
الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
القضایا الصادرة(طعن،إلتماس) خاللمركز المعلومات 

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

  صالح عبد هللا ظافر غالب
  عبده علي عبد هللا الوجیھ

  ورثة مخلص منصور علي قاید ھالل
ونعمة محمد قاید ھالل
  بالل محمد علي الزنن

  صالح أحمد علي نھشل

  محمد علي أحمد نھشل وأخویھ ناجي
وحمود

  محمد قاسم قاسم جبران
  علي محمد أحمد المؤید

  سالم ھائل العزعزي
  محمد حمود عبده المؤمن سنان

ونجیب مھیوب أحمد حمود
  عبد السالم عبد الولي محمد البناء

  صادق علي عبده صالح
  علي عبده محمد رزق

  معاذ أحمد حمود العشاري

  علي حمود محمد ناجي
  عبد الملك علي أحمد الحالمي

  عبد هللا أحمد عبد هللا المكوفي وعبده
أحمد عبد هللا المكوفي

  زیاد علي قاسم عبده الشوخي
  سمیر محمد عبده عالو المھدي

  علي أحمد صالح الخوالني
  فواز أحمد عبده الجالل

  ورثة أحمد عبد الحكیم أحمد السنباني
  یحیى علي عبد هللا عرھب

  أحمد حسین األكوع ومن إلیھ وعددھم
(٢)

  محمد علي أحمد ثعیل
  شركة جلب أخوان للتجارة والصناعة

  ورثة أحمد صالح قاید شاجرة

  صالح عبد هللا غالب غالب
  محمد أحمد قاید العودي والنیابة العامة

  جابر علي قاید ھالل والنیابة العامة

  النیابة العامة ومختار محمد ثابت الزماني
  محمد علي نھشل وناجي علي نھشل وحمود

علي نھشل
  صالح أحمد علي نھشل

  النیابة العامة وأحمد علي قاسم قاسم جبران
  ورثة عبد هللا عبده الزغیر والنیابة العامة

  سباء محمد لطف الحمیدي
  نیابة األموال العامة وناجي أحمد صالح

العودي
  نشوان ناجي عبد هللا ضاوي

  إسماعیل أحمد یحیى الخوالني
  عبد هللا قاسم عبد هللا سعد الحبیشي

  أحمد محمد عسكر الرعوي وأمین صالح عبده
الفقیة

  ماجد مھدي علي ناجي
  محمد صالح أحمد الحالمي

  مكتب األوقاف وفھد محمد عبد الكریم الخیرات

  عادل حمود عبد هللا الحبیشي والنیابة العامة
  سلطان قاسم فرحان علي والنیابة العامة

  عبد هللا عبده الزغیر أحمد حمید
  زیاد علي عبده البعداني

  ھیثم جبر صالح السنباني والنیابة العامة
  عبد هللا محمد یحیى القرن

  الظفاري صالح الظفاري ومن إلیھ وعددھم
(٣)

  محمد حسین حسین الیتیم ومن إلیھ
  شركة علي عبد الرحمن طاھر

  أسامة علي أحمد ناصر الحاشدي وأحمد مھدي
أحمد أبو الرجال وعلي فراص أحمد العاضي
وأمین حمود حمود السواري وكمال یحیى حمود

دغیش وودیع صالح الریاشي
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الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
القضایا الصادرة(طعن،إلتماس) خاللمركز المعلومات 

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

  غزوان شریان شریان الجبوبي

  فتح عبد العزیز صریم
  یحیى محمد حسن العكام

  عمر عبد هللا محمد قائد السامعي
  بنك التسلیف التعاوني والزراعي

  عبد هللا محمد مجاھد نعمان
  یحیى عبد هللا شایف الشایف

  صالح علي صالح العفیف
  سعید صالح أحمد بطینة

  أحمد مھدي أحمد أبو الرجال
  شركة بن حمید للدعایة واإلعالن

  أمین توفیق عبد الرحیم مطھر
  فوزي أحمد محمد المسمري ومن إلیھ

٩)وعددھم (
  ذي یزن علي ھادي القدمي

  أحمد صالح عبد هللا الطاھري
  أمین حمود حمود السواري وعلي

فراص علي أحمد العاضي
  الشركة الھندسیة للصناعات والتشیید

/ سیاك
  أیمن مین عبد هللا النعماني

  محمد ناصر علي الحرازي

  عزة محمد عبده غانم
  محمد یحیى عبد هللا صلح

  عبد هللا سعید أحمد المقرمي
  سمیر أحمد حسن الحداد

  أكرم عبد الرزاق عائض القمش

  جمیلة محمد محمد البصیر
  ودیع صالح علي الریاشي

  علي محمد علي بھرم
  فضل علي حسین الوصابي وفؤاد

علي حسین الوصابي
  محمد علي عبده كالدة

  نشوان علي محمد سعید أنعم وھشام علي محمد
سعید أنعم

  حفصة محمد عبد الرحمن المعلمي
  نعمان أحمد صالح القادري
  محمد غالب عامر القشیبي

  داوود علي عبد الجلیل العریقي
  امین عبد الوھاب الھتار

  حسن حسن أحمد البعداني
  محمد مصلح أحمد الھبل والنیابة العامة

  محمد صالح أحمد بطینة
  ورثة أحمد صالح قائد شاجرة والنیابة العامة

  شركة جولدن للدعایة والتسویق
  محمود حسن حسین الحظاء

  علي عبد الرحمن ناجي الكمیم

  ذكرى فیصل علي شروان
  حسین عبد القادر حسین القربي

  ورثة أحمد صالح قاید شاجرة والنیابة العامة

  شركة ستاندكس قطاع الدیكور

  نشوان محمد علي سعید وھشام محمد علي
سعید

  خلف عبد هللا زید وعبد الرحمن مجاھد حسن
غالب

  خالد صالح أحمد الضلعي
  طھ عبده ثابت الدبعي

  عبد الرحمن عثمان غانم المقرمي
  فاطمة أحمد حسن الحداد

  منى أحمد حاتم اآلنسي وحاتم أحمد حاتم أحمد
؛نسي حاتم ا

  أمل یحیى سعد النعامي
  ورثة أحمد صالح قائد شاجرة والنیابة العامة
  النیابة العامة وصالح محمد صالح العراسي

  النیابة العامة وحنان علي أحمد الملیكي

  علي حمود قاسم سنیان
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الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
القضایا الصادرة(طعن،إلتماس) خاللمركز المعلومات 

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

صفحة  ٣  من  ٥ 

٦٧٦٨٦

٦٧٧٣٢
٦٧٦٧٢
٦٧٦٦٩

٦٧٦٦٧
٦٧٦٦٨
٦٧٧١٨
٦٧٧٤٧

٦٧٧٠٦

٦٧٧٠٢

٦٧٧١٤
٦٧٦٣٨

٦٧٧٢٧
٦٧٧١٣

٦٧٧١٦
٦٧٦٧٣
٦٧٧٢٢

٦٧٧٣٥

٦٧٧٢٤

٦٧٧٠٨
٦٧٧١١

٦٧٧٠٧
٦٧٦٧٧

٦٧٧٣٦

الطاعنرقم البرید

  ھاشم حسن محمد الجبل وولده عبده

  رابخ ھبة عبد هللا عثمان
  علي عبد هللا محمد منین

  محمد عبد الرحیم حسن نعمان السبعة
وطاھر منصور عبد هللا الحبیشي

  وزارة الدفاع
  ولید محمد حمود مكرد

  ضیف هللا محمد صالح العماد
  صالح حسن علي الحرضي ومن إلیھ

٢)وعددھم (
  ورثة عبده عبد هللا الحباري

  علي عبد هللا سعد المراني

  عبد اإللھ أ؛مد محمد العامري
  محمد حسن حسن المرھبي

  عادل قاسم محمد عقبة
  نبیل محمد ناصر عایض المقشي

  عمار علي علي ضیف هللا المقدشي
  سعد عبد هللا محمد حسین محسن
  أحسن أحسن طاھر علي الحاصبي

  زید أحمد محمد البرح

  دحان علي دحان الجالل

  محمد یحیى یحیى جمعان المطري
  فؤاد مصلح فخر الدین العتمي

  طالب أحمد أحمد الفاطمي
  ھالل أحمد محمد الحمیقاني

  فایز وفضل أوالد علي محمد ناجي
البرح وزاید أحمد محمد ناجي البرح

  أحمد عبده صالح عبد هللا الجبل وعبد الواحد
عبده صالح الجبل

  النیابة العامة ومجموعة الفداوي التجاریة
  موسى أحمد علي أبكر ھجن

  ورثة ولید محمد حمود مكرد والنیابة العامة

  محمد طھ غالب الشاوش
  محمد عبد الرحیم حسن نعمان السبعة وآخر

  محمد حمود محمد العماد
  محمد سعد هللا محمد شرف الدین ومن إلیھ

) وناصر صالح صالح الحرضي٢وعددھم (
  محمد یحیى حزام الحباري ومحمد أحمد أحمد

البوص
  ورثة عبد هللا محمد مانع الغراسي وعلي

محسن مانع الغراسي والنیابة العامة
  ورثة أحمد صالح األبرش

  ورثة ناصر یحیى عبد هللا المرھبي وورثة أمین
ناصر یحیى المرھبي وورثة محمد ناصر یحیى
المرھبي وعلي ناصر یحیى المرھبي والنیابة

العامة
  النیابة العامة

  ورثة یحیى محمد علي حزام المقشي والنیابة
العامة

  ورثة عبد هللا محمد أحمد شمسان الغریبي
  ورثة عبد هللا محمد حسین محسن

  ورثة فواز علي أحمد صالح الصرابي والنیابة
العامة

  ورثة حمود نعمان عزیز البرح وورثة ولیده
نبیل وفارس حمود نعمان البرح

  ورثة سمیرة أحمد قاید العسرة وورثة فاطمة
علي دحان الجالل

  النیابة العامة
  ورثة عمر عبد اإللھ ثابت القدسي والنیابة

العامة
  ورثة خالد محمد ناصر الیمني

  ورثة عبده عبد هللا محمد التیسي والنیابة
العامة

  ورثة حمود نعمان عزیز البرح وورثة نبیل
حمود نعمان عزیز البرح وورثة فارس حمود

نعمان عزیز البرح والنیابة العامة
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النــــائب العـــام

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
القضایا الصادرة(طعن،إلتماس) خاللمركز المعلومات 

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

صفحة  ٤  من  ٥ 

٦٧٦٧٠
٦٧٦٤١

٦٧٧٢٦

٦٧٧٣١
٦٧٧٤١

٦٧٧٢١

٦٧٧٣٨
٦٧٦٦٦

٦٧٧١٥
٦٧٦٣٥
٦٧٦٩٥
٦٧٦٤٠

٦٧٦٨٢
٦٧٦٩٧

٦٧٧٤٦

٦٧٦٣٦
٦٧٧٤٨

٦٧٦٦٤
٦٧٦٣٩
٦٧٦٨١
٦٧٦٨٣
٦٧٧١٩

٦٧٦٩٢
٦٧٦٩٣
٦٧٦٨٨

٦٧٧٠٩
٦٧٧٢٨

الطاعنرقم البرید

  بشیر الھندي الھندي علي الھندي
  طالل علي عبده قاسم

  كمال عبده أحمد حیدرة

  علي ناجي أحمد عیاش
  یحیى زاید ناجي الكمیم

  نجیب محمد راجح أحمد

  ورثة أحمد حسن سیف
  عبده أحمد محمد وإبراھیم أحمد عثمان

قائد
  سمر عبد الملك أحمد محمد

  عبد الرزاق محمد عبد الغني الحافي
  علي شوعي علي عمار

  ورثة محمد یوسف علي عبدان

  طھ یحیى علي ھبة ومن إلیھ
  محمد عبد هللا طیس

  إبراھیم حسن تركي مسعود

  یحیى صالح أحمد المارعي
  أحمد علي علي السقیا ومن إلیھ

٦)وعددھم (
  كمال محمد أ؛مد زید مطھر

  رامي حمید محمد معجر حربي
  صالح محمد صالح الثجري

  ورثة محمد محمد محمد حسن العماد
  لطف علي محمد النمراني

  صالح مھدي رشید
  جابر علي مھدي رشید

  عبد هللا محمد محسن مطر البعجري
ومن إلیھ

  غالب علي علي الحیمي
  أحمد علي صالح الریدي وعلي علي

صالح الریدي

  ورثة مھران محمد حسن مسعد العنسي
  ورثة یوسف محمد عبده الشمھان والنیابة

العامة
  ورثة صادق محمد علي حسین باعلوي والنیابة

العامة
  ورثة شفیق مسعد علي عیاش

  ورثة ناجي صالح عبد الغني الكمیم والنیابة
العامة

  ورثة عبده عبد هللا حسن البرعي والنیابة
العامة

  ورثة حسن سیف محسن
  عبد هللا سعید النونو

  أحمد عبد هللا سعید غالب الجرادي
  عبده الحاج عبد هللا قحطان والنیابة العامة

  محمد محمد ھادي الصبیحي
  محمد یحیى علي القطابري وعبد هللا علي عبد

هللا الشویع والنیابة العامة
  مطصفى محمد غالب ھبةومن إلیھ

  محمد علي قحم المقري وأخوانھ إبراھیم وعبده
ویحیى

  جبران شوعي غبیر جبور وأخیھ حسن شوعي
غبیر جبور

  مكتب أوقاف المحابشة
  أحمد محمد عبد هللا مھدي

  عبد اإللھ عبد هللا علي مطھر
  ورثة محمد محمد حسین طواف والنیابة العامة

  قدیمي محمد قدیمي
  نایف أحمد محمد العماد الملقب الحمري

  عبد الوھاب محمد حمود الجعدبي وعبده حمود
الجعدبي

  علي محمد التركي
  علي محمد التركي ویحیى علي حسین الحقي

  علي عبد هللا سعید البعجري

  ورثة أحمد أحمد صالح الزوار والنیابة العامة
  النیابة العامة وحسین محمد عبد الكریم مطھر

٢٠٢٢/٠٤/٠٢
٢٠٢٢/٠٤/٠٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٩

٢٠٢٢/٠٤/٠٩
٢٠٢٢/٠٥/١٥

٢٠٢٢/٠٤/٠٩

٢٠٢٢/٠٥/١٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٢
٢٠٢٢/٠٤/٠٤
٢٠٢٢/٠٤/٠٢

٢٠٢٢/٠٤/٠٣
٢٠٢٢/٠٤/٠٤

٢٠٢٢/٠٥/١٧

٢٠٢٢/٠٤/٠٢
٢٠٢٢/٠٥/١٧

٢٠٢٢/٠٤/٠٢
٢٠٢٢/٠٤/٠٢
٢٠٢٢/٠٤/٠٣
٢٠٢٢/٠٤/٠٣
٢٠٢٢/٠٤/٠٥

٢٠٢٢/٠٤/٠٤
٢٠٢٢/٠٤/٠٤
٢٠٢٢/٠٤/٠٤

٢٠٢٢/٠٤/٠٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٩

تاریخ اإلرسالالمطعون ضده

النــــائب العـــام
النــــائب العـــام

النــــائب العـــام

النــــائب العـــام
النــــائب العـــام

النــــائب العـــام

تعز
تعز

تعز
تعز
حجة
حجة

حجة
حجة

حجة

حجة
حجة

حجة
حجة
ذمار
ذمار

صنعاء والجوف

صنعاء والجوف
صنعاء والجوف
صنعاء والجوف

صنعاء والجوف
صنعاء والجوف

الجھة



الـرقــم:
٢٠٢٢/٠٥/١٨ التاریـخ:

الموافق:
القضایا الصادرة(طعن،إلتماس) خاللمركز المعلومات 

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

صفحة  ٥  من  ٥ 

٦٧٦٦٥
٦٧٦٩٩

٦٧٦٧٩

٦٧٦٩٤
٦٧٦٩١

٦٧٦٧٥

٦٧٧١٢
٦٧٦٨٤

٦٧٦٧١

٦٧٦٤٩

الطاعنرقم البرید

  عبد الكریم علي حسین المعمري
  مأرب محمد محمد صالح العذري ومن

إلیھ
  محمد عبده حسن الصغیر

  محمد أحمد جابر النعامي
  أحمد مھدي زاھر ویحیى مھدي زاھر

وعلي حسین الصبیحي
  عبد الكریم صالح علي الحداد ومحمد

صالح عبد هللا الحداد

  صادق علي علي ریاش
  محمد صالح محمد الوعلي

  محمد وحمیر أوالد محمد علي ھمدان
الذرحاني

  سنان علي یحیى الجرافي وخالد علي
یحیى الجرافي

  صالح أحمد حسین وھاس
  أحمد حمید أحمد محسن العلفي وآخرین

  محمد محمد علي العباسي وحنین محمد محمد
علي العباسي والنیابة العامة

  عبد الملك علي عثمان الدمیني
٤)  علي محمد التركي وآخرین وعددھم (

  حسین علي علي سعد شمر وأوالده حبیب
ومحمد وشریح وأسامة وصالح علي علي سعد
شمر وأوالده وعلي ومجیب وأنیسة ویحیى علي

العمدي
  النیابة العامة

  عبد هللا ومحمد أوالد عبد هللا الرھمي والنیابة
العامة

  ورثة محمد أحمد صالح ھمدان

٨)  ورثة سنبلة یحیى محسن شیبان وعددھم (

٢٠٢٢/٠٤/٠٢
٢٠٢٢/٠٤/٠٤

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٤
٢٠٢٢/٠٤/٠٤

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٥
٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٣

٢٠٢٢/٠٤/٠٢

تاریخ اإلرسالالمطعون ضده

صنعاء والجوف
صنعاء والجوف

صنعاء والجوف

صنعاء والجوف
صنعاء والجوف

صنعاء والجوف

صنعاء والجوف
صنعاء والجوف

عمران

عمران

الجھة


