو ھویدة
  ورثة علي محمد سعد الخلیة

  صالح صالح سعد القابس ومن إلیھ
  ناصر علي سعد صملة

٧)  محمد حسین ناصر الحیاني وآخرین وھم (
  محمد قاسم أحمد صالح ومن إلیھ

  عبد هللا یحیى عبد هللا العمري ومن إلیھ
  عبد هللا علي ناجي الدھیمي

  توفیق إسماعیل مھدي سیور
  عبد هللا علي ناجي الشعري

  جمیل علي غالب سعد
  ورثة عبده علي محمد سیالن وورثة حسین عبده علي سیالن

  ناصر عبد هللا زید الفالحي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٦  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أمینة أحمد ناصر حسن

  محمد علي صالح عوض الجرف
  علي ناصر محمد الشظمي وعبد السالم علي محمد الشظمي

  فتح محمد صالح راشد
  عبده سعد علي زجیالن

  صالح عبد هللا حسین العاثیني
  أحمد أحمد علي سعید الشقر

  أحمد صالح بن صالح الشجري
  عبده أحمد علي منوار األضرعي

  صالح صالح علي یوسف
  علي أحمد مثنى سعد

  مأرب مسعد طاھر عبد الرحیم
  حسین محمد علي العصامي
  علي محمد حسین المصقري

  عمار محمد علي الفتاحي

  أحمد محمد أحمد القاضي
٩)  ورثة محمد أحمد صالح الھبة وعددھم (

  حسین صالح أحمد عمران
  أكرم علي صالح الرشیدي

  راشد محمد أحمد العفیف الواحدي ومحمد راشد محمد أحمد
العفیف الواحدي

  خیریة أحمد قاید الزبیدي وأخواتھا
  عبد هللا محمد أحمد القرضي

  أحمد علي عوض الیفاعي

  محمد ناصر مقبل الفقیر
  علي علي صغیر الكرف

  أحمد علي عبده السحاقي
  ورثة صالح علي یحیى الحاج سبعة وزوجة فاطمة سعد صالح

سبعة

٦)  علي محسن أحمد صالح شرغة ومن إلیھ وعددھم (
وفاطمة أحمد سعد الوشلي

  عبد الرب عبد هللا المقدشي
  أحمد محمد عایض الشظمي

  علي محمد علي الكدم
  صنیة محمد غالب النجار
  حسین عبد هللا العاثیني

  ورثة حسن أبن حسن صالح الشقر
  ورثة علي أحمد سعید الفالحي وورثة یحیى الرزاقي

  ناصر علي أحمد منوار األضرعي
  عتیقة صالح علي یوسف وورثة شایعة صالح علي یوسف

  صالح أحمد أحمد إسماعیل
  مؤسسة الزیلعي للدواجن وممثلھا سمیر علي أحمد الزیلعي

  علي محمد علي الیمني
  ناصر علي عبد هللا القادري

  عبد هللا محمد مصلح الوصابي ویحیى مصلح محمد مصلح
الوصابي وحسن محمد مصلح الوصابي

  صالح محمد أحمد مسعد
  محمد صالح علي لماس ومن إلیھ

  علي عبد هللا محمد المعمري
  سمیر علي عبد هللا إسحاق

  عبد اللطیف محمد أحمد العماد ونجمة محمد أحمد العماد
والحرة جاھرة محمد أحمد العماد

  محمد أحمد قائد الزبیدي وأحمد محمد قاید الزبیدي
  سنان حمود محمد أحمد

  علي محمد یحیى العزي الجدیبي وعلي سعید ظافر الجنبیین
وعلي محمد علي یحیى الجدیبي وأخیھ أحمد

  حفظ هللا أحمد غالب الفاطمي
  قاید عامر أحمد الشقر وأخیھ عبده

  محمد محمد ناصر علي القملي
  صالح قائد محمد سبعة وحمید قائد أحمد القعمشي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٧  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن
  محمد صالح مصلح الصوفي البرطي

٣)  عبد الخالق عبد هللا المذعوري ومن إلیھ وعددھم (
  صالح علي محمد القعمي وأخیھ عبده

  محمد العزي صالح الوشل
  عبد هللا محمد یحیى الصباحي وأخویھ محمد وعلي

٨)  ورثة مھدي سنان حسین ضالف وعددھم (

  ناصر مثنى ناصر مصلح العستوت
٦)  علي صالح علي الحاج ومن إلیھ وعددھم (

  صالح علي صالح مثنى نسر وفاطمة علي صالح مثنى نسر
  عبده أحمد أحمد صالح الیعري

  عبد هللا یحیى سعد مفتاح ومن إلیھ
  محمد عبد هللا محمد المعافا وأخیھ حمود ومحمد علي محمد

المعافا وعبد الكریم محمد محمد المعافا
  فایز عبده قاید شولة وعادل عبده قاید شولة

  سعدیة علي محمد الحاج
  محمد أحمد محسون

  أحمد ثابت محمد التیس
١٠)  ورثة حفظ هللا محمد علي غاوي وعددھم (

  محمد علي مثنى اللمذي
  محمد أحمد محمد حسن العثماني

  علي صالح محمد العیاني
  محمد یحیى ناصر حسن

  زیدان أحمد صالح السنبلي
  حسین علي محمد مرشد

  محمد علي مھدي حمود الحصني
  محمد أحمد ناصر رسام

  علي محمد مسعد جحزر
  ردمان فارع علي مصلح الصمصام

  عباس علي أحمد قاید جعفر
٨)  ورثؤة علي أحمد حسین الھجري وعددھم (

  أحمد مصلح أحمد القشطري
  قائد یحیى محمد المدورة وفاضل علي محمد المدورة

  علي محمد سعد سبعة الجموحي
  علي علي صالح العوبلي وأمین علي صالح العوبلي

٥)  أسامة أحمد صالح الشعري ومن إلیھ وعددھم (
) وعبد هللا أحمد١١  ورثة أحمد علي حسن اسحاق وعددھم (

حسن اسحاق
٤)  محمد أحمد علي عبد هللا ومن إلیھ وعددھم (

  علي محمد علي قزان
  مثنى صالح مثنى نسر

  مھدي أحمد أحمد صالح الیعري
١٧)  صالح مقبل حسن الحنیة ومن إلیھ وعددھم (

  صالح علي صالح حجزر

  عبده عامر علي شولة ومنصور عبد هللا عامر شولة
  محمد أحمد محسون
  سعدیة أحمد محسون

  وضاح قاید علي الكرف
  یحیى علي قاید البخیتي

٣)  محسن عبد هللا المجدوب وآخرین وعددھم (
  عبد هللا علي عبد هللا محسن العثماني

  محمد صالح محمد العیاني
  أحمد ناصر ناصر حسن وأخیھ

  شفیقة محمد علي األعرج
  سمیة أحمد ناجي علي

  علي مھدي أحمد الحصني
  عبد اللطیف صالح علي الجبري وأخوانھ وناصر علي ناصر

الجبري
  صالح محمد مسعد جحزر

  ورثة مھدي سنان ظالف ومحمد علي العدني
  عزالدین محمد محمد جعفر
  أحمد عبد هللا سعد السعدني



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٨  ؟؟  ١٥٤ 

ذمار

ریمة

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  حمید ناصر علي عبده ھاشم السحاقي
  محمد محمد غالب نوح المروني ومحمد عبد الرحمن إسماعیل

المروني
  عبده مرشد علي سعید الحرف
  علي ضیف هللا محمد السنباني

  عبد هللا حسین أحمد الرداعي وأحمد عبده صالح السماوي
٦)  ورثة أحمد صالح السدي وعددھم (

  حسین أحمد صالح السدي

  محمد علي علي القطریفي

  فضل عبد الرزاق صالح الزیدي
  حسین أحمد عبد هللا قراضة

٧)  عبد هللا یحیى صالح الذري ومن إلیھ وعددھم (
  حزام صالح أحمد الحمزي وأخوانھ

  أحمد علي محمد فقعس
  أحمد علي محمد فقعس

  عبده حمود مسعد جھالن ومحمد حمود مسعد جھالن
  راجح سعد علي عامر

  محمد أحمد عبد هللا الضبیاني
  حفظ هللا حسین أحمد القوسي

  یحیى جبران علي المیري

  نجوى كمال محمد علي النوفاني
  النیابة العامة

  مصطفى محمد أحمد المخالفي
) من١٩  عبد هللا صالح مثنى أحمد مشجم ومن إلیھ وعددھم (

أھالي قریة العرب
  ثابت أحمد أحمد الفالحي

  أدریس حفظ هللا حمود قائد الكبیش

  یحیى علي علي السحاقي
  عبده ھاشم إسماعیل المروني وولده منیر

  محمد ناصر سنان الربیعي وعدنان ناصر سنان الربیعي
  عبد اللطیف ضیف هللا محمد السنباني

  حسین عبد هللا محمد زلعاط
  دولة محمد علي یحیى السدي عوفة وورثة محمد محمد علي

یحیى السدي الزراري
  دولة محمد علي یحیى السدي وورثة محمد محمد علي یحیى

السدي
  البنك التجاري الیمني فرع ذمار وصالح علي یوسف علي

الشعیبي
  فؤاد علي مھدي الزیدي
  محمد ناجي سعید ینظم

  حسین محمد أحمد الذري
  أحمد أحمد صالح قالمة

  حمید ناصر مرزوق القائفي
  محمد علي محمد فعقس

  عبده مجاھد محمد الھنومي ومن إلیھ
  عبد هللا علي صالح الضبیاني
  صالح حسین مصلح الضبیاني

  أحمد عبد هللا الشرامي
  مسعود جبران علي المیري ومن إلیھ

  الجمرة النوفاني صالح محمد النوفاني
  محمد محسن علي عبد هللا الھجري

  جمال عبد هللا یحیى المخالفي
  سعد یوسف علي الضیفي

  أحمد محمد حسین الحمامي
  ورثة خزاعة سعید المسوري وورثة خدیجة محمد صالح



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٢٩  ؟؟  ١٥٤ 

ریمة جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  قائد حمود قاید الكبیش
  عبد السالم منصور حسن وصادق أبو الفضل منصور حسن

  علي صالح أحمد العطار
  أحمد علي أحمد صالح عمر
  أحمد مطھر یحییى الثلوث

  محمد علي یحیى قشرة وآخرین
  العزي محمد أحمد سعد الجباھي وأخویھ عبد هللا وعلي

  حسن محمد صالح العنبي

  ناصر سعید علي الكبار
  علي یحیى محمد صالح الضیفي

  منصور حمود قاید الكبیش
  مھدي أحمد عبد هللا المعافا

  علي أحمد محمد أحمد العریض ومھدي صالح أحمد العریض

  محمد مھدي أحمد صغیر الحاج
  ورثة مطھر علي حسن الجمرة وإبراھیم علي حسن الجمرة

  غالب یحیى راجح محمد البوني
  علي أمین محمد الیغنمي

  محمد أحمد مھدي عبد هللا
٤)  عبد هللا علي جابر علي الواحدي ومن إلیھ وعددھم (

  عبده علي صالح عاطیف جعیرة
  ورثة عبد الفتاح حیدر محمد األقطل

  علي علي محمد إسماعیل الغرة
  أحمد إبراھیم صالح الضیفي

  صادق علي محمود جرید
  مختار أحمد عبده إسماعیل
  أحمد عبد هللا محمد العجل

المسوري وورثة زھراء مھدي عبد هللا
  أدریس حفظ هللا حمود قائد الكبیش

  سنان عبد هللا قاسم محمد ویسف سعد أحمد موسم
  ورثة أحمد علي عبد هللا الشریعة

  أحمد عبد هللا أحمد البكیر الملقب الجرافي
  علي محمد مطھر الثلوث وفاطمة محمد مطھر الثلوث

  محمد مثنى احمد الحیدم
  منصور ثابت علي المنامة

  محمد وإلھام وفاطمة وعبد الملك وصدام وعبد الرحمن أوالد
علي محمد سیف وزھور محمد مصلح العروسي

  محمد علي أحمد مقبل الجلة
  محمد سعد یحیى أحمد مشحم الضیفي وسعد یحیى أحمد مشحم

الضیفي وفرع الھیئة العامة لألوقاف م/ریمة
  ورثة خزامة سعید المسوري وقاید حمود الكبیش

  عبد هللا حسن حسن الزبیر
  حمامة قاسم عبد هللا یحیى أحمد العریض وسعادة أحمد محمد

أحمد العریض
  محمد شرف قاید علي المحجري

  أھالي قریة الحقل والمشراق وعبادة والمغربة والحیفة
والمصبحي عنھم بحسب مذكرة الرد على الطعن عبد الوھاب

النوفاني
  منصور راجح محمد البوني
  سلیمان أحمد حسن أخرش

  سعد مھدي عبد هللا تنعم
  عبده علي صالح عاطف جعیرة

٤)  عبد هللا علي جابر الواحدي وآخرین وعددھم (
  على هللا محمد مھدي الحصامي والنیابة العامة

  مرزوق صالح محمد الضیفي والنیابة العامة
  محمد عبد هللا محمد النظاري

  مجدي محمد محمود العروسي والنیابة العامة
٤)  حسن إبراھیم صالح عبده ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد محمد حسن صالح



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٠  ؟؟  ١٥٤ 

ریمة

شبوة

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  النیابة العامة

  خلف هللا علي أحمد حمود البدجي
  أ؛مد حسن محمد یحیى الشجعة
  الھیئة العامة لألوقاف م/ریمة

  أحمد مثنى علي إسماعیل

  محمد ناصر محمد عایض األعسري وأخیھ عبد الكریم
  سعادة محمد سعد خرش النوفاني

  صالح علي حسن الشاوش
  سقاف عبده حسن القلیصي

)عنھم عبد السالم صالح غالب٩٨  أھالي جبل ظلملم وعددھم (
الجعفري

  عبد هللا محمد صغیر ضبارة
  نبیل عبد هللا محمد حاتم
  ناصر یحیى أحمد زیعان

  مختار أحمد عبده إسماعیل
  حسن أحمد عبده القشي

٧)  علي محمد علي المھیم وآخرین وعددھم (
  محمد حمود صغیر نور الدین

  سعد مھدي عبد هللا تنعم

  یوسف سالم علي مزف
  ورثة عماد محمد علي الشھاري

  محمد حفظ هللا سعد مصلح وموسى حفظ هللا سعد مصلح

  سالم علي محمد بامرحول

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

  ورثة أحمد محمد حاتم األھدل
  صالح علي محمد الفقیھ وزھرة محمد یحیى الشجعة

  احمد مثنى علي إسماعیل وورثة محمد غالب علي نادة
٢٣)وعددھم (

) وعبده غالب علي٢٠  ورثة محمد غالب علي نادة وعددھم (
نادة

  عبده محمد الحاج األعسري
  عبد الرحمن أحمد عبده الحاج وأخویھ محمد عبد الرحمن

  محمد صالح محمد الرباط
  شرف عزالدین القلیصي وآمنة شرف عز الدین القلیصي

٦)  ورثة یحیى عثمان داود كبورة وعددھم (

  صالح محمد صغیر ضبارة
  علي عبد الباري یحیى زیعان
  ناصر علي حسین أحمد زیعان

  حسن إبراھیم صالح عبده وأخیھ حیدر
  وردة أحمد عبده القشي

٩)  عبده سعد قاسم الجرونة وآخرین وعددھم (
  أحمد علي علي النوفاني

  محمد أحمد مھدي عبد هللا تنعم ومجاھد أحمد مھدي عبد هللا
تنعم

  ورثة علي محمد علي سعد الحولي الحطام الملقب مزم
  محمد محسن علي عبد هللا الحجري

  منصور سعد مصلح عولة

  سالم ناصر عبد هللا القوینص



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣١  ؟؟  ١٥٤ 

شعبة األموال العامة-األمانة

صعدة

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  شركة أرتكس التجاریة
  مصلحة الضرائب

  لطف محمد محمد الثالیا وولدیھ طھ ومحمد
  مصلحة الضرائب
  مصلحة الضرائب

  البنك المركزي الیمني
  بنك سبأ اإلسالمي
  بنك سبأ اإلسالمي

  عبد الرحمن حمود ناصر الكوماني
  مصلحة الضرائب
  مصلحة الضرائب

  علي ھادي مطلق عطیة
  محمد أحمد معوض مطرة

  علي صالح عبد هللا أبو عاھم
  علي أحمد صالح عملوس

  مطر أحسن معیض الحرسة

  جبران صبحان علي قاسم المقذي
  مسفر أحمد حسین علي ساري

  حامد وحماد محمد محمد أعور
  حسان مطلق صالح العویري
  حسین أحمد مرشد الزبیري

  مطلق أحمد سوید الھرام وسوید أحمد سوید الھرام
  صالح صالح صالح شعیث

  مطلق ھادي محمد عمیر
  حسین صالح مقبل الحرقة

  حسین مطر أحمد شمیلة ومن إلیھ

  مصلحة الضرائب
  شركة الیمن للتأمین

  وزارة المالیة والنیابة العامة
  فتحي عبد هللا إسحاق

  شراكة الحمادي للتجارة
  محمد عبد هللا محمد الیماني

  مصلحة الضرائب
  مصلحة الضرائب

  نیابة األموال العامة
  عبد هللا حسن محمد السنیدار

  شركة أتما للتجارة والصناعة المحددوة

  عبد العزیز أحمد مطلق ھادي عطیة
  مجاھد عبد هللا مجاھد

٨)  محمد مسعود جابر جمعان ومن إلیھ وعددھم (
  عبد القادر یحیى معوض أبو مسكة

  صال ححمدان معیض أحمد الحرسة ومن إلیھ ویحیى أحمد
معیض ومن إلیھ

  عبد الغني فرحان قاسم المقذي وغیالن ربیع یحیى غیالن
)وعبد هللا٦  علي حسین أحمد طشلي ومن إلیھ وعددھم (

محسن محمد مدوي
  فاطمة محمد حامد أعور

  علي سالم المعیضي ومسفر محمد قاسم
  مسفر أحمد مرشد الزبیري

  راشد صالح راشد الفقیھ ودرھم صالح راشد الفقیھ ومن إلیھ
  زاید جار هللا أحمد شعال ومعوض صالح مفرح عزواء وصیدة

جار هللا أحمد شعال
  أمین علي صالح قروع الحجوري

  إبراھیم قاسم محمد الصیلمي وعبد الرحمن قاسم محمد
الصیلمي

  علي عبد هللا الھذاف ومن إلیھ



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٢  ؟؟  ١٥٤ 

صعدة

صنعاء

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  رجب عیضة صالح حمیدة وآخرین
١٠)  ورثة ھادي جلھم المحرق وعددھم (

  سعید محمد شریف
  حسن ھادي حموش أبو رابضي

  ورثة فیصل أحمد محمد دعة
  أحمد حسین حسین الضوء ویحیى حسین حسین الضوء

  محمد ھادي حبیشة
٣)  أحمد محمد ضیف هللا عوكلة وآخرین وعددھم (

  أحمد علي صالح المغشوش وأخیھ صالح
  دھوش سالم علي الجعشني وولده محمد

  حسین حسان مانع عملوس ومھدي مھدي الھمیس وصالح
مھدي الھمیس

  عبد هللا ضیف هللا علي فرحان الرازحي
  محسن أحمد علي طاھر
  حسن علي عیظة دیكة

  محسن علي الدولة ومن إلیھ
  صبحان ضیف هللا شامر

  سلمان محمد سلمان العمري
  عبد هللا أحمد عسكر وحمید جابر عبد هللا عسكر وعسكر عیظة

عسكر
  مكتب األوقاف واإلرشاد بصعدة

  مقبلة ناجي محمد برمة

  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

  حسین مطر أحمد شمیلة ومن إلیھ
٣)  علي محسن علي حسن الھمل ومن إلیھ وعددھم (

  شریف مسفر الصماخ وعلي دحان العسكري
  مجاھد ھادي مجاھد شوكان ومسفر محمد مرعي القعود

١٣)وآخرین وعددھم (
  أحمد ضیف هللا أحمد دحاش
  أمینة حسین حسین الضوء

  حسین بن حسین حبیشة
  حمید سالم أحمد علي عوض

  فاطمة محمد علي صالح المغشوش وأختھا صافیة
  حسین حسین علي الكرسي

٦)  حامس علي أحمد الحامس ومن إلیھ وعددھم (

  یحیى خلیل الغیشي
  عبد الخالق عبد ربھ حسین البیضاني

  أحسن سعد محمد جروان
  یوسف حسن عبد هللا الضوء ومن إلیھ

  محمد علي مفرح شامر
  ماجد محمد صالح داود

  جبران محمد علي الرابظي ومن إلیھ

  عبد هللا حسن یحیى المنصور
  حسن عبد هللا مسفر شرق وحامس صالح صالح مشعیل

ومحمد صالح عبد هللا ومحمد صالح عبد هللا سوادي

  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



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٣  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  نایف علي أحمد دحباش وعلي أحمد صالح دحباش
  محمد ھادي یحیى البھمي

  صالح مصلح صالح الجندبي وولدیھ ومحمد وسلیم ومحمد
مھدي مصلح الجندبي
  قاسم حفظ هللا عطاء

  صالح أحمد حسین الحاوري وأخیھ منصور
  جمیل أحمد أحمد البنوري

  عمار وماجد أوالد صالح أحمد المراني ومحمد فضل محمد
حسین العربجي وھشام محمد صالح المراني

  سلطان حسن علي العنسي
  محمد حسین زید علي

  سرور محمد قاسم الجحافي
  علي محمد أحمد المھدي

  ناصر محسن علي حمیان وعلي ومحسن علي حمیان
  بقیة ورثة أحسن أحمد المغربي

  محسن محمد أحمد األعود
  سعید محمد سعید القاسمي
  أمین محمد محمد الشامي

  یحیى عبد هللا أحسن مرشد
  أحمد حسین علي الخالدي

  محمد محمد محمد الھمداني
  صدام صالح عبد هللا الحجري

  عبد هللا علي حسن جعدان ومحمد علي حسن جعدان وأحمد علي
حسن جعدان

  محمد أحمد حسین عشوة
  شمس الدین علي محمد راصع

  محمد محمد جابر العمري
  صالح أحمد أحمد الدربي

  ابتسام أحمد صغیر أحمد محمد
  إبراھیم محمد حسین سنان خیران وأخوانھ وحامد عایض

خیران وأخوانھ

  ورثة محسن حسین دحباش
  أماني علي محمد األشول

  عمار وماجد وأوالد صالح أحمد المراني وھشام محمد صالح
المراني ومحمد فضل محمد العربجي

  صالح علي صالح التوعي ومھدي أحمد الفقیھ وعبد الحكیم
أحمد علي صالح التوعري

  ورثة أحمد أحمد حسین الحاوري
  خالد علي محمد المقداد

  سلیم ومحمد وعلي أوالد صالح مصلح الجندبي ومھدي
مصلح الجندبي وولده محمد صالح مصلح الجندبي

  سعید حسن علي العنسي ومن إلیھ
  فایز علي حزام البھا وماجد یحیى أحمد الحاج

  نورة محمد علي الجوحي
  ملوك صالح علي أحمد

  أحمد علي عبد هللا النجار وقاسم علي عبد هللا النجار
  علي ناجي المغربي

  أمین قائد حسن سنان
  سامي محمد عطیة وھاس

  عبد المنعم أحمد یحیى الشامي
  قناف عبد هللا أحسن مرشد
  سلیم محمد أحمد المھتدي

  محمد أحمد محمد السماوي
  عبد هللا صالح مصلح الحجري

  محمد أحمد جمیل العروسي

  أحمد صالح محمد الجحشي ومحمد أحمد المسعود
  أحمد علي محمد راصع

  عبد هللا علي مبارك العمري
  ھاجر علي محمد الرصین

  شایف محمد محمد المعبوش
  حسین ناصر أحمد خیران ویحیى ناصر أحمد خیران ورئیسة

عبد هللا صالح خیران



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٤  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  فیصل ھادي أحمد الزبیري
  عبد هللا صالح مبخوت العروسي

  أمین عبده أحمد القدیمي
  محسن محمد صالح المقولي

  سعد عبده ناجي العبدي
  صالح مجاھد ملفي الجائفي

  عایض عایض حسین علي المالحي
  محمد حسین أحسن القرضي ومن إلیھ

  محمد مھدي سعد ومھدي ومن إلیھ
  ورثة حمود عبد هللا عقالن الحكیمي

  صالح عایض علي العرشاني
٦)  ورثة صالح حسن سعید وعددھم (

  عبد الجلیل سعید أحمد الحباري
  صالح محمد حسین الحزة
  دباء محمد حزام الجندبي

  بكیل علي مقبل غازي
  علي حسین محمد الصعدي
  یحیى یحیى حسین الكبسي

  أحمد أحمد أحمد مساعد

  عارف عبده قاید محمد البتول
  إبراھیم أحمد علي السالمي

  عارف عوض عوضة القدیمي
  عبد الغني صالح جابر العروسي

  یحیى أحمد یحیى المطري
  عبد هللا صالح ھادي عوسة الصرفي

  حسین محمد عبد هللا رشید وجمیل محمد عبد هللا رشید ومن إلیھ
  غانم علي عبد هللا العومري

  محمد حمود خربش
  علي ناصر عبد هللا محسن الجھراني

  فوزیة محمد مصلح الصباري
  ورثة أحمد صالح مبخوت العروسي

  محمد عبده الصغیر القدیمي وفاطمة عبده الصغیر القدیمي
  أحمد محمد حسین الفقیھ وشاكر محمد حسین الفقیھ

  فھد محسن عبده یحیى مراد
  محمد علي محسن جعدان الجائفي

٦)  ورثة عایض حسین المالحي وعددھم (
  سیدة حسن علي رسام

  علي محمد أحمد النزیلي
  ورثة ھدیة علي محمد المحر وعلي عبد هللا سعید الشلفي

وقاسم حمید المنصوب
  صالح ھادي صالح شفاط وأخیھ علي ھادي

  أحمد أحمد حسین سعید
  یحیى علي عایض

  حمید عبده الحزة وعبد اللطیف حفظ هللا الحزة
  منصور حسین حسین الحیاسي

  منصر محمد قاید المعافا
  حاجب أحمد حمود عطیة

  عبد السالم حسین یحیى حترش
  حسین محمد أحمد مساعد ومحمد محمد أحمد مساعد ومن

٣)إلیھم وعددھم (
  أحمد محسن دھمش عتیبة
  محمد قاسم مھیوب الجنید

  محمد أحمد أحمد الفقیھ
  صالح سعد هللا أحمد العروسي
  عبد هللا محمد یحیى المطري

  علي حسین صالح السري
  یحیى حسین صالح رشید

  ورثة حفیظة عبد هللا سعید العومري
  فاطمة حمود خربش

  ورثة محمد ناصر عبد هللا الجھراني



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٥  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عبد هللا حسین حیدر البرعي
  ناجي محمد علي الشامي

  عبد هللا حسین صالح علي ومن إلیھ
  محمد ناصر محمد الوقیة

٤)  عبده ناصر ھادي الغیثي وأخوانھ وعددھم (
٦)  ورثة صالح جابر أحمد المونسي وعددھم (

  ھدیة علي أحسن عوضة ومجاھد أحمد أحمد علي العزیب ومن
٤)إلیھم وعددھم (

٤)  عبد الغني مرشد أحمد المنتصر ومن إلیھ وعددھم (
  نشوان عبد هللا قاید الزبیدي

٨)  علي أحمد ھادي سنان المھدي وعددھم (
  عبد هللا صالح مبخوت فلیح وفلیح محمد مبخوت فلیح وصالح بن

صالح مبخوت فلیح
  مھدي أحمد حسین الروني
  عبده علي سعید المساجدي

  محمد علي صالح القیداسي وطاھر علي صالح القیداسي
  محمد علي عبد هللا البطة وعبد هللا علي عبد هللا البطة وأحمد

ویحیى علي البطة
  علي صالح زاید المندي

  علي صالح محمد عالو الجندبي
  حمود محمد ناجي القرحزي

  یونس حسن عبد الباقي محمد
  أحمد علي صالح محسن جار هللا وولده صالح

  صخر حمود أحمد ھناف
  علي صالح علي أحمد الھمداني
  عبد الفتاح ناجي أحمد العبس

  جمال صالح علي الدخیني
  حبیبة صالح ناصر ھاشم الھزمي

  ورثة علي محمد محمد جباري

  علي سعید صالح الخلقي

  ناصر حسین حیدر البرعي
  سلطان أحمد حسین عامر ومنصور أحمد حسین عامر

  ورثة ناصر علي صالح أحمد والنیابة العامة
  ناصر محمد القطاع

  محمد ھادي أحمد الغیثي
  زمام صالح محسن المونسي

  غازي صالح عبد هللا عوضة وعبد الحمید غازي صالح عبد
٧)هللا ومن إلیھ وعددھم (

  علي علي صالح المنتصر
  شادیة مطھر حسن الثالیا

١١)  عابد علي ھادي مبخوت العبیدي ومن إلیھ وعددھم (
  عبد هللا محمد عبد هللا طاھر وعلي محمد عبد هللا طاھر

١١)  یحیى حسین العرشي وآخرین وعددھم (
) وریسة٦  ورثة عبد هللا صالح سعد المساجدي وعددھم (

صالح سعد المساجدي
  یحیى مجاھد علي داحش السبعي ومن إلیھ

  أحسن صالح أحسن البطة ومحسن صالح أحسن البطة ومن
٢)إلیھم وعددھم (

  حمود حمود حزام الدغبشي
  یحیى سعد حسین دومة
  آسیا أحمد صدام غانم

  فادیة عبده علي قاسم القدسي
  سابرة علي صالح محسن جار هللا ومن إلیھا

  سمیة حمود أحمد ھناف
  محمد محمد علي الھمداني
  صدام ناجي أحمد العبس

  عبد هللا حمود محمد الخوالني وخالد حمود محمد الخوالني
  محمد علي حزام عبد هللا سالم

  محمد محسن أحمد صالح جباري وولده محمد وعبد هللا جباري
سعید الجباري ومحمد عبد هللا جباري الجباري وعلي علي

جباري سعید الجباري والنیابة العامة
  خالد محمد صالح الضبري



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٦  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي محمد قاسم الھقش
  الشركة العصریة لصناعة األغذیة المحدودة

  مھدي أحمد عبد هللا األشرم
  ورثة محمد محمد قاید الصایدي

  ورثة جالل صالح الفاطمي

  مصلح صالح علي مقبل المراني
  محمد علي صالح القطاع

  محمد أحمد محمد الخلیفي
  علي أحمد صالح دحباش

  صالح علي علي الظلماني وأحمد علي علي الظلماني ومن إلیھ

  یحیى مھدي یحیى صالح
  فضل عبده أحمد الورد

  محمد محسن داحش شعفل
  أحمد صالح ھادي الدحیدح
  صالح علي مصلح الیرامي

  لطیفة أحمد محمد جعفر وأخواتھا
  عبد الحمید حسین أحسن مانع

  نجیب سعید مثقال العتباني
  منصر محمد منصور الرجاھي

  أمیر فؤاد مبخوت األسد
  علي صالح مقبل النھمي

  علي أحمد عبده حسین النھاري
  سنان محمد أحسن نكیع

  صالح وسعد وعلي أوالد محمد المزعمي
  فیصل عبد الجلیل غیالن الجشیمي

  محمد أحمد األحلسي

  یحیى محسن علي المدني
  نبیل حمود قاسم الوزان

  محمد یحیى صالح الحاشدي
  عیسى صالح محمد قاید الصایدي ومحمد حسین صالح
العمري وعبد الرحمن حسن سعد العودي وموسى صالح محمد

قاید الصایدي
  عیسى صالح محمد قاید الصایدي ومحمد حسین صالح
العمري وعبد الرحمن حسن سعد العودي وموسى صالح محمد

قاید الصایدي
  محمد أحمد مبخوت األشول

  سلیم محمد حسین الجیالني وعلي حسین الجیالني وحمود
حسین الجیالني وأحمد محمد الجیالني
  غالب وعلي أوالد غالب أحمد الحداد

  حسین حسین أحمد دحباش
  سمیر لطف هللا أحمد الریدي وكمال لطف هللا أحمد الریدي

ومن إلیھم
  عبد هللا عبد هللا علي عطیة

  صالح أ؛مد حسین الورد
  عبد هللا محسن داحش شعفل

  یحیى ھادي حمود
  محمد أحسن أحسن البحري

  ورثة حمود محمد سلیمان ومن إلیھ
  علي حسین یحیى المغربي

  حسین صالح قاید حاتم
  أحمد مھدي محمود أبو علي

  ھیام عبد الخالق عبد هللا بادي
  محمد أحمد مصلح دغیش وعبد هللا محمد علي حافظ

٤)  أحمد علي صالح نجاد وآخرین وعددھم (
  أحمد محمد أحمد طرامة

  سعید بن علي علي الرویشان
  عبده محمد علي دھمش

  صالح محمد صالح جار هللا وحسین محمد صالح جار هللا



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٧  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد أحمد علي مؤنس
  جمال ھادي المنتصر

  صالح ناجي أحمد خشعان
  عبده محمد أحمد المغربي وجمیل أحسن المغربي

  محمد محمد المغربي
  زاید محمد علي أحمد معیض ومن إلیھ

  خالد أحمد صالح الشاعر ومن إلیھ
  سعید علي جھالن أحمد حاتم
  حمود عبدهللا أحمد المراني
  صالح أحسن علي حمران
  محمد صالح علي الحاج

  محسن شایف أحمد صالح فالح
٢)  علي ناصر عل محسن الضبیاني ومن إلیھ وعددھم (

  صالح صالح ناصر الطحامي
  فرج محمد علي النعامي

  عبد الواحد ھادي علي أبو ھادي المراني ومحمد ھادي علي
٣)المراني ومن إلیھم وعددھم (

  عادل عبید أحسن راشد
  محمد فارع أحمد فارع العرزة

  أمین أحمد محمد الزبیري
  عبد هللا أحمد صالح القیداسي

  محمد عبد هللا رزق وعبد هللا محمد عبد هللا رزق
  أحمد مسعود طارش حنتف
  قائد صالح قائد الحضراني

  فھد ومحسن وإیمان وأمل وفاطمة ودولة وكوكب وثریا أوالد
محمد علي جوحل ونبیلة ناصر الرجوي

  نجیب مقبل سعید الثنائي
  أنغام محسن محمد ھزاع

  محمد وحوریة صالح صالح النایب
  نبیل حمود قاسم الوزان

  علي صالح صالح الجندبي

  حمود عبد هللا أحمد المراني
  وائل علي أحمد السكني

  عبد هللا حسن ناصر الالغب
  علي أحمد ناجي المغربي

  علي أحمد المغربي
  ثابتھ علي أحمد معیض

  أحمد صالح عبد هللا النجار
  ورثة مطھر علي جھالن

٣)  فاطمة عثمان الماس ومن إلیھا وعددھم (
  أمة الرحمن یحیى حزام الغضاري

  صالح صالح علي الحاج وبدر الدین صالح علي الحاج
  محمد أحمد صالح فالح

٢)  عبد هللا ناصر علي صالح أحمد عبدهللا ومن إلیھ وعددھم (
١٠)  عبد هللا صالح بن سعود ومن إلیھ وعددھم (

  بشرى حسین محمد النعامي
  عبد المجید محمد محمد علوان ومحمد محمد علوان ومن

٦)إلیھم وعددھم (
  خالد علي داحش مبارك

  خالد علي داحش
  أحمد علي داحش

  لطفیة عبد هللا أحمد القیداسي
٧)  ورثة أحمد عبد هللا قاسم الشاطبي وعددھم (

  خالد عیضة عبد هللا الزین
  محمد أحمد صالح البحري
  عبد هللا محمد صالح قبعان

  أكرم نجیب مھدي
  عبد الوھاب عبد الرحمن صالح العاقل

  نبیلة مقبل مقبل الذیفاني وأوالدھا
  الشركة العصریة لصناعة األغذیة المحدودة

  محسن صالح صالح الجندبي ومن إلیھ



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٨  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء

صنعاء والجوف

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  علي عبد هللا عبد هللا الزبیر
  عبد هللا قاسم أحمد قاحیة

  سعادة أحمد غالب

  زاید ناصر علي حامد
  عبد الرزاق محمد صالح البحاشي

  سامح عبد الكریم محمد شرف الدین
  علي جابر یحیى عایض

  عبد هللا جابر یحیى عایض
  محمد وعبد هللا أوالد علي حزام القطیبي وناصر عبد هللا علي

حزام القطیبي وسیف محمد علي حزام القطیبي
  وثیق محمد أحمد الحداء

٣)  صالح عبد هللا صالح المزعمي ومن إلیھ وعددھم (
  محمد صالح مصلح الفقیھ

  أ؛مد حسین قاسم معیض وفؤاد محمد حسین معیض وآخر

  أحمد صالح محمد الصالحي وجار هللا عبد هللا صالح الصالحي
  علي محمد عبده األحلسي وأخیھ غالب

  علي صالح علي الجندبي
  حزام علي حمید حزام
  أحمد علي أحمد مانع

  عبد الملك محمد علي الخروش وعلي راجح علي الخروش
  أحمد عبد هللا محمد ثابت العواضي

  صالح محمد صالح العتیلة وأخوه محمد
  عبد هللا أحمد أحمد عطیة

  صالح محمد علي السعداني

٢)  محمد علي مانع المدامي ومن إلیھ وعددھم (

  حمید علي صالح الدعیش

  أحمد علي صالح الھمداني
  مصطفى أحمد صالح ھمدان ومن إلیھ

  محمد علي قاسم الصغیر وعبد الرؤوف سیف عبد هللا الفضلي
وعبد المجید عبده أحمد فارع
  غالب حمود محمد ھویدة

  نبیل محمد رزق البحاشي والنیابة العامة
  یحیى محمد عبد هللا

  غالب ناجي الحازي وعمار محمد أحسن الھمداني ومن إلیھم
٢)وعددھم (

  غالب ناجي القحیط الحازي وعمار محمد أحسن الھمداني
  محمد محمد حسین الفھد والنیابة العامة

  سیدة محمد أحمد الفران
  علي صالح عبد هللا المزعمي
  محمود صالح مصلح الفقیھ
  محمد محمد یحیى الكبسي

  عبد الحافظ أحمد عبد هللا العامري ویحیى سعد الصرفي
  غالب أحمد علي سرور

  عبد الباسط مھدي علي محسن الجندبي
  خیریة علي حمید حزام
  محمد عبد هللا البشیري

  محمد صالح عبد هللا شاكر
  محمد أحمد صالح الحیمي

  عبد هللا عبد هللا صالح المراني
  فیروز شرف محمد سالم وأختھ عبیر

  طھرة أحمد ضیف هللا الھجیني وورثة نوریة عبد هللا العمري
) ومحمد علي مسعد كنداش٦ومن إلیھ وعددھم (

  محمد یحیى عبد هللا الیریسي ومھدیة محمد الحناني وحبیبة
محمد الحناني

  علي حمید علي المعدني



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٣٩  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء والجوف جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ورثة محمد عبد هللا صالح شراح

  حزام أحمد حزام المكروب
  ظافر جبران محمد النھمي

  ورثة عبد هللا علي زید الحضرمي
  صالح مفتاح أحمد مفتاح

  أحمد نعمان عبد هللا األدیمي
  یوسف محمد الضبري

  علي حسین األسعدي وأوالده محمد ومنى ومنال ورحاب
  محمد عبد الكریم عبده البشاري

  محمد صالح عبد هللا المراني ومن إلیھ ومحمد عبد هللا سعید
المراني

٦)  ورثة ھادي علي أحمد المراني وعددھم (
  ورثة عبده صالح الصعفاني
  علي صغیر أحمد الجابري

  كریمة أحسن علي سعید البھلولي
  علي ناصر علي شیخ القالم
  عبد هللا ناصر علي طامش

  یحیى عبد هللا قائد األدور ومن إلیھ
  یحیى علي المنصوري وولده فواز

  شھاب علي فارع األصنج
  أحمد مصلح ثابت المنتصر

  محمد محمد قبان
  علي ناجي یحیى السنة

  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني
  محمد محمد أحمد العتمي
  محمد محمد علي فرحان

  عبد هللا علي حسین راجح وأخیھ حسین
٢)  قناف سعید عایض صبر ومن إلیھ وعددھم (

  حسین مھدي إسماعیل الفضل
  زعفران محمد علي الحبلةوعزالدین محمد ناجي اللبود

  علي عبد هللا القاولي وعبده محمد حمود الجعدبي وعبده حمود
الجعدبي

  یحیى یحیى مرشد المكروب وآخرین
  ناصر أحمد أحمد علي راشد الماربي

  ورثة أحمد حسین زید الحضرمي
  أحمد محسن السحامي

  فاروق عبد الملك الحضرمي
١١)  ورثة ضیف هللا علي شویعة وعددھم (
  ورثة یحیى ثابت یحیى أحسن الشدادي

  دارس غالب عبده البشاري
  أحمد ھادي علي المراني ومن إلیھ وتقوى حسین الجندبي

٩)  محمد عبد هللا سعید المراني ومن إلیھ إلیھ وعددھم (
  ورثة عبد هللا یحیى محمد العاقل

  أوقاف مدیریة صنعاء ونبیل إبراھیم علي عبد هللا الوبر
  أحمد محمد أحمد المفزر

  علي محمد مھدي العمشي
  عبد هللا محمد علي العوبلي

  محمد یحیى یحیى حمزة
  قائد صالح صالح شداد وأحمد صالح صالح شداد

  صالح محمد ناجي الراعي وأخیھ فؤاد
  عبده محمد أحمد الدغار

  فوزي محمد أحمد الزبیري
١٧)  سعد یحیى األھفل وآخرین وعددھم (

  عبد هللا علي محمد النخالني
  سمیرة محمد أحمد العتمي

  محمد صالح أحمد الذیب ومحسن صالح أحمد الذیب
٢)  قناف سعید عایض صبر ومن إلیھ وعددھم (

  عبد هللا علي حسین راجح وأخیھ حسین
  جمال مجمل صالح الشرماني

  محمد عبد هللا محمد المحاقري



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٠  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء والجوف جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  سلیم محمد علي المھمة ومن إلیھ
  عمر أحمد محمد المسرب ورحمة یحیى صالح المغربة

  عبد الكریم وزید وأحمد وعبد هللا ومحمد أوالد علي محمد
الحیفي

  محسن محمد العذري
  ورث محمد محسن علي شمسان وھم سلیم وسنان وحاشد

ومحمد وعلي
  محمد صالح عبد هللا الطویل
  أمیر الدین عبید أحمد عیضة

  عبد الغني محمد أحمد المعدني
  أحمد أحمد یحیى وھاس

٨)  حسین أحمد مبارك الفقیھ ومن إلیھ وعددھم (
٦)  علي داحش مبارك وأوالده وعددھم (

٣)  حسین صالح علي األشول ومن إلیھ وعددھم (
  محمد جار هللا صومل

  حسین علي حاتم حزام
  عبد الرحمن أحمد أحمد المرولة

  حمید منصور صالح بنقص وسمیر منصور صالح بنقص
  علي حسین علي الریعاني

  عبد هللا حسین صالح ومحمد حمود صالح وآخرین
٢)  ناصر علي صالح ناصر ومن إلیھ وعددھم (
٥)  ماجد یحیى أحمد الحاج ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد ناصر أحمد المغربة
  مطھر أحمد حسین الحباري
  محمد حسن علي المنصوري
  محمد أحمد حسین القاضي

  عبده أحمد علي طامش وعبد الجلیل محمد حمود الشمج
  محمد صالح علي التام

  نصر أحمد السیاغي
  ورثة مجاھد علي علي حاج قاسم

  ھادي علي سعد الخلقي

  ھالل أحمد علي البحري ومن إلیھ
  أمینة أحمد محمد مفحق

  سعد ومسعود أوالد مسعود مسعود المدامي

  یحیى علي منصر ومحسن أحسن الرثمي
  فیصل وشریان محسن علي شمسان

  فایز علي محمد إسماعیل البرعي
  صادق ثابت محمد كثیر

  علي صالح سنان السفیاني
٥)  عبد هللا محمد علي نجاد ومن إلیھ وعددھم (

٦)  علي داحش مبارك وأوالده وعددھم (
٨)  حسین أحمد مبارك الفقیھ ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد محمد علي األشول
  یحیى أحمد جار هللا صومل

  محمد أحمد عیسى وفاطمة حاتم علي حزام
  حمید ثابت أحسن الخضرة

  حمادي أحمد حسین القاضي
  بسیوم ھایل عبد الرحیم شمسان

  القاضي محمد صالح الدربي والقاضي حسن محمد الشرفي
٣)  عبد هللا علي ناصر الفطیح ومن إلیھ وعددھم (

  حبیبھ صالح ناصر ھاشم
  أحمد علي غالب المغربة وعلي غالب المغربة

  شایعة مثنى الحباري
  محمد صالح صغیر شداد

٣  فؤاد درھم قاسم علي وآخرین وعددھم 
  مكتب األوقاف واإلرشاد م/صنعاء ومھدي ھادي الشاطر

  أحمد صالح محمد الشاوش
  محمد محمد علي محسن المحاقري وأخیھ علي

  عبد هللا حسین علي الحیمي
  حمود مھدي علي القاضي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤١  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء والجوف جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أحسن غالب صالح العبرات
  أحمد مھدي حسین الجعدبي

  محمد محمد شاطر

  محمد علي محمد حاتم الحلیلة
  أحمد صالح الشیخ

  مریم حمود علي الویس
  أحمد محمد مقبل المكروب ومقبل محمد مقبل المكروب

  عبد القادر عبد هللا علي البشبشي
  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني م/صنعاء
  مقبل أحسن قاسم الورد وحسین أحسن قاسم الورد وعلي

أحسن قاسم الورد
٢)  ناصر حسین مھدي العدار ومن إلیھ وعددھم (
٤)  أحمد صالح علي الھقش ومن إلیھ وعددھم (

  أروى أحمد مصلح الحطابي وأختھ جلیلة
  عبد السالم عایض حمود الحاج

  ھیثم نجاد أحسن نجاد
  حسین عزي محسن المحسني

  غالب أحمد عبد هللا السقاء
  واصل محمد حسام الدین

  أحمد عبد هللا حزام العشار
  حمود عبد العزیز محسن القاضي
  ورثة أحمد محمد أحمد القادري

  محمد حسن ناصر الجوھري
  حمود محمد علي عامر الشنیع
  أبو الفضل محمد أحمد النظاري

  نور الدین عبد هللا محمد شمسان
  ولید طاھر عبد الرحمن سعید

  ورثة محمد عبد هللا أحمد محمد مطھر
  خالد أحمد الصعدي وولده أحمد

  ناصر أحمد مالك المراني ومن إلیھ

٣)  ورثة فاطمة علي صالح العبرات وعددھم (
  یحیى محمد صالح الدولة ومحمد یحي محمد صالح الدولة

) وورثة عزیز٦  أحمد محمد شاطر مثنى ومن إلیھ وعددھم (
محمد شاطر مثنى وعلي محمد شاطر مثنى وكریمتھ صفیة

٢  علي إسماعیل مشوار ومن إلیھ وعددھم 
  فؤاد علي عبد هللا الشتوي

  ضیف هللا مھدي الویس ومن إلیھ
  محمد عبده عبده صبر وآخرین

  محمد مبروك حسن النجار
  محمد صالح السنباني

  أحمد صالح الورد

  أحمد أحمد حمود المساجدي
  حمود حمود حزام الدغبشي

  عبد هللا أحمد مصلح الحطابي وآخرین
  درھم علي منصور الحاج وولده مبروك

  محمد علي عبد القادر المنصور ومن إلیھ
  حسین علي حسین البركاني

  عبد اإللھ حسین یحیى الفران
  محمد علي عبد الولي السلفي

  ورثة حمود محمد أحمد الخوالني
  علي محسن صالح الجید

  محمد حسن ناصر الجوھري
  ورثة أحمد محمد أحمد القادري
  علي محمد علي عامر الشنیع

  مختار عبده محمد النھاري
  ورثة قناف عبد هللا شمسان

  ھیفاء ناصر محمد منصر
  ورثة عبد الرحمن محمد أحمد مطھر

  شعالن صالح ذیاب الزبیري
  بدر عبد هللا حمید المراني وآخرین



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٢  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء والجوف جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أحمد أحمد أحسن حسین المطري

  كاتبة أحمد حسین جار هللا
  محمد سعد سعد سعد زیاد السبعي وآخرین

  صالح علي سعد الزماني
  أحمد حاتم علي المنتصر

١١)  ورثة صالح راشد العدالني وعددھم (
٥)  ورثة مھدي أحمد المطري وعددھم (

  محمد محمد العبدلي

  محمد عبد القادر علي القباطي

٦)  أحمد أحمد أحمد علي محسن منصر وآخرین وعددھم (
  علي علي مصلح الزبیري

  عبد هللا نعمان مرشد غالب
  صالح محمد صالح السعواني

  سبأ فارما لصناعة األدویة وشركة النخبة الیمنیة لتجارة
الصناعة

  محمد عوض یحیى دیوس
  أحمد صالح محمد عوضة الحاشدي

  عبد هللا أحمد محمد شیبان
  محمد إسماعیل مسعد اللھبي

  محمد محمد علي مرشد المعدني
  ھادي مسعد صالح الرھمي

  محمد علي أحمد ھادي
  محمد ناجي علي حصن الغدراء
  علي علي صالح أحمد الصماط

٣)  محمد حسین أحمد عبده الشرف ومن إلیھ وعددھم (
  صالح علي مرشد العزب

٦  ورثة أحمد محمد عبدهللا السمحي وعددھم 
  عبد الكریم أحمد الشرعي

  عبد هللا حمود أحسن الحیلة الملقب (الكبیر) وعبد هللا حمود
أحسن الحیلة الملقب (الصغیر)

  علي محمد مسعد العراسي
  عبد هللا محمد علي راشد السبعي وراشد علي راشد السبعي

  أحمد محمد صالح الشجع
٤)  عبد الجبار حسین محسن الغفاري ومن إلیھ وعددھم (

٩)  ورثة علي علي ناصر الجایفي وعددھم (
٥)  ورثة أحسن أحسن كوبل وعددھم (

  وائل وبكیل وعلي وھناء وإلھام أوالد عبد الوھاب قبان
وسمیة أحمد أحمد قبان

  ناصر حزام ناصر حزام المندي ومحمد حسن ناصر المندي
وناصر مسعود ناصر المندي
  علي علي مصلح الزبیري

٦)  أحمد أحمد أحمد محسن منصر ومن إلیھ وعددھم (
  حمود محمد صالح حمادي

  علي صالح أحمد ھادي الغیثي
  ناجي ناصر علي حسین

  یوسف فارع ناصر دیوس
  زید علي یحیى الشرفي

  یحیى علي عبد هللا شیبان
  سرحان محمد إسماعیل اللھبي ومحمد محمد إسماعیل اللھبي

  یحیى علي صالح قطران
  محمد عبده علي الحربي

  علي ناجي علي أحمد ھادي ومحمد ناجي علي أحمد ھادي
  أمین أحسن أحسن حصن الغدراء

  سیدة أحمد محمد المھدي ومطھر وعبد المغني وعلي وسیدة
وأمة الرزاق أوالد مطھر علي السراجي

  عبد هللا حسین محمد علي وعبده حسین محمد علي
  علي أحمد صالح العزب

  عبدهللا صالح علي حمود المحاقري
  علي محمد صالح العبیدي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٣  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء والجوف جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عادل علي صالح منصر ومن إلیھ
  فیصل محمد علي مقبل المراني ویحیى محمد علي مقبل المراني

وعبد الجلیل محمد مقبل المراني
  إسماعیل علي أحمد دھیش

  محمد قاید ضبعان
  ورثة ھادي محسن كرشان

  علي یحیى محمد زیاد وعبد هللا علي محمد زیاد
١٢)  محمد سعد علي األشرم وورثة سعد علي األشرم وعددھم (

  أحمد أحمد الضالعي
  سمیر محمد درھم توفیق

  یحیى علي صالح مساعد الجندبي
  ورثة أحمد محمد أحسن الشاوش

  محمد أحمد طھ الضبیي
  محمد غالب حسین ھاشم

  صالح صالح علي المنصوري
  ورثة محمد صالح المطري
  وائل العمري أحمد خدیف

  أحمد محمد محمد أحسن البھلولي
  یحیى یحیى علي سنان

  محمد عبده صالح الدمیحي

  قاید عبد هللا عبد هللا دار الشرف
  علي عبد هللا محمد العذري

  نجیب شرف أحمد الیوسفي ومن إلیھ
  علي عبد هللا محمد المعلم
  عبد هللا احمد احمد عطیة

  صالح ناجي أحسن موسى وأخویھ محمد وأحسن وسعید أحمد
ناجي موسى وأخوانھ منصور وصادق

  أحمد علي عبد هللا ھادي

  ھاني یحیى علي سلیمان وعلي قاسم سلیمان
  ورثة علي حسین أحمد راشد بجاش

  علي علي حسین الجرادي
  ورثة محمد علي مصلح المحویتي المراني وورثة علي محمد

المحویتي المراني
  طھ علي محمد شكري جمیل وفاطمة صالح حسین الرھمي

  عبده حسین ضبعان
  جابر عزیز محمد ضویر ومن إلیھ

  بالل صادق عبد الواحد األحمر
٤)  عبد هللا حمود علي األشرم ومن إلیھ وعددھم (

  مھدي ثابت محمد كثیر
  حزام حسین شمیلة

  محمد صالح مساعد الجندبي
  الحسین أحمد علي الوزیر

  سعیدة أحمد محمد علي العبسي
  حسن محمد یوسف جرھون
  عدنان أحسن علي الفراصي
  فاطمھ صالح محمد المطري

  عبد العزیز أحمد محمد صالح
  ورثة أحمد صالح النھمي ومحسن صالح علي النھمي

  أحسن أحسن أحسن محسن
  صالح علي المدعي وعبد السالم قاسم علي المدعي ومحمد

قاسم علي المدعي
  محمد عبد هللا عبد هللا دار الشرف

  تقیة سنان علي سنان
  ظفر حسین الحداء

  عبد الرحمن عبد الرحمن أحمد محمد الحطامي
  عبد هللا محمد محمد سنان

  علي حزام موسى وولده حزام

  ورثة محمد حمود الھندوانة وورثة یحیى محمد حمود
الھندوانة

  مرشد حزام ردمان وحموزد عبد هللا محمد ردمان
  عبد هللا أحمد قاسم أحسن ومحمد أحمد قاسم أحسن



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٤  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء والجوف جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  بشرى محسن محسن محمد سیالن
  أحسن محمد أحسن رزیق ومن إلیھ

  مسعد محمد ھادي عایض
  عبد هللا عبد هللا حسین الحرازي

  درھم علي منصور الحاج وولده مبروك
  إسماعیل عبده مصلح الفقیھ

  عبد المجید عبد هللا حسین الحسام

  حمید علي صالح الدغبشي
  محمد عبد هللا محمد البشیري

  عبد الرحمن محمد عمر األھدل
٢٦)  عبد الكریم محمد محسن محسن العلفي ومن إلیھ وعددھم (
٧)  ورثة حسن صالح صالح أحسن العذري ومن إلیھ وعددھم (

  منتصر مھدي إسماعیل البازلي
  صالح أحمد صالح الحاج

  علي مھدي محمد جبیر وظنیة علي أحمد السمیري
  ورثة عبده أحمد علي الشریف

  فاطمة حمود علي الشطیري وورثة علي عبد هللا علي الشطیري
٣)  ناصر علي علي سعید الجعدبي ومن إلیھ وعددھم (

  علي أحمد عبده قاسم الحبیشي
  حمود یحیى طالع ومحسن حسن طالع

  عبد الغني ناجي عبد هللا الطوي
  أحمد علي عبد هللا سالمة

  علي مھدي محمد عوضة الخلقي
  صالح محمد طاھر الذیباني

  محمد صالح محمد الحماطي ومحمد أحمد صالح الحماطي ومن
إلیھم

٢)  علي صالح علي غیداء ومن إلیھ وعددھم (

  ورثة مانع أحمد حسین میاس

  عبد هللا أحمد محمد  األدرن
  صالح أحسن حسین أحمد رزیق ومن إلیھ

  محمد حزام صالح الرمادي
  صالح مھدي محمد صالح الصوفي وصالح صالح مرشد

العبدي
  عبد السالم عایض حمود الحاج

  طالل مصلح حزام العصار
  عبد المجید علي علي العذري ومحمد محمد عبد هللا سنان

وأمیر علي محمد حسین العذري وآخر
  عبد هللا عبد هللا ناجي الجعدبي

  بدر علي مطھر الروحاني
  مجاھد فارع علي الرضي

  ورثة محسن صالح صالح أحسن العذري
  ورثة محسن محسن العلفي

  عبد هللا عبد هللا أحمد الصیاد
  النیابة العامة وورثة علي علي سھیل

  علي محمد مقبل الجرادة ومحمد صالح مقبل الجرادة
  ورثة محمد أحمد علي الشریف

٦)  سیمر أحمد علي حسین الشطیري ومن إلیھ وعددھم (
  محمد أحسن حمید

  محمد یحیى محمد محمود
٤)  صالح ناشر طالع ومن إلیھ وعددھم (

  النیابة العامة ومكتب األوقاف واإلرشاد ـ صنعاء
  حسین أحمد علي العلیي وصدام حسین العلیي

  فؤاد یحیى یحیى مصلح العافي
  شایف علي علي الفخر
  عبد هللا حمود الشمج

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

عاطف حمود الجمل وورثة صالح محمد صالح وآخرین
  نجم الدین محمد محمد رشید الیحیصي والنیابة العامة



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٥  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء والجوف جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  حسین صالح أحسن مقبل الریدي
  ورثة أحمد عایض محمد الدسم
  عبد اللطیف عبد هللا علي الفقیھ
  عبد الباري مقبل یحیى مھدي

  حسین حسین علي قبان
  أحمد علي أحمد أبو الرجال ومحمد أحمد علي أحمد أبو الرجال

  محمد أحمد علي محسن المصلي
  ناصر حسین صالح راجح

  محمد أحمد علي أبو ذیاب
  علي صالح حسین العزیب وحسین صالح حسین العزیب

  بشیر عبد الجلیل عثمان المذحجي
  محمد عبد هللا أحمد الفقیھ
  فواد علي أحمد الصوفي

  حسین محمد حسین سنان
  خدیجة أحمد علي السقطي
  محمد صالح مصلح الفقیھ

٩)  أیوب عبد هللا حسین حمیان ومن إلیھ وعددھم (
  یحیى محمد علي حسین

  صغیرة حسین یحیى األھدل
  عبد هللا حسین محمد مقبل سھیل

  محمد یحیى مقبل المري
٣)  أحمد محسن محمد الشعبي ومن إلیھ وعددھم (

  عبده أحمد طھ الحسني وآمنة عبد هللا حسن الحسني
  مبروك مبارك علي القطواني
  محمد عبد هللا محمد البشیري
  ناجي عبد هللا أحمد عواض

  أمین عبد هللا أحمد عواض ومن إلیھ
  القفزي محمد أحمد حزام
  علي قاسم عبده القراني

  علي یحیى عبد هللا المنصوري

  ناصر علي علي البارقي
  محمد علي محمد سعد عبده

  ورثة فاطمة علي علي الفقیھ
  غانم مقبل یحیى مھدي

  أحمد علي صالح الدسم وورثة أحمد عبد الرحمن الشامي
  صادق علي معجب زاھر

  أمیرة عبد هللا صالح السعدي
  كاذیة محمد علي العماري وعبد الكریم علي حسین راجح

٣)ومن إلیھم وعددھم (
  صالح أحمد أبو ذیاب وأخوانھ یحیى وعلي وعبد السالم

  عصام محمد محسن البحري
  مصطفى عبد الحفیظ الرجبي
  مصطفى عبد الحفیظ الرجبي

  ورثة یحیى أحمد الذماري ومن إلیھ والنیابة العامة
  محمد حزام عالیة

  صالح محمد علي حسن أرضھ
٥)  ورثة علي علي مصلح الفقیھ وعددھم (

٩)  محمد أحمد حاتم المنتصر ومن إلیھ وعددھم (
  صالح صالح عبد هللا المھمة

  فاطمة أحمد علي الشریف
  محمد علي حسین القاضي
  أحمد أحمد یحیى الظھرة

  صالح محمد صالح السریحي ویحیى علي أحسن البازلي
  النیابة العامة فنون أحمد صالح یعقوب قائد رازح الوصابي

  فاطمة صالح محمد المالكي والنیابة العامة
  خالد محمد عبد هللا البشیري

  ورثة علي عبد هللا أحمد عواض
  ورثة علي عبد هللا أحمد عواض
  ثابتة محمد محمد حزام وأخواتھا

  محمد علي الشباء
  عبد هللا صالح أحمد الطبشي



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٦  ؟؟  ١٥٤ 

صنعاء والجوف

عمران

جھة الورود :

جھة الورود :

الطـــاعـــن

الطـــاعـــن

المـــطــــعـــون ضده

المـــطــــعـــون ضده

  عاطف عبد هللا الوقیدي وجمیل أحسن عبد هللا القلیصي
  عاطف عبد هللا خضیر

  علي محمد صالح علوان
  علي حسین مرشد المكروب

  عبد هللا محمد مصلح الفقیھ وأخیھ صالح
  عبد هللا محسن جار هللا داوود وعادل حمود جار هللا داوود

٤)  فائز محمد أحمد محمد العفیف ومن إلیھ وعددھم (

  عبد هللا حسین محمد حسین سعید الجمل
  مجاھد عبد هللا حفظ هللا الفقیھ

٢)  خالد أحمد عبد هللا حنش ومن إلیھ وعددھم (
  عبد القادر عبد هللا عبد هللا إبراھیم

  عادل حسین عبد هللا حسین المطري ومن إلیھ
  أحمد حمود مشلي القواس ومن إلیھ

  عتیق محمد علي عتیق
  ریم یحیى صالح البكولي
  عدنان أحمد علي جمیل

  فائز أحمد أحمد الجبري وأخیھ فارس
  ناصر أحمد صالح الضبیاني وصالح محمد زاید الضبیاني

  أحسن اللیلي سعد اللیلي
  عبد هللا محمد قاسم الجودة

  النیابة العامة
٩)  محمد محمد عبد هللا السراري ومن إلیھ وعددھم (

  علي محمد عبد هللا جمیل
  علي أحمد صالح المرھبي وعبد هللا أحمد صالح المرھبي

  حمید یحیى ناصر الجرادي
  صالح علي غاصب محمد ومن إلیھ

  عبد هللا حسین حیدر البرعي وفھد علي حسین حیدر
  زمام عبد هللا أحمد فارع ومحمد محمد أحمد شریان وربیش

عماد أ؛مد العماد
  فیصل حمود عتیق ومن إلیھ

  خالد فارع قائد غالب
  سعادة ناجي صالح الفقیھ وفاطمة أحمد أحسن القاضي

٩)  ورثة أحمد محمد زید الغرزي وعددھم (
  حمود أحمد یحیى قاید ومبروك قائد أحمد یحیى قائد ومن إلیھم

٨)وعددھم (
  أمجد حمود محمد صالح الجمل

٥)  ورثة ناصر عبد هللا الفقیھ وعددھم (
٢)  جمیل محسن علي حنش ومن إلیھ وعددھم (

  منصر منصر محسن الشویع الشریف
  مختار عبد هللا حسین المطري ومن إلیھ
  محمد حسین حیدر عطیة والنیابة العامة

  جمیل مھدي اللكمي
  حسین ناصیر حسین البكولي

  فاطمة یحیى عبد الرحمن العفیف
  عبد هللا حسین حاتم الجبري ومن إلیھ

  ورثة ناصر عبد هللا الضبیاني
١٠)  ورثة أحمد حسن الجوفي وعددھم (

  صالح مصلح ناصر الحجاجي

  صدام عبد الواحد صالح غانم الوعلي
  یحیى منصر منصر السراري وعلي علي نصر منصر

السراري ومن إلیھ
  عبد هللا أحمد عبد هللا الضلعي

  ورثة علي صالح حسن العقیفي
  علي محسن زید مفرع

  حسین علي محیي الفقیھ وأحمد محمد ھادي محیي الفقیھ



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٧  ؟؟  ١٥٤ 

عمران جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أحمد ویوسف أوالد محمد صالح العصیمي
  منصور أحمد مقبل الدقراري وأخیھ ناصر

  عبد الغني علي علي شیبان
  یحیى محمد محمد النفوي ومحمد محمد محمد النفوي

  اجالل أحمد ھادي الحبوري
  بشرى عبد هللا ناجي الجحدري

  توفیق ھادي یحیى الحسام
  أحمد أحمد عبد هللا القیني

  علیان غالب یحیى جمعان ومن إلیھ
  أحمد ناجي محمد القارني
  ھادي أحمد ھادي رزیق

  عواض صالح محمد عریج
  صالح أحمد حسین عاطف
  علي یحیى یحیى الصایدي

  أمیر صالح أحمد داوود
  ھمدان أحمد علي القاضي

  مبخوت وحسین ومجاھد وعلي أوالد منصر عبد هللا قاسم
جراعل ویحیى ناصر عبد هللا قاسم جراعل

  ناصر علي زاید القطیش ومن إلیھ
  یحیى جابر حسین زاھر وحسین جابر حسین زاھر

٤)  أحسن صالح رجاجیل ومن إلیھ وعددھم (
  الحسیني أحمد صالح األشول

  حزام ھادي حزام العباسي
  أحمد یحیى علي حاجب
  أحمد محمد محمد غدوة

  ھزمل علي عبد هللا المحرق وأحمد محمد المحرق
  عبد هللا أحمد علي قاسم الوركي

  محمد علي عواض مرزاح
  یحیى صالح صالح الربعة

  أحمد عثمان شعالن ھادي القیني وحسین عثمان شعالن ھادي
القیني

  محمد ناصر أحمد العصیمي والنیابة العامة
  علي علي راجح مقبل الدقراري
  عبد هللا عبد هللا وعالن دجران

  عبده قائد عبد هللا النفوي ومحمد محمد محمد صالح النفوي
  صھیب علي عبد هللا صبیح
  أنور یحیى لطف هللا العلفي

  سمیة محمد یحیى رشاد سلیمان
  فوزي سعد رسام شبیل

  عبد هللا یحیى ناصر العطیر ومن إلیھ
  توفیق یحیى حسین راشد المسوري ومحمد صالح المسوري

  أحمد علي یحیى زقالن ومن إلیھ
  بشیر أحمد صالح محمد عریج ومن إلیھ

  حسین عبد هللا أحمد الفقیھ العمدي
  معاذ محمد محمد أحمد رضوان وسوسن محمد عوضة

القحمي ومن إلیھم
  عبد هللا علي محمد باكر وأخیھ أدھم

  صالح صالح محمد الحداد
  ورثة راجي منصر أحمد جراعل

  زید مقبل عایض الغریبي
  طھ مبارك یحیى ھاني ویوسف مبارك یحیى ھاني

  منصور یحیى أحمد ترحش ویحیى یحیى أحمد ترحش
٩)  ورثة یحیى حسین علي النجار وعددھم (

  یحیى إسماعیل صالح العباسي
  محمد أحمد أحمد علي حاجب

١٢)  حسین یحیى محمد غدوة ومن إلیھ وعددھم (
  حسین مسعود محمد الذیب

  عبد الخالق یحیى عبد الرحمن الماخذي
  یحیى حسن أمیر الدین الدرة

  علي عبده عبد ه الربعة ومن إلیھ
  أحسن علي أحسن القیني ومحمد ومنصور علي أحسن القیني



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٨  ؟؟  ١٥٤ 

عمران جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  عمار یحیى ھادي الشیخ
  مطھر علي یحیى الخدر

  عبد هللا یحیى حسین عبده
  عبد هللا صالح عبد هللا قعبان
  عبد هللا حسین ھادي الحارثي

٨)  ورثة یحیى عبد هللا خموسي وعددھم (
  ورثة وازع محمد قاسم الطھیف

٦)  عادل صالح علي المجنذر ومن إلیھ وعددھم (
٣٧)  محمد محمد مظفر داوود ومن إلیھ وعددھم (

  أمین یحیى قاید عیسى
١٢)  فاطمة محمد أحمد الحرازي ومن إلیھا وعددھم (

  حمود جسار رفیق الحائطي

  سلطان محمد علي الفقیھ وولده زاید وثعبان محمد علي الفقیھ
وزكریا یحیى عبد هللا الفقیھ

  منصور علي راجح العكرمي
  إبراھیم صالح محمد األشموري

  ثامر ثامر محسن ثامر
  قاید صالح قاید قیمي

  مشعل عبد هللا راشد مقحیف
  أحمد علي أحمد البصیر
  عبد هللا محمد علي حمید
  أحمد محمد قاید المعمري

  صالح حسین قائد الجیوري
  محمد أحمد علي غالب عبده
  ھزام ھادي ھادي أبو جرادة

  وفاء یحیى حسن اللباعي
١٠)  عبد الكریم علي عبد هللا حمید ومن إلیھ وعددھم (

  أحمد حسین علي الصرمي

  عبد الرحمن ناشر ناصر الضاوي

  یحیى علي حسن بیدح
  عبد الرقیب محمد عبد الرحمن المتوكل

  علي صالح علي عقبات
  صالح أحمد جابر قعبان

  عبد الوھاب محسن محسن باكر
  حسن محمد علي العالبي

  عبد هللا عبد هللا یحیى الجرافي
٤)  عبد هللا مھدي الشعوثي الصریمي ومن إلیھ وعددھم (

٣٥)  صادق عبد هللا عبد هللا الحاج ومن إلیھ وعددھم (
١٢)  فاطمة محمد أحمد الحرازي ومن إلیھا وعددھم (

  أمین یحیى قاید عیسى
) وعبد الفتاح٥  ورثة محمد صالح ھادي الشاوش وعددھم (

حسن ذیبان والنیابة العامة
  یحیى ومحمد وعبد الرزاق أوالد حمود أحمد قوبة

  مجاھد أحمد قاسم غیامة
  ورثة علي إسماعیل یحیى األشموري

  علي عبد هللا محسن ثامر
  محمد حسین أحمد حمید

٥)  ولید صالح مصلح غلثان ومن إلیھ وعددھم (
  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

  خدیجة أحمد صالح أبو جرادة
  محمد صالح حسن اللباعي

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

یحیى ومحمد
  یحیى علي ناجي جراء وأوالد أخیھ



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٤٩  ؟؟  ١٥٤ 

عمران جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  ورثة یحیى علي جراد
  مقبل قاسم یحیى عنبر

  إسماعیل قاسم علي حربي ومحسن علي محمد حربي
  أحمد علي حسین البشبشي

  أحمد حمزي ھادي الحمزي وأخویھ یحیى ویعقوب
  فایز محمد سداد الحلحلي

  عبد هللا أحمد داحش القطواني
  محمد أحمد محمد جمعان

  طارق أحمد علي القص وھاشم أحمد علي القص
  ناجي علي عبد هللا سرور
  أحمد ھادي صالح مرفق

  مكتب الھیئة العامة لألوقاف بمحافظة عمران
  حسین حسین ناصر الجعبسي
  حسین صالح عبد هللا الضمري

  غریسة محمد علي األبرقي
  عبد هللا علي عبد هللا حلوسي القارني

  صالح علي سعید األقرعي
  ناجي حسین ناجي فقعس وأخیھ خالد

  عارف محمد صالح شالف الشطبي
  ورثة أشواق أحمد محمد دومة

  صدام عبد الواحد صالح غانم الوعلي
  عبد هللا حزام علي مرزاح
  فیصل یحیى مقبل صبارة

  مكتب األوقاف واإلرشاد م/عمران
  صالح أحمد یحیى الحایطي وأخویھ علي ویحیى

  داحش علي مكرم صبارة
  حامد محمد حمود رافع وأخویھ ناصر ونصر

  محمد أحسن أحمد درنجة وأخویھ عمر وحسان
  سندي محمد صالح السندي

  مكتب األوقاف واإلرشاد م/عمران
  مغثي علي محمد عنبر

  محمد محمد مرشد فاضل ومن إلیھ
  حسین صالح حسین الفقیھ

  محمد عبد هللا مھدي الحمزي
  أحمد علي عوضة الخدري

  علي صالح صالح مسعود العیني
  صالح سنان محمد راجح الصعر وإبراھیم عبد هللا مقبل

األغبري
  صالح علي یحیى القص

  عبد الكریم صالح محمد الشیخ
  سلطان عبد هللا علي الترابي

  أحمد محمد داود
  أحمد محمد ناصر داود

  عبد هللا صالح عبد هللا الضمري
  صالح علي علي محسن األبرقي

  شوذیة عبد هللا عبد هللا حلوس القارني
  صالح صالح علي مدرك

  یحیى صالح مرشد الصریمي والھیئة العامة لألراضي
والمساحة

  سمیرة مرشد مبخوت النجار
  صدام عبد الواحد صالح غانم الوعلي

  ورثة أشواق أحمد محمد دومة
  نبیل شمسان علي الذراع ویحیى أحمد محسن الغادري

  محمد علي أحمد األھنومي
  عبد القادر عبد هللا حسن حنش ومن إلیھ

٥)  محمد علي یحیى الحایطي ومن إلیھ وعددھم (
  بندر یحیى حزام وصبر علي مكرم صبارة

  محمد أحمد أحمد أبو ھادي
  أیوب محسن صالح الكولي

  علي صالح علي كامل



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٥٠  ؟؟  ١٥٤ 

عمران جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  صالح ناصر قبیطة الوادعي
  حمید قاید مقبل ھمیلة ومن إلیھ

  مصلح قاسم علي أبو قنة
  حمود علي حسین المقوامي ومن إلیھ وآخرین

  محمد صالح یحیى القصاري ومن إلیھ
  نونة صالح محمد الحفیظي ومن إلیھا

  یحیى محمد أحمد شرف الدین ومن إلیھ
  یوسف أحمد علي مالھي

  صالح قاسم مبخوت جعمان
  حمید علي علي محمد كرات

٣)  عبد هللا محسن علي اللوندي ومن إلیھ وعددھم (

  جمالة راجح صالح الدالي وأختھا أدیبة
  محسن راشد رسام الطویل

  توفیق حسین علي صالح عمران
  عبد هللا محسن سعید القھالي

١٠)  علي محمد محمد أبو قشة ومن إلیھ وعددھم (
  یحیى أحمد محمد السنحاني
  قاسم أحمد صالح أبو شیبة

  غالب درھم حسین عاطف ومن إلیھ
  حسین عبد هللا ھمدان الذرحاني

  یحیى علي محمد الحجاجي
  صالح محمد علي قرمز العیدي ومن إلیھ

  عبد الكریم علي حسین ذیبان وأخیھ جمیل
٧)  ورثة شرف الدین محمد عبد هللا ھادي الدیدي وعددھم(

٧)  سیف ناصر مقبل عكیل ومن إلیھ وعددھم (
  ورثة صالح عایض محسن القعبري وورثة عایض صالح

عایض القعبري ومن إلیھ
  حسین راشد حسین عمران

  مجاھد جھاد أحمد أبو خضارة
  حسین علي علي فلحان

  علي حزام علي الحسیني ومن إلیھا
  عبد هللا ھادي علي ھمیلة وأخیھ صادق

  صادق حسین علي أبو قنة
  محمد حسین حسین الرباصي وأخیھ أحمد

  یحیى یحیى یحیى صالح القصاري
  عابد علي أحمد ناصر الحایظي ومن إلیھ

  عبد هللا علي عبده الخیواني ومن إلیھ
  علي أحمد ناصر مالھي

  علي قاسم مبخوت جعمان ومن إلیھ
  علي یحىى ناصر كرات ومن إلیھ

  یحیى علي یحیى جیدع ویحیى علي مقبل عامر وخالد علي
مقبل عامر

  بالل صالح ضاوي عبد هللا
) ودرھم٢  ناجي راشد رسام الطویل ومن إلیھ وعددھم (

١١)صالح أحمد طیس ومن إلیھ وعددھم (
  فاطمة علي صالح عمران

  عبد هللا صالح مساعد الضبري
  صالح حسین أحمد علوش
  یحیى علي یحیى قرموش

  یحیى حسین عبد هللا أبو شیبة
  علي صالح عبد هللا یحیى عاطف

  سمیر علي ناصر الغویدي
  محمد علي محمد الحجاجي وأخیھ أحمد

  صالح یحیى دباء العیدي ومن إلیھ
  مسعود ناجي ناصر الشاوش

٤)  ورثة عبد هللا علي الحضوري وعددھم (
٤)  خالد حمود صالح الشیعي ومن إلیھ وعددھم (

  ناصر سعد هللا مساعد الضبري

  حسن مصلح صالح بطحان وأخویھ یحیى وعبد هللا
  محمد حسن راشد األقرعي
  ردمان أحمد صالح فلحان



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٥١  ؟؟  ١٥٤ 

عمران جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  أسعد عبد الكریم عبد هللا القاسي
  عبد هللا علي حسین ذیبان وعبد الغني حسن مقبل الشاوش

  محمد علي یحیى الصایدي

  علي علي محمد أبو عیشھ ومن إلیھ
  علي علي ھادي كرات

  محمود محسن ھادي مسلي
  صبریة یحیى حسن الصباري

  محمد علي أحمد عواض الصرمي

  محمد حسین عبد العري والفھد أحمد علي الفھد
  صالح أحمد مقبل بشیر

  علي صالح أحمد العواضي

٦)  راجح یحیى محمد الجھري ومن إلیھ وعددھم (
  صندوق النظافة والتحسین بمحافظة عمران

  منیر یحیى حسین الصریمي
  سیف أحمد محمد السنحاني
  محمد علي علي الرصاص

  عبد هللا محسن مبارك العرشاین
  أحمد یحیى حزام طاھر

  أحمد محمود علي الذعواني
٤)  منیر حسین ھادي كامل وأخوانھ وعددھم (

  صالح محسن محسن الكسع
  عبد هللا صالح سعید قبان وورثة علي صالح سعید قبان وورثة

١١)صالح صالح سعید قبان وعددھم (
  محمد صغیر علي محمد كعوت

  محمد محمد یحیى الشوخي
  یوسف ثابت سعد العفیف

  مھدي ناصر عبد هللا عزام
  یوسف یحیى حمود المؤید
  سرحان علي صالح عمران

  مجاھد عبد الكریم عبد هللا الصعر
  عسكر صالح مصلح أبو حیدرة العیدي

  مجاھد مجلي أحمد یحیى الصایدي وأمة الرحمن جابر داحش
بشق

  أحمد ھادي راشد الدحیھ
  أحمد عبد الرحمن ھادي أبو شیحة وأخیھ علي

  حسین عبد هللا صالح جبر
  أحمد محمد دحان طاھر

  عبد هللا حزام مبخوت الصرمي وورثة محمد حزام مبخوت
الصرمي

  علي صالح ناصر المھالء
١٠)  ورثة زاید خماش ھادي بشیر وعددھم (

  حسین حسین سعید العداني وورثة علي حسین سعید العداني
٤)وعددھم (

٢)  ھادي یحیى صالح الجھري ومن إلیھ وعددھم (
  قبول علي أحمد محمود
  ھشام محمد السروري

  إبراھیم محمد قاسم الشعبي
  منصر محمد حمود الدمیني

  إبراھیم حسن عبد الكریم الظلعي
  یحیى عبد هللا یحیى مجمل

  إبراھیم أحمد یحیى الزافني ویوسف أحمد یحیى الزافني
  یحیى ھادي سعید ھادي الضیاني

  أمین علي علي الضاوي
  جمال أحمكد صالح الذعواني

  أمین صالح یحیى ربوعي وعبد الرزاق یحیى محمد ربوعي
  عبد هللا أحمد عبد هللا الباشا وخالد راجح سعد مجلي ومن إلیھ

  سعد سعد یحیى العفیف ولطیفة صغیر یحیى العفیف
  أمین عزام علي عزام

  أحمد علي عبید الجرباني
  طالع یحیى مقبل فارع ومن إلیھ



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٥٢  ؟؟  ١٥٤ 

عمران جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  محمد صالح حسن العنسي
٣)  ناصر محمد صالح عكیل وأخوانھ وعددھم (

  ردمان یحیى أحمد صالح حاجب وأحمد محمد أحمد صالح حاجب
٤)  ورثة فواز زید الرصین وعددھم (

  خالد صالح حسین القفاف وجابر ھادي جابر القفاف
  محمد علي صالح مفرح

  علي صالح مقبل خاتم القشیري
  أحمد علي بطحان زیاد
  حسین یحیى أحمد قیلي

  محمد حسن عبد هللا أمیر الدین الدرة وأخویھ یحیى وعبد هللا
  أحمد علي ھادي عواش

  ماجد أحمد أحمد العصیمي
  أمة الخالق خیر هللا حسن الصموت

  زاید مقبل العلیي
  أحسن حسین أحسن أبو ھجار

٢٤)  علي علي عبد هللا القاضي ومن إلیھ وعددھم (
٤)  ورثة حمود محسن صالح شطوان وعددھم (

  محمد سعد محمد البرقي
  الھیئة العامة لألراضي والمساحة والتخطیط العمراني

  أحمد حمود ناصر أبو سالم
٧)  ریاض یحیى علي جمعان ومن إلیھ وعددھم (

٤)  ناصر درھم درھم القطمیش ومن إلیھ وعددھم (
  حسین قاسم حسین فیشي وأخیھ ناجي ومحمد محمد قاسم فیشي

  حسین راجح صالح القصاري
  یحیى علي أحمد حمادي الرصاص
  حسین صالح صالح محسن األبرقي

  ولید أحمد ھادي السخیني وأخیھ شاھر
  كریمة حسن مفلح العقیفي ومحمد صالح علي إسماعیل

الحضوري وحوریة قاسم صالح المھالء
٤)  مرشد حزام مصلح مجلي ومن إلیھ وعددھم (

  علي علي قاید النغاشي

  سعد أحمد علي الورد
  یحیى علي صالح القوبة وأخوانھ أحمد وزاید

  علي محمد علي حاجب وأخوانھ عبد هللا ویحیى وعادل
  یحیى یحیى علي الخدري

٢)  یحیى علي مسعود القفاف ومن إلیھ وعددھم (
  یحیى علي علي الخیر

  علي أحمد محمد الھادي
  یحیى ناشر حسین مسلي

  مجاھد جھاد أحمد أبو خضارة
  محمد علي عوض مرزاح
  ھادي علي ھادي عواش

  عبدالحمید محمد لطف دغیش وأخیھ خالد
  عبد هللا أحمد محمد أسعد

  یاسر مصلح صالح الغریبي
  غازي علي ھادي أبو ھجار وعبد هللا علي ھادي أبو ھجار

  عزیز مقبل قاسم عكیل
٣)  ورثة عبد هللا علي محمد مشري وعددھم (

  سمیرة علي علي األشول
  أحمد عبد هللا إسماعیل الیوسفي

  ناصر صغیر یحیى أبو سالم
  علي صالح عبد هللا جابر

٣)  محمد أحمد أحمد كندش ومن إلیھ وعددھم (
  حسین مھدي حسین فیشي

٦)  عبد هللا صالح یحیى القصاري ومن إلیھ وعددھم (
  علي علي أحمد حمادي الرصاص

  علي حزام العطیف الضباعي
  عبد العزیز عبده صالح النفیش ومحمد

  عائشة یحیى علي جھالن و ھدى یحیى أحمد المھالء

  خرصان عمار عایض العماد
  محمد یحیى مفرح وأوالده



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٥٣  ؟؟  ١٥٤ 

عمران جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

  علي ھادي حسن منصور

  حوریة ھادي حسن منصور

  سالم حسین جابر أبو سك
  حمید حسین علي المنجدي
  یحیى محمد یحیى النجدي
  أحمد صالح صالح عوید

  جرمان أحمد صالح المجاھد
  علي مھدي علي الصوفي

  عبد الملك إبراھیم مطھر زید الحوثي
  ھادي علي غاصب عطعطي وولده عبد المجید

  ماجد أحمد أحمد العصیمي ومن إلیھ
  مقبلة علي ناصر أبو رقم

  وقیس مبخوت مبخوت الوقیس
  عبد الناصر ناصر مطر الغولي

  صالح صالح محسن األبرقي وأخیھ عبده صالح
  أحسن أحمد محسن الذرحاني وبندر محسن أحمد الذرحاني ومن

إلیھ
  صالح علي علي مبخوت الشنتري

  یحیى صالح أحمد الجاللي
  بكیل محمد عبد هللا الشجاع
  عیظة علي عیظة السوادي

  بشیر عایض حسین الشقارى وأحمد عایض حسین الشقارى
وفؤاد عایض حسین الشقاري
  یحیى محمد رفیق جار هللا

  منصور صالح عبد هللا الضاوي ومن إلیھ
  عزیزة علي صالح قرموش وأحمد ناصر جابر الزماني الربوعي

  یحیى أحمد ھادي العفاري
  عبد هللا علي یحیى قاسم

  شوعي یحیى صالح صبر وأخیھ عابد
  أحمد محسن أحمد الزبیري

  حوریة ھادي حسن منصورومحمد یحیى علي منصور وأخویھ
أحمد أحسن

  علي ھادي حسن منصور ومحمد یحیى علي منصور ومن إلیھ
٢)وعددھم (

  علي جبران علي أبو شوصا
  عبد الحمید أحمد عبده المنجدي

  ورثة محمد ناصر سعد منیف
  صالح صالح صالح عوید

  مجاھد عواض صالح المجاھد
  حسین علي علي الصوفي وھادي محمد علي الصوفي

  فواز مبخوت السندي
  عبد هللا قاید عایض عطعطي وأخیھ أحمد
  محمد علي حاتم وخالد محمد لطف دغیش

  عبد هللا صالح السندي وفواز مبخوت السندي
  قاید یحیى محمد قشیرة
  قاید یحیى محمد قشیرة

  محمد عبد هللا حسن راشد األبرقي وأخیھ ماجد
  راجح علي راجح الشجاع ومن إلیھ

  ھادي مصلح ھادي الشنتري
  محمد صالح أحمد الجاللي

  فوزي سعد رسام شبیل وسعد سعد رسام شبیل
  تقي حسین تقي السوادي

  علي علي مرشد حاتم

  مجاھد علي علي زحیة وتوفیق صالح داحش األبرق
  یحیى عبد هللا صالح الضاوي ومن إلیھ

  فاطمة صالح صالح رزاحي
  علي لطف طیار

  عتیقة علي یحیى قاسم
  سعد یحیى ناصر صیبعان

  محمد محمد أحمد سعید وأخیھ عزیز



الـرقــم:
التاریـخ:
الموافق:

٢٠٢٢/٠٥/١٨

مركز المعلومات 
قضایا الطعون المتبقیة

؟؟؟؟  ١٥٤  ؟؟  ١٥٤ 

عمران جھة الورود :
المـــطــــعـــون ضدهالطـــاعـــن

٢٣)  ورثة محمد یحیى علي الحطابي وآخرین وعددھم (
  نبیل أحمد یحیى الصانع وعلي أحسن یحیى سعد الصانع

  خالد محسن حسین بزدان
  یحیى یحیى داعر النغاشي

  نعمان محمد حسن الحیدري

١٢)  عبد هللا أحمد صالح حفظ الدین ومن إلیھ وعددھم (
  محمد أحمد محمد السالي وأخویھ

  جمال علي محمد قصان
  راجح راجح داعر النغاشي

٤)  صالح سنان الحیدري ومن إلیھ وعددھم (


