
15715862157404516425961596

14184351853327328358241447

11296371766329616351311328

13896622051349817374161618

16345612195449520474251674

148643719233311126368671486

862733181194521893812323502599149

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(1)جدول 

إجمالي المأموريات المحالة والمنجزة في إدارات شئون الخبراء حسب 

.م2022الجهة خالل شهر يونيو 

Table (1)

Total of referred and accomplished tasks of the experts affairs departments 

by the side during June 2022.

الجهة

Side

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 -



1014514629231115

161371985111531137

16645211272718154

9640136883887

148431913713816126

12547172331341137

109691782412514139

1432116425126135

117501673111338126

501666151551

7642118373781

28154372933

2712393336

36225871849

3717541211341

5422762152650

5918772923144

3825638855

15715862157404516425961596

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 في

.م2022إدارة شؤون خبراء العاصمة خالل شهر يونيو 

Table (2)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Capital experts affairs during June 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



895814732133114

8422106111195

11336149171181130

1052112613417109

13245177315361140

10137138191201111

1014214338384101

15245197172192176

65188317122063

5736017219140

844212641154776

25429527614

431154415147

5015651515737

3363952731

63770181851

47552101038

7418921711874

14184351853327328358241447

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 يونيو 

Table (3)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Hawalli experts affairs during June 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 -



56461022121180

7651127212124103

845413846147289

735713019221105

866715392115113

727214425253116

754111614115101

88521401811201108

664110712121283

3910497742

7129100444456

5815731932250

532477121259

421759819742

53257861766

6018782812947

36945131332

419507231236

11296371766329616351311328

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(4)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية

.م2022في إدارة شؤون خبراء مبارك الكبير خالل شهر يونيو 

Table (4)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Mubarak Al-Kabeer experts affairs during June 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 -



696113018321109

9743140321331104

1084415212122138

7146117718105

12751178446501119

965014638139193

1144916326262135

1027117337239118

153612144312463165

44113

80371173636180

231033033

39286710313153

864913593123120

3521567749

1221713920222117

24164055134

398474443

13896622051349817374161618

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 يونيو 

Table (5)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Ahmadi experts affairs during June 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



1373016733331133

1623419626127169

116301466236581

139481873613407139

91381292422698

114291434915093

137451823511379134

12558183293321148

109521612411266129

6614802222451

1271052325353173

2743171823

4475143744

20143422131

4665241547

542276161659

621173121261

581472111161

16345612195449520474251674

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(6)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية في

.م2022إدارة شؤون خبراء الفروانية خالل شهر يونيو 

Table (6)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Farwaniya experts affairs during June 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
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1313917011213157

1164315926228131

123291522012118113

14529174323231111

604410413316187

1204416430535129

14034174313236138

10837145351137108

992011923112594

32195161744

6911803023248

341044911034

641478512870

6113745128363

4314572222433

679762212251435

196252223

5522779968

148643719233311126368671486

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 يونيو 

Table (7)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Jahraa experts affairs during June 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


