
15634832046432829469131541

13004361736305925339181365

11015241625404517426321165

125954418033321621369271381

148748319703961120427451482

1363516187934382337461495

807329861105922125713524041418429

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(1)جدول 

إجمالي المأموريات المحالة والمنجزة في إدارات شئون الخبراء حسب 

.م2022الجهة خالل شهر مارس 

Table (1)

Total of referred and accomplished tasks of the experts affairs 

departments by the side during March 2022.

القسم

Section

المأموريات

Tasks
Accomplishedالمنجزة             Referredالمحالة             

إعادة توزيع
Re-distributing

الرصيد المتبقي

آخر الفترة

Remaining 

balance

at the end

of  the period

اإلجمالي

Total

صلح
Conciliation

إعادة

Retrial

 العاصمة

 Capital

 حولي

 Hawalli

 مبارك الكبير

 Mubarak Al-Kabeer

 األحمدي

  Al-Ahmadi

 الفروانية

Al-Farwaniya

الرصيد أول الفترة

Beginning

balance

of the period

المحال

Referred

المأموريات

المقدمة

Submitted 

tasks

تقرير

Report

 الجهراء

 Al-Jahraa

اإلجمالي الكلي

 General total

- 1 -



9427121251127390

147401874031443136

13039169271282135

96111071932282

14446190366421143

9834132256311100

1174115836238120

1034114417118123

1092913833134104

60197923124252

9964163351238123

3884671838

3410448121133

3912518121139

59968272741

782199424257

47196699156

711384151569

15634832046432829469131541

إعادة توزيع

Re-distributing

الرصيد المتبقي

آخر الفترة

Remaining 

balance

at the end

of  the period

الرصيد أول الفترة

Beginning

balance

of the period

المحال

Referred

المأموريات

المقدمة

Submitted 

tasks

تقرير

Report

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(2)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية

.م2022إدارة شؤون خبراء العاصمة خالل شهر مارس 

Table (2)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Capital experts affairs during March 2022.

 قضايا التركات واإلفالس

Inheritnce and bankrupt cases

 قضايا التعامالت التجارية

Commercial dealings cases

 قضايا التعويض عن فسخ العقود

 Compensation for termination 

contracts cases

 قضايا الخدمة المدنية

 Civil service cases

 قضايا الشركات 

Companies cases

 المحافظ االستثمارية

 Investments funds

صلح
Conciliation

إعادة

Retrial

اإلجمالي

Total

 القضايا العمالية

Labor cases

 قضايا البنوك والمديونيات

 Banks and depts cases

 قضايا التأمين

Insurance cases

القسم

Section

المأموريات

Tasks
Accomplishedالمنجزة             Referredالمحالة             

 قضايا العقود والمقاوالت الميكانيكية

Contracts and mechanical contracting 

cases

 قضايا الكهرباء والكمبيوتر

Electricity and computer cases

 قضايا المقاوالت اإلنشائية والمدنية

Construction and civil contracting cases

اإلجمالي

Total

- 2 -

 القضايا المستعجلة

Urgent cases

 قضايا اآلليات والمعدات الثقيلة

Heavy machinery and equipment cases

 قضايا اإليجارات

 Leases cases

 قضايا البيوع والقسمة

Sales and portion

 قضايا الترميمات

Repairs cases

 قضايا التلفيات

Impairments cases



8224106181888

86191059514183

12026146291309107

8129110101094

1063213836244296

11126137162321116

1182214027128112

129321612111231136

6123841912064

41145566148

53601134264865

259341121321

3813511111139

4219611411546

3214465541

68361041721985

471057111146

602888325578

13004361736305925339181365

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

إعادة

Retrial

اإلجمالي

Total

 القضايا العمالية

Labor cases

(3)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية

.م2022في إدارة شؤون خبراء حولي خالل شهر مارس 

Table (3)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Hawalli experts affairs during March 2022.

القسم

Section

المأموريات

Tasks
Accomplishedالمنجزة             Referredالمحالة             

إعادة توزيع

Re-distributing

الرصيد المتبقي

آخر الفترة

Remaining 

balance

at the end

of  the period

الرصيد أول الفترة

Beginning

balance

of the period

المحال

Referred

 قضايا البنوك والمديونيات

 Banks and depts cases

 قضايا التأمين

Insurance cases

 قضايا التركات واإلفالس

Inheritnce and bankrupt cases

 قضايا التعامالت التجارية

Commercial dealings cases

 قضايا التعويض عن فسخ العقود

 Compensation for termination 

contracts cases

 قضايا الخدمة المدنية

 Civil service cases

المأموريات

المقدمة

Submitted 

tasks

تقرير

Report

صلح
Conciliation

 قضايا الترميمات

Repairs cases

 قضايا التلفيات

Impairments cases

 قضايا العقود والمقاوالت الميكانيكية

Contracts and mechanical contracting 

cases

 قضايا الكهرباء والكمبيوتر

Electricity and computer cases

 قضايا المقاوالت اإلنشائية والمدنية

Construction and civil contracting cases

اإلجمالي

Total

 قضايا الشركات 

Companies cases

 المحافظ االستثمارية

 Investments funds

 القضايا المستعجلة

Urgent cases

 قضايا اآلليات والمعدات الثقيلة

Heavy machinery and equipment cases

 قضايا اإليجارات

 Leases cases

 قضايا البيوع والقسمة

Sales and portion

- 3 -



534710026127369

52429415116177

8152133525281

713310436134064

842911314115692

95401353939492

7534109353574

79431222412597

8020100231241561

36225813114143

69411103013178

472572101062

5515701711852

38145211111339

33195233148

792710644650155

436495544

311546711937

11015241625404517426321165

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(4)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية

.م2022في إدارة شؤون خبراء مبارك الكبير خالل شهر مارس 

Table (4)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Mubarak Al-Kabeer experts affairs during March 2022.

القسم

Section

المأموريات

Tasks
Accomplishedالمنجزة             Referredالمحالة             

إعادة توزيع

Re-distributing

 القضايا العمالية

Labor cases

 قضايا البنوك والمديونيات

 Banks and depts cases

 قضايا التأمين

Insurance cases

 قضايا التركات واإلفالس

Inheritnce and bankrupt cases

 قضايا التعامالت التجارية

Commercial dealings cases

 قضايا التعويض عن فسخ العقود

 Compensation for termination 

contracts cases

الرصيد المتبقي

آخر الفترة

Remaining 

balance

at the end

of  the period

الرصيد أول الفترة

Beginning

balance

of the period

المحال

Referred

المأموريات

المقدمة

Submitted 

tasks

تقرير

Report

صلح
Conciliation

إعادة

Retrial

اإلجمالي

Total

 قضايا البيوع والقسمة

Sales and portion

 قضايا الترميمات

Repairs cases

 قضايا التلفيات

Impairments cases

 قضايا العقود والمقاوالت الميكانيكية

Contracts and mechanical contracting 

cases

 قضايا الكهرباء والكمبيوتر

Electricity and computer cases

 قضايا المقاوالت اإلنشائية والمدنية

Construction and civil contracting cases

 قضايا الخدمة المدنية

 Civil service cases

 قضايا الشركات 

Companies cases

 المحافظ االستثمارية

 Investments funds

 القضايا المستعجلة

Urgent cases

 قضايا اآلليات والمعدات الثقيلة

Heavy machinery and equipment cases

 قضايا اإليجارات

 Leases cases

اإلجمالي

Total

- 4 -



6544109304135169

8134115351137177

10635141194326106

97131101922189

86381242424199

11736153391402110

1023713925126109

9650146291303113

132692012512618157

448226

6053113262129183

2773422430

351651101041

6423876311071

391857841245

1025115325126127

156212218

31104181931

125954418033321621369271381

إعادة توزيع

Re-distributing

الرصيد المتبقي

آخر الفترة

Remaining 

balance

at the end

of  the period

الرصيد أول الفترة

Beginning

balance

of the period

المحال

Referred

المأموريات

المقدمة

Submitted 

tasks

تقرير

Report

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(5)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية

.م2022في إدارة شؤون خبراء األحمدي خالل شهر مارس 

Table (5)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Ahmadi experts affairs during March 2022.

 قضايا التركات واإلفالس

Inheritnce and bankrupt cases

 قضايا التعامالت التجارية

Commercial dealings cases

 قضايا التعويض عن فسخ العقود

 Compensation for termination 

contracts cases

 قضايا الخدمة المدنية

 Civil service cases

 قضايا الشركات 

Companies cases

 المحافظ االستثمارية

 Investments funds

صلح
Conciliation

إعادة

Retrial

اإلجمالي

Total

 القضايا العمالية

Labor cases

 قضايا البنوك والمديونيات

 Banks and depts cases

 قضايا التأمين

Insurance cases

القسم

Section

المأموريات

Tasks
Accomplishedالمنجزة             Referredالمحالة             

 قضايا العقود والمقاوالت الميكانيكية

Contracts and mechanical contracting 

cases

 قضايا الكهرباء والكمبيوتر

Electricity and computer cases

 قضايا المقاوالت اإلنشائية والمدنية

Construction and civil contracting cases

اإلجمالي

Total

- 5 -

 القضايا المستعجلة

Urgent cases

 قضايا اآلليات والمعدات الثقيلة

Heavy machinery and equipment cases

 قضايا اإليجارات

 Leases cases

 قضايا البيوع والقسمة

Sales and portion

 قضايا الترميمات

Repairs cases

 قضايا التلفيات

Impairments cases



12743170921118141

150431933233511146

971911648215165

134311652712301134

132241563836474104

925314526264114

106381443636108

15326179293234145

105461515252294

61157617118157

7651127373789

3411451021230

42135531447

265314427

3216485541

46115777347

28245261745

46146010111148

148748319703961120427451482

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(6)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية في

.م2022إدارة شؤون خبراء الفروانية خالل شهر مارس 

Table (6)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Farwaniya experts affairs during March 2022.

القسم

Section

المأموريات

Tasks
Accomplishedالمنجزة             Referredالمحالة             

إعادة توزيع

Re-distributing

الرصيد المتبقي

آخر الفترة

Remaining 

balance

at the end

of  the period

اإلجمالي

Total

صلح
Conciliation

إعادة

Retrial

 القضايا العمالية

Labor cases

 قضايا البنوك والمديونيات

 Banks and depts cases

 قضايا التأمين

Insurance cases

 قضايا التركات واإلفالس

Inheritnce and bankrupt cases

 قضايا التعامالت التجارية

Commercial dealings cases

الرصيد أول الفترة

Beginning

balance

of the period

المحال

Referred

المأموريات

المقدمة

Submitted 

tasks

تقرير

Report

 قضايا اإليجارات

 Leases cases

 قضايا البيوع والقسمة

Sales and portion

 قضايا الترميمات

Repairs cases

 قضايا التلفيات

Impairments cases

 قضايا العقود والمقاوالت الميكانيكية

Contracts and mechanical contracting 

cases

 قضايا الكهرباء والكمبيوتر

Electricity and computer cases

 قضايا التعويض عن فسخ العقود

 Compensation for termination 

contracts cases

 قضايا الخدمة المدنية

 Civil service cases

 قضايا الشركات 

Companies cases

 المحافظ االستثمارية

 Investments funds

 القضايا المستعجلة

Urgent cases

 قضايا اآلليات والمعدات الثقيلة

Heavy machinery and equipment cases

 قضايا المقاوالت اإلنشائية والمدنية

Construction and civil contracting cases

اإلجمالي

Total

- 6 -



13032162271331131

954714236339103

1033313625227109

12345168441451122

4722691313155

1134615943245114

1033613923124115

12843171371384129

773611316211994

3810487231233

96221182722988

29184761740

48267433668

3920595554

4415593356

873312024112694

1310231122

5022724468

1363516187934382337461495

إعادة توزيع

Re-distributing

الرصيد المتبقي

آخر الفترة

Remaining 

balance

at the end

of  the period

الرصيد أول الفترة

Beginning

balance

of the period

المحال

Referred

المأموريات

المقدمة

Submitted 

tasks

تقرير

Report

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(7)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية

.م2022في إدارة شؤون خبراء الجهراء خالل شهر مارس 

Table (7)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Jahraa experts affairs during March 2022.

 قضايا التركات واإلفالس

Inheritnce and bankrupt cases

 قضايا التعامالت التجارية

Commercial dealings cases

 قضايا التعويض عن فسخ العقود

 Compensation for termination 

contracts cases

 قضايا الخدمة المدنية

 Civil service cases

 قضايا الشركات 

Companies cases

 المحافظ االستثمارية

 Investments funds

صلح
Conciliation

إعادة

Retrial

اإلجمالي

Total

 القضايا العمالية

Labor cases

 قضايا البنوك والمديونيات

 Banks and depts cases

 قضايا التأمين

Insurance cases

القسم

Section

المأموريات

Tasks
Accomplishedالمنجزة             Referredالمحالة             

 قضايا العقود والمقاوالت الميكانيكية

Contracts and mechanical contracting 

cases

 قضايا الكهرباء والكمبيوتر

Electricity and computer cases

 قضايا المقاوالت اإلنشائية والمدنية

Construction and civil contracting cases

اإلجمالي

Total

- 7 -

 القضايا المستعجلة

Urgent cases

 قضايا اآلليات والمعدات الثقيلة

Heavy machinery and equipment cases

 قضايا اإليجارات

 Leases cases

 قضايا البيوع والقسمة

Sales and portion

 قضايا الترميمات

Repairs cases

 قضايا التلفيات

Impairments cases


