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 المقدمة

عرفتتتل الكويتتتل اول نظتتتام قضتتتائي موحتتتد يضتتتم فتتتي اليادتتتت المحتتتاكم علتتت  اختتتتالف درجادهتتتا ودحديتتتد 

،  م الصتادر بتنظتيم القضتا 1656( لستنة 16مرستوم امميترر رقتم  م بموجتب ال1661اختصاصادها في عام 

حيث كانتل قبتل كلتح محكمتة ةترعية واحتدة وإلت  جانبهتا  جهتات( كلجتان فتي دوائتر اممتن العتام للفصتل فتي 

م انشتتل المحتاكم الجزئيتة 1665، وفتي عتام  المنازعات ولجان اخرى من التجار دنظر في الخالفات التجارية

 : التالية

 ة العاصمة الجزئية.محكم (1

 محكمة حولي الجزئية. (2

 محكمة الجهرا  الجزئية. (3

 محكمة امحمدر الجزئية. (4

 محكمة الفروانية الجزئية. (5

، ودنظرالمنازعتات المتعلقتة بكتل متن  اعمالها دحل إةراف رئيس المحكمتة الكلية المحكمةودباةر إدارة 

 ، كما دنظر قضايا الجنايات ، والقضايا اإلدارية جارات، اإلي ، العمالية ، التجارية ، المدنية امحوال الشخصية

، اما المحاكم الجزئية فتختص  ، وبعض القضايا التجارية والمدنية والمستعجلة والجنح وما يستأنف من جنح

،  واممتور المستتعجلة والتتي ز دزيتد قيمتهتا عتن حتد معتين والعماليتة المنازعات التجارية والمدنيتةببالفصل 

والقضايا  واإليجارات والقضايا التجارية دوائر كلية دنظر المنازعات المتعلقة بامحوال الشخصية انشتل حيث

 في بعض المحاكم الجزئية دسهيالً عل  الجمهور. العمالية

ً  وقد صدر قرار وزارر بإنشتا  محكمتة   رووكذلح صد هيكلة الشركاتمحكمة  بإنشا  وزارر قرار  حديثا

 .لكليةبالمحكمة ا اسواق المال
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 الهدف من الدراسة

للقضتايا (  والمحاكم الجزئيتة المحكمة الكليةب القضايا المتداولةدتناول الدراسة   

 وقضتايا التدوائر ونوعها وعتدد التدوائر القضايا عدد  حسب والجزائية جزائيةالغير 

،  م2115 – 2118ختتالل الفتتترة  ومجموعتتات التتتهم المستتائية والقضتتايا المستتتأنفة

وبيتان  نسبة التغير من عام آلختر ونستبة إنجتاز المحتاكم  إل  الدراسة دتطرقكذلح و

والتوقعتتات نستتمة متتن الستتكان  1111ومعتتدل القضتتايا لكتتل  اإلحصتتائية المقتتاييس 

ً  المستتتنتجة م2121 - 2116ختتالل الفتتترة  المستتتقبلية  المحكمتتة بيانتتات متتن إحصتتائيا

        دناولها من المرجوة امهداف دحديدو ، الدراسة فترة  خالل الجزئية والمحاكم الكلية

 نها.عالنتائج اهم دوضيح  و بيان الخالصةمع إضافة        
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 القضايا غير الجزائية

 دطتور عتدد القضتاياوكلتح لتوضتيح ،  متا يلتي بعتض الجتداول الخاصتة بالقضتايا غيتر الجزائيتةفي سنتناول

 دوضتتيح  متتع الخاصتتة بالمحكمتة الكليتتة والمحتتاكم الجزئيتةيانتتات البدحليتل ن متت  م2115 - 2118 الفتتترة ختالل

 : تاليحسب الترديب ال، وكلح  رسم بياني لكل جدول

 .حسب نوع القضية القضايا غير الجزائية الواردةإجمالي عدد  (1

 .حسب نوع القضية القضايا غيرالجزائية المنظورةإجمالي عدد  (2

 .حسب نوع القضية هاالقضايا غيرالجزائية المفصول في عدد إجمالي (3

 التتواردة والمنظتتورة والمفصتتول فيهتتا متتع حستتا  لقضتتايا غيتتر الجزائيتتةلمتتن عتتام آلختتر  نستتبة التغيتتر (4

  السنور.المتوسط 

 .لقضايا غير الجزائية حسب المحاكملنجاز اإلنسبة  (5

 نسبة ازنجاز اإلجمالية للمحاكم . (6

 .بة اإلنجازورة والمفصول فيها ونسجمالي عدد القضايا المستأنفة المنظإ (7

 .عدد قضايا الدوائر المسائيةجمالي إ (8

 م ومتوسط عدد القضايا لكل دائرة.2115إجمالي عدد الدوائر خالل عام  (6

 .نسمة من السكان 1111لمفصول فيها لكل االواردة والمنظورة و القضايا غير الجزائيةمعدل  (11

لفتتترة ا ة والمفصتتول فيهتتا ختتاللالتوقعتتات المستتتقبلية لعتتدد القضتتايا غيتتر الجزائيتتة التتواردة والمنظتتور (11

 .م2121 - 2116
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لمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية حسب نوع القضية ختالل بادوضح الجداول التاليت عدد القضايا غير الجزائية 

 : يلي كمام، مع حسا  نسبة التغير من عام آلخر وكلح 2115 - 2118الفترة 

 : الجزائية الواردةالقضايا غير اوزً : 

  ئيةللمحكمة الكلية والمحاكم الجزجمالي عدد القضايا غير الجزائية الواردة إ( 1 جدول 

 م2115 – 2118خالل الفترة  القضية نوع حسب
 السنة

 

  

 نوع القضية 

 المجموع 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2116 2118

 نسبة

القضايا 

الواردة 

 لإلجمالي

 1.5% 11715 1676 1618 1175 1416 1421 1424 1171 622 استتناف مستعجل

 2.3% 16164 1626 1736 1673 2161 2115 2173 1688 2211 استتناف جزئي

 8.5% 56683 6442 8121 7332 7256 6631 7657 7684 8558 دجارر كلي وإفالس

دجارر مدني كلي 

 حكومة
6116 5111 4381 3716 5132 5476 5411 5647 41672 %5.8 

 4.7% 33116 4565 3866 5166 4151 3774 4121 3716 3665 مدني كلي وبيوع

 4.4% 31731 3656 2661 4453 4536 3117 3423 3311 5161 إدارر

 13.6% 65355 12221 12216 11646 11762 6664 13533 12331 12362 إيجارات كلي

 0.8% 5381 546 464 581 626 716 672 824 631 إيجارات جزئي

 4.2% 26163 3611 3287 3612 4181 3821 4161 3715 2316 التظلمات

 1.2% 8464 1777 1263 1118 1122 635 615 757 617 اإلعفا  من الرسوم

دجارر ومدني 

 جزئي
8516 11644 13663 6662 6646 6766 11437 12111 85418 %12.2 

 12.4% 87211 12177 11685 11676 12854 11153 11715 6567 7481 مستعجل

 4.2% 26835 5732 4487 4247 3451 4126 3146 2763 1854 عمالي

 23.1% 162376 21635 21611 22221 21582 21356 21167 17815 16172 احوال ةخصية

 إثبات حالة مستعجل

 إدارة الخبرا 
824 817 868 1111 656 783 1162 1211 7215 %1.0 

 100.0% 712161 65766 89265 91757 89665 82599 93558 82316 77135 اإلجمالي

 46.6% 613411 116826 61861 66756 68771 86544 64161 64126 56551 اوامر امدا 

 100.0% 1315461 215565 150126 161513 188435 169143 157618 146345 136686 اإلجمالي العام

نسبة التغير من عام 

 آلخر
- 7.1% 7.7% 7.3% 11.4% -14.3% -7.1% 36.6%   

 .بأول ويتم الفصل فيها اوزً  ر امدا  دختص بها دائرة اممور الوقتية وز يتم دحديد جلسات لهامالحظة : اوام
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 : ( السابقين يتضح ما يلي1ةكل  و من جدول

 : اإلجمالي العام للقضايا ( 1

 م.2115 - 2118 الفترة ( قضية خالل1315461بلغ اإلجمالي العام للقضايا الواردة   -

اردة ختتالل جمتتالي الكلتتي للقضتتايا التتو( متتن اإل%46.6امدا  حيتتث بلغتتل نستتبتها   دردفتتع نستتبة اوامتتر -

انتت ز يتتم دحديتد جلستات لهتا ويتتم الفصتل  إلت  يرجع سبب زيادة اعتدادهاو ، م2115 - 2118الفترة 

 .بأول فيها اوزً 

قتل نستبة امتا ا ، (%17.6  حيتث بلغتل نستبتهاخالل الفتترة م امعل  في اوامر امدا  2115جا  عام  -

 ( .%6.7بنسبة  وم 2118عام  لها فجا ت في
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 فترةال خالل اوامر امدا  بعد استثنا  ( قضية712161بلغ إجمالي القضايا الواردة   ( 2

 : التفصيل اآلديحسب جا ت  وقد م،2115 - 2118 

 : نوع القضية(  ا

متتن إجمتتالي القضتتايا  (%23.1  انستتبته حيتتث بلغتتل امحتتوال الشخصتتيةقضتتايا  فتتي  عتتدداعلتت   جتتا  -

بنستبة بلغتل و( قضتية 22221  عتدد م2113عتام ستجل  كمتا  م2115 - 2118 الفتترة الواردة ختالل

 .عل  بين السنواتام( وهي 13.7% 

( متن %1.8 بلغتل بنستبة والتواردة وفي المقابل جا ت قضايا اإليجارات الجزئية كأقل عدد للقضتايا  -

 م.2115 - 2118الفترة جمالي خالل اإل

 : واتالسن(   

 انستتبتهم حيتتث بلغتتل 2115 - 2118 الفتتترة عتتدد القضتتايا ختتالل م امعلتت  متتن حيتتث2115عتتام جتتا   -

 (.%13.3م بنسبة  2111، يليت عام ( من إجمالي القضايا الواردة13.6% 

 (.%11.1م بنسبة  2118في عام  تجا  فقد لعدد القضايااما اقل نسبة  -

 : من عام آلخر نسبة التغير ( 3

دتتتراون نستتبة حيتتث  م2112 - 2118 الفتتترة القضتتايا متتن ستتنة إلتت  اختترى ختتاللعتتدد  اردفتتاع ظنالحتت -

 .م 2112( في عام %11.4إل    م2116عام ( في %7.1بين  ما  تغيرال

( %14.3بنستبة  م، وكلتح 2114و 2113 عتاميكلح يتنخفض عتدد القضتايا ختالل  من عكسعل  الو -

م بنستبة 2113م عتن عتام 2114ازنخفتا  فتي عتام  ل اعن العام السابق لت ثم يتو م2113في عام 

 7.1%). 

 . لت السابق العام عن (%36.6  بنسبةم 2115ثم يعاود ازردفاع مرةً اخرى في عام  -
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 ً                                                                                                                                                                                   :لقضايا غير الجزائية المنظورة : ا ثانيا

 

 

 السنة

 

  

 نوع القضية 

 المجموع 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2116 2118

نسبة 

القضايا 

المنظورة 

 لإلجمالي

 0.9% 24761 3615 4316 2666 3258 3375 3175 1611 1658 استتناف مستعجل

 2.5% 71716 7744 8487 8675 6226 11587 11138 7652 7314 استتناف جزئي

دجارر كلي 

 وإفالس
33266 36136 51331 47321 43286 44163 52364 47666 358632 %12.7 

دجارر مدني كلي 

 حكومة
18863 24187 25664 23564 23456 27481 26131 28113 211322 %7.1 

 6.2% 174652 23815 24816 24446 21238 23134 24362 18557 14361 مدني كلي وبيوع

 4.6% 131387 17837 17568 16165 16622 16133 15654 11615 15343 إدارر

 9.8% 277267 38221 38114 33614 26762 26614 42283 31621 33816 إيجارات كلي

 0.6% 17641 2151 1851 1816 1871 2438 3516 2475 1621 إيجارات جزئي

 2.3% 64167 8816 7354 7857 8432 8654 11182 7121 5548 التظلمات

اإلعفا  من 

 الرسوم
1361 727 1423 1276 1328 1213 1417 2156 11863 %0.4 

دجارر ومدني 

 جزئي
41172 48186 72128 55626 51855 46486 52167 53261 422687 %15.0 

 6.6% 185813 24322 23466 25846 27566 24112 26167 16161 15314 مستعجل

 8.5% 241177 36841 36146 31313 27274 28337 22435 42626 17111 عمالي

 21.8% 614531 81563 81767 82413 81731 76558 76663 65518 62626 احوال ةخصية

إثبات حالة 

 مستعجل

 إدارة الخبرا 

3747 3361 3423 3517 2763 2563 4386 5481 26311 %1.0 

 100.0% 2823445 382146 382032 361986 350038 357266 392537 324569 272968 لياإلجما

 %17.8 613411 116826 61861 66756 68771 86544 64161 64126 56551 اوامر امدا 

 100.0% 3436845 461878 442893 431742 448808 443810 456597 388598 332519 اإلجمالي العام

 نسبة التغير من 

 م آلخرعا
- 16.6% 17.5% -2.8% 1.1% -3.8% 2.6% 11.1%    

  بالمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية المنظورة الجزائية غير القضايا جمالي عددإ (2) جدول

 م2025 - 2002 خالل الفترة القضية نوع حسب

 اوامرامدا  دختص بها دائرة اممور الوقتية وز يتم دحديد جلسات لها . :ظة مالح
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 : ( السابقين يتضح ما يلي2ةكل  ومن جدول 

 اإلجمالي العام للقضايا : ( 1

 م.2115 - 2118الفترة ( قضية خالل 3436845بلغ اإلجمالي العام للقضايا المنظورة   -

             ختتتتالل  المنظتتتتورةلتتتتي للقضتتتتايا جمتتتتالي الك( متتتتن اإل%17.8نستتتتبة قضتتتتايا اوامتتتتر امدا    بلغتتتتل  -

         م ويرجتتع ستتبب زيتتادة اعتتدادها انتتت ز يتتتم دحديتتد جلستتات لهتتا ويتتتم الفصتتل2115 - 2118الفتتترة 

 بأول. فيها اوزً 

ل نستبة امتا اقت ( ،%17.6  حيث بلغتل نستبتها خالل الفترة م امعل  في اوامر امدا 2115جا  عام  -

 . وكلح من اجمالي اوامر ازدا  (%6.7بنسبة  وم 2118لها فجا ت في عام 

                    ختتتالل اوامتتتر امدا  بعتتتد استتتتثنا  ( قضتتتية2823445بلتتتغ اإلجمتتتالي للقضتتتايا المنظتتتورة   (  2

 :التفصيل اآلدي حسب جا ت قد ، و م2115 - 2118 الفترة

 : نوع القضيةا ( 

( من إجمالي %21.8  نسبتها صية حيث بلغلقضايا امحوال الشخ من القضايا في عدداعل   جا  -

بنسبة وقضية  (82413  م2113سجل عام  بينما ، م2115 - 2118 الفترة خالل القضايا المنظورة

 ي اعل  نسبة سجلل من بين السنوات.( وه13.4% 

( متن إجمتالي عتدد %1.4اقتل عتدد للقضتايا بنستبة   اإلعفتا  متن الرستوموفي المقابل جا ت قضتايا  -

 م.2115 - 2118الفترة خالل  المنظورة القضايا
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 : واتالسن  ( 

 القضتتاياعتتدد  ( متتن إجمتتالي%13.6حيتتث بلغتتل  م  2111عتتام لعتتدد القضتتايا ت اعلتت  نستتبة جتتا  -

لكتتتل  (%13.5بنستتتبة   م 2114و م2115 مي، يليتتتت عتتتام 2115 - 2118 الفتتتترة ختتتالل المنظتتتورة

 .منهما

 (.%6.7بنسبة  و م2118في عام  تاما اقل نسبة لعدد القضايا جا  -

 :آلخر عام من التغير نسبة ( 3

قتد جتا ت لو الدراستة ستنواتختالل بتين ازردفتاع وازنخفتا  لقضتايا لتغيتر النسب يتضح دباين في   -

 .العام السابق لتعن  (%17.5  هيو م2111 عام في للقضايا المنظورة اعل  نسبة

 ستتجلل، حيتتث م 2111و  2113 عتتاميجتتا  ازنخفتتا  بشتتكل  بستتيط ختتالل كلتتح  متتن عكتتسعلتت  الو -

العتام م عتن 2111في عام ( %2.8 ونسبة ، العام السابق لت م عن 2113م في عا( %3.8 النسبة 

 .السابق لت
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 : القضايا غير الجزائية المفصول فيها ثالثاً :

 

 

 السنة

 

  

 نوع القضية

 المجموع 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2116 2118

نسبة 

 القضايا

المفصول 

فيها 

 لإلجمالي

استتناف 

 مستعجل
678 656 1475 1656 1562 1343 1674 1852 11766 %1.2 

 2.2% 21485 2486 2718 2615 3135 3161 3116 2133 2168 استتناف جزئي

دجارر كلي 

 وإفالس
6141 6653 13351 11542 11681 11512 13511 12828 63766 %9.8 

دجارر مدني 

 كلي حكومة
5768 6387 6861 6463 6865 7565 8484 8512 57125 %5.9 

مدني كلي 

 وبيوع
4252 4681 6582 6247 6141 6866 6853 6677 48566 %5.1 

 3.5% 33636 4457 4166 4641 5178 3732 3362 3672 4366 إدارر

 12.2% 117211 16217 15461 14117 12724 12217 17672 13634 15256 إيجارات كلي

 0.8% 7836 812 812 855 625 1163 1536 681 862 يإيجارات جزئ

 3.3% 31637 4262 3761 4112 4521 4381 4518 3515 2531 التظلمات

اإلعفا  من 

 الرسوم
684 632 667 662 1154 1116 1251 1825 8641 %0.6 

دجارر ومدني 

 جزئي
12857 15416 21712 16472 16114 15732 16482 17783 131548 %13.7 

 10.1% 67582 13317 12613 13317 14412 12262 13766 6781 8165 جلمستع

 7.1% 67644 11551 6488 8425 7355 7285 6164 14714 3772 عمالي

 23.2% 223543 26247 26236 26667 26776 28627 26812 24423 22725 احوال ةخصية

إثبات حالة 

 مستعجل

 إدارة الخبرا 

684 623 1132 1114 1137 1136 1511 1638 6565 %1.1 

 100.0% 661534 133184 128362 122848 122889 117263 130818 111770 94500 اإلجمالي

 %38.6 613411 116826 61861 66756 68771 86544 64161 64126 56551 اوامر امدا 

 1574634 242613 186223 162614 221656 213817 164878 175766 154151 اإلجمالي العام

 
نسبة التغير من 

 عام آلخر
- 14.1% 11.6% 4.6% 8.8% -13.1% -1.8% 28.4% - 

بالمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية فيها المفصول الجزائية غير القضايا عددجمالي إ( 3) جدول  
م5211 - 2118خالل الفترة  حسب نوع القضية   

 
 
 

 اوامرامدا  دختص بها دائرة اممور الوقتية وز يتم دحديد جلسات لها . :مالحظة 
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 : ( السابقين يتضح ما يلي3ةكل  من جدول و

 اإلجمالي العام للقضايا : ( 1

 .م2115 - 2118 الفترة ( قضية خالل1574634بلغ اإلجمالي العام للقضايا المفصول فيها   -

        ختتتالل المفصتتتول فيهتتتا( متتتن ازجمتتتالي الكلتتتي للقضتتتايا %38.6  بلغتتتل  نستتتبة قضتتتايا اوامتتتر امدا  -

يرجع سبب زيادة اعدادها انتت ز يتتم دحديتد جلستات لهتا ويتتم الفصتل فيهتا م و2115 - 2118 الفترة

 بأول. اوزً 

متن اجمتالي اوامتر امدا   ( %17.6  م امعلت  فتي اوامتر امدا  حيتث بلغتل نستبتها2115جا  عتام  -

 (.%6.7م و بنسبة  2118اما اقل نسبة لها فجا ت في عام  ،خالل الفترة 

                              (  قضية بعد استثنا  اوامر امدا  خالل661534بلغ اإلجمالي للقضايا المفصول فيها    ( 2

 :التفصيل اآلدي جا ت حسب قد م، و2115 - 2118الفترة 

 : نوع القضيةا ( 

( %23.2  نستبتها حيتث بلغتل قضايا امحوال الشخصتيةل المفصول فيها يالقضاا في  عدداعل   جا  -

أعل  عتتدد لقضتتايا بتتم 2112م و 2111عتتامي م، وجتتا  2115 - 2118 الفتتترة جمتتالي ختتاللاإلمتتن 

 .( لكليهما%13.3بنسبة  وامحوال الشخصية 

إجمتالي عتدد  متن( %1.8بنستبة  و كأقتل عتدد للقضتايا جزئيةاإليجارات ال قضايا وفي المقابل جا ت -

 م.2115 - 2118 الفترة خالل القضايا المفصول فيها
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 : واتالسن  ( 

نستتبتت ، حيتتث بلغتتل  م2115 - 2118 الفتتترة علتت  نستتبة لعتتدد القضتتايا ختتاللامم 2115عتتام  جتتا  -

 (.%13.6م بنسبة  2111، يليت عام المفصول فيها ( من إجمالي القضايا 13.8% 

 (.%6.8  بلغل حيثم 2118جا ت في عام  فقد ضايااما اقل نسبة لعدد الق -

 

 : من عام آلخرنسبة التغير(  3

                        عتتتتتدد القضتتتتتايا المفصتتتتتول فيهتتتتتا ختتتتتالللالتغيتتتتتر  نستتتتتبيتضتتتتتح اردفتتتتتاع  الستتتتتابقجتتتتتدول ال متتتتتن -

دتتراون الزيتادة متا بتين ، حيتث  كتل متنهمل الستابق العتام عتن م2115و عام  م2112 - 2118 الفترة

 . م2115( في عام %28.4و   م2112( في عام %8.8م ، إل   2116ام في ع (14.1% 

عام  اماالعام السابق لت ( عن %13.1بنسبة   م2113عام  في كلح جا  ازنخفا من عكس عل  الو -

 .عن العام السابق لت (%1.8 بنسبة  فجا  م2114
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 :نسبة التغير للقضايا غير الجزائية الورادة والمنظورة والمفصول فيها  رابعاً :

ونستبة بشكل مجمل وعام القضايا غيتر الجزائيتة التواردة والمنظتورة والمفصتول فيهتا  ضح يوالجدول التالي 

 م.2115 - 2118 الفترة نسبة اإلنجاز خاللو سنواتمع حسا  المتوسط إلجمالي الالتغير من عام آلخر 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع القضية

 

 السنة

 القضايا المفصول فيها القضايا المنظورة القضايا الواردة
نسبة 

 اإلنجاز 
 العدد

نسبة 

التغير من 

سنة إل  

 اخرى

 العدد

نسبة 

التغير من 

سنة إل  

 اخرى

 العدد

نسبة 

التغير من 

سنة إل  

 اخرى

2118 136686 - 332516 - 154151 - 46.3% 

2116 146345 7.1% 388568 16.6% 175766 14.1% 45.2% 

2111 157618 7.7% 456567 17.5% 164878 11.6% 42.7% 

2111 166143 7.3% 443811 -2.8% 213817 4.6% 45.6% 

2112 188435 11.4% 448818 1.1% 221656 8.8% 46.4% 

2113 161513 -14.3% 431742 -3.8% 162614 -13.1% 44.6% 

2114 151126 -7.1% 442863 2.6% 186223 -1.8% 42.7% 

2115 215565 36.6% 461878 11.1% 242613 28.4% 46.4% 

جمالي إ
 السنوات

1315461 - 3436845 - 1574934 - %45.8 

 - - 196867 - 429606 - 164433 المتوسط

 .فصول فيها إل  القضايا المنظورةنسبة القضايا المهي  مالحظة : نسبة اإلنجاز

    الكلية بالمحكمة فيها مفصولوال والمنظورة الواردة الجزائية غير جمالي عدد القضاياإ( 4) جدول

 م2025 - 2002 خالل الفترة الجزئية والمحاكم
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 يلي :  ما يتضح ( السابقة6و  (5 ( و4 ل اةكام( و4من جدول  

 : ةالقضايا الوارد (1

 ازدجاه العام إلجمالي عدد القضايا غير الجزائية الواردة في المحكمة الكلية والمحاكم الجزئيةاظهر  -

( قضية  164433دزايد في عدد القضايا سنوياً بمتوسط عام بلغ   وجودم 2115 - 2118 الفترة خالل

 م اعل  من المتوسط.2115م و 2112م و 2111 السنواتجا ت كل من  وقد

 : المنظورة القضايا (2

ة في المحكمة الكلية والمحاكم ي عدد القضايا غير الجزائية المنظورجمالاظهر ازدجاه العام إل -

ً بمتوسط عام بل وجودم 2115 - 2118الفترة خالل الجزئية  غ دزايد في عدد القضايا سنويا

  .م2116م و2118عامي  ما عدا من المتوسطجا ت اغلب السنوات اعل  ( قضية ، حيث 426616 

 : المفصول فيهاالقضايا  (3

في المحكمة الكلية والمحاكم  ي عدد القضايا غير الجزائية المفصول فيهاجمالاظهر ازدجاه العام إل -

ً بمتوسط عام بل وجودم 2115 - 2118 الفترة الجزئية خالل غ دزايد في عدد القضايا سنويا

، من المتوسط اعل م 2115 م و2112م و 2111 السنوات( قضية ، حيث جا ت كل من 166867 

 من المتوسط. اقلجا ت  فقد ا باقي السنواتام

 : ئيةللمحكمة الكلية والمحاكم الجزالكلية نسبة اإلنجاز  (4

م ، حيث جا ت اعل  نسبة 2115 – 2118لفترة خالل ا (%45.8 للمحاكم  بلغل نسبة اإلنجاز الكلية -

جا ت في  فقد ، اما اقل نسبة إنجازمنهما لكل  (%46.4بنسبة  م 2115و م 2112 يفي عام  إنجاز

 ( لكل منهما.%42.7  حيث بلغلم 2114 م و2111عامي 
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 : حسب المحاكم لقضايا غير الجزائيةانجاز إنسبة  خامساً :

كتل ستنة ختالل ل مقارنة إنجاز المحكمتة مع ةنسبة اإلنجاز الخاصة بكل محكمة عل  حد دوضحالجداول التالية 

 .( الفروانية - الجهرا  –امحمدر  –حولي  –قصر العدل  وهي   م2115 – 2118الفترة 
 

 محكمة قصر العدل : (1
 

 

 

 اآلدي : يتضح( 5من جدول  

دباين اإلنجاز بين ازردفاع وازنخفا  في محكمة قصر العدل خالل سنوات الدراسة ، حيث جا ت  -

نسبة إنجاز  ، اما اقل منهما لكل (%54.3بنسبة   م2115و  م2112 يعام فياعل  نسبة إنجاز 

 (.%44.8نسبة  م ب2114فكانل في عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة

              

 القضايا 

2118 2116 2111 1122 2112 2113 2114 2115 

 327678 262773 286458 317126 211211 286687 236123 214247 المنظورة

المفصول 

 فيها
116165 116335 131211 251525 166857 136156 131133 178115 

نسبة 

 اإلنجاز
51.6% 46.3% 45.7% 8.95% 54.3% 47.5% 44.8% 54.3% 

  العدل بمحكمة قصر فيها والمفصول المنظورة الجزائية غير القضايا( 5) جدول

 م2025 - 2002 اإلنجاز خالل الفترة ونسبة
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 محكمة حولي : (2
 

 

 اآلدي : ( يتضح6من جدول  

م ، وجا ت اعل  2115 - 2118عام في محكمة حولي خالل الفترة نسبة اإلنجاز دنخفض بشكل  -

م 2114نسبة إنجاز فقد جا ت في عام  ( ، اما اقل%41.5م بنسبة  2118نسبة إنجاز خالل عام 

 (.%37.4بنسبة  

 محكمة امحمدر : (3
 

 

 يتضح اآلدي :( 7من جدول  

 م، ولكن2115 – 2118نالحظ ان نسبة اإلنجاز دردفع بشكل  عام في محكمة امحمدر خالل الفترة  -

 . م2112و م2111 ييوجد انخفاضاً بسيطاً في عام

جا ت في عام فقد (، اما اقل نسبة إنجاز %43.6م بنسبة  2115جا ت اعل  نسبة إنجاز خالل عام  -

 (.%38.5م بنسبة  2118

 السنة

                   

 القضايا 

2118 2116 2111 2111 2112 2113 2114 2115 

 55473 48632 43647 41624 41568 46121 61112 32245 المنظورة

 21446 18166 17311 16578 15661 21125 24423 13366 المفصول فيها

 %38.7 %37.4 %36.4 %36.5 %38.5 %41.8 %41.7 %41.5 نسبة اإلنجاز

 السنة

                   

 القضايا 

2118 2116 2111 2111 2112 2113 2114 2115 

 32848 31681 34226 32261 31476 34324 26826 23126 المنظورة

 14415 13144 13426 12476 12284 13842 11638 8875 المفصول فيها

 %43.6 %41.1 %36.2 %38.6 %36.1 %41.3 %36.7 %38.5 نسبة اإلنجاز

  حولي بمحكمة فيها والمفصول المنظورة الجزائية غير القضايا( 6) جدول

 م2025 - 2002اإلنجاز خالل الفترة  ونسبة

  األحمدي بمحكمة فيها والمفصول المنظورة الجزائية غير القضايا( 7) جدول

 م2025 - 2002خالل الفترة  اإلنجاز ونسبة

 

 

 

 

 م2024 - 
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 محكمة الجهرا  : (4
 

 

 

 

 يتضح اآلدي :( 8من جدول  

 .م2115 - 2118 الفترة الجهرا  بين ازردفاع وازنخفا  خالل محكمةفي  دباين نسبة اإلنجازالحظ ن -

        جا ت في فقد ما اقل نسبة إنجاز (، ا%45.5م بنسبة  2112جا ت اعل  نسبة إنجاز خالل عام  -

 (.%42.6م بنسبة  2114عام 

 

 : محكمة الفروانية (5
 

 

 يتضح اآلدي :( 6 جدول من 

في محكمة ( %32.7و %37.6بين  متقاربة دتراون ما نسبة اإلنجاز بشكل  عام  نالحظ ان -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     فترة الدراسة.الفروانية خالل 

    جا ت فيفقد (، اما اقل نسبة إنجاز %37.6م بنسبة  2114جا ت اعل  نسبة إنجاز خالل عام  -

 (.%32.7بنسبة   م2111عام 

 السنة

                   

 القضايا 

2118 2116 2111 2111 2112 2113 2114 2115 

 15747 13816 12641 12242 12345 15318 12053 10972 المنظورة

 6796 5628 5588 5566 5531 6668 5396 4775 المفصول فيها

 43.2% 42.9% 44.2% 45.5% 44.8% 43.5% 44.8% 43.5% نسبة اإلنجاز

 السنة

 

 القضايا

2118 2116 2111 2111 2112 2113 2114 2115 

 59832 55711 54471 55325 56166 71847 53684 52126 المنظورة

 22248 21616 21217 21176 16484 23142 16117 17637 المفصول فيها

 37.2% 37.6% 37.1% 36.5% 34.7% 32.7% 35.4% 34.5% نسبة اإلنجاز

  الجهراء بمحكمة فيها والمفصول المنظورة الجزائية غير القضايا( 2) جدول

 م2025 - 2002اإلنجاز خالل الفترة  ونسبة

 

 

 م2024 - 

 الفروانية بمحكمة فيها والمفصول المنظورة الجزائية غير القضايا( 9) جدول

 م2025 - 2002 اإلنجاز خالل الفترة ونسبة 
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 نسبة اإلنجاز اإلجمالية للمحاكم : سادساً :

   ،م2115 - 2118 الفترة محكمة الكلية والمحاكم الجزئية خالللنسبة اإلنجاز اإلجمالية ل وضحيالجدول التالي 

 .لبعضامع بعضها لح لسهولة مقارنتها ودحليلها وك

  

 

 

 

 السنة

 

 

 المحكمة 

2118 2116 2111 2111 2112 2113 2114 2115 

نسبة 

اإلنجاز 

اإلجمالية 

 للمحاكم

 %46.6 %54.3 %44.8 %47.5 %54.3 %46.8 %45.7 %46.3 %51.6 قصر العدل

 %36.6 %38.7 %37.4 %36.4 %36.5 %38.5 %41.8 %41.7 %41.5 محكمة حولي

محكمة 

 امحمدر
38.5% 36.7% 41.3% 36.1% 38.6% 36.2% 41.1% 43.6% 41.1% 

 محكمة 

 الفروانية
%34.5 %35.4 %32.7 %34.7 %36.5 %37.1 %37.6 %37.2 35.7% 

 محكمة 

  الجهرا 
43.5% 44.8% 43.5% 44.8% 45.5% 44.2% 42.9% 43.2% 44.1% 

نسبة اإلنجاز 

اإلجمالية 

 للسنوات

46.3% 45.2% 42.7% 45.6% 46.4% 44.6% 42.7% 46.4% 41.8% 

 .نسبة القضايا المفصول فيها إل  القضايا المنظورةهي  مالحظة : نسبة اإلنجاز

 

  الجزئية والمحاكم الكلية بالمحكمة الجزائية غير اإلنجازاإلجمالية للقضايا نسبة( 20) جدول        

 م2025 - 2002 خالل الفترة                                             
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 : يتضح ما يلي ( السابقين7  ةكل( و11  جدولمن 

ً  في ( كما ككر سا%41.8للمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية   جمالية ا ت نسبة اإلنجاز اإلج - بقا

 .م2115 - 2118 الفترة خالل (11  ل رقمجدو

، وهي اعل  نسبة إنجاز من بين المحاكم، دليها  (%46.6  قصر العدل محكمة بلغل نسبة إنجاز -

 حولي محكمتي( ، واخيراً %41.1بنسبة   امحمدر محكمة، ثم  (%44.1بنسبة   الجهرا  محكمة

 . لترديبا عل  (%35.7 و  (%36.6بنسبة   الفروانيةو
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 ً  : القضايا المستأنفةإجمالي عدد :  سابعا

التوزيع العددر للقضايا المستأنفة في المحكمة الكلية مع حسا  نسبة اإلنجاز الجدول فيما يلي يوضح 

م، مع عر  الرسومات البيانية للقضايا المستأنفة المنظورة 2115 – 2118لكل سنة خالل الفترة 

  .الفترة لهذهالمحاكم الجزئية مة الكلية ووالمفصول فيها بالمحك

   

   

 

 

 

 نوع          

 القضية      

 

 السنة  

 اإلجمالي خالل العام استتناف مستعجل استتناف جزئي 

 المنظورة
المفصول 

 فيها

نسبة 

 اإلنجاز
 المنظورة

المفصول 

 فيها

نسبة 

 اإلنجاز
 المنظورة

المفصول 

 فيها

نسبة 

 اإلنجاز

2118 7314 2168 31.1% 1658 678 46.6% 6262 3176 34.3% 

2116 7652 2133 27.6% 1611 656 51.3% 6553 3186 32.3% 

2111 11138 3116 27.4% 3175 1475 48.1% 14113 4464 31.8% 

2111 11587 3161 31.1% 3375 1656 46.1% 13662 4847 34.7% 

2112 6226 3135 34.1% 3258 1562 47.6% 12487 4667 37.6% 

2113 8675 2615 31.1% 2666 1343 45.2% 11644 3658 34.1% 

2114 8487 2718 31.6% 4316 1674 45.7% 12816 4682 36.6% 

2015 7744 2486 %32.1 3905 1852 %47.4 11649 4338 %37.2 

إجمالي 

 السنوات
70716 21485 

31.4% 
24760 11796 

47.6% 
95476 33281 

%34.9 

 4161 11635 1475 3165 2686 8841 المتوسط

 .نسبة القضايا المفصول فيها إل  القضايا المنظورة هيمالحظة : نسبة اإلنجاز

 الكلية                 بالمحكمة اإلنجاز ونسبة فيها والمفصول المنظورة المستأنفة القضايا جمالي عددإ( 22) جدول

 م2015 - 2002خالل الفترة  الجزئية والمحاكم
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 : يتضح ما يلي السابقة (6 و (8  الوامةك( 11من جدول  

 : قضايا المنظورةال (1

 منهابلغ كل  ، م2115 - 2118 الفترة خالل ( قضية65476لقضايا المستأنفة المنظورة  بلغ إجمالي ا -

 قضايا ازستتناف المستعجل.ل( %25.6  نسبة قضايا ازستتناف الجزئي، ول( %74.1  نسبة

ليها ي( ، %14.8  نسبة بلغلحيث ،  م2111كانل اعل  نسبة للقضايا المنظورة المستأنفة في عام  وقد -

 عامكذلح وم 2118في عام  لاما اقل نسبة لعدد القضايا فكان (%14.6بنسبة بلغل  وم 2111عام 

         الفترة ( عل  الترديب من اإلجمالي العام للقضايا المنظورة خالل%11.1 ( و%6.7بنسبة  وم 2116

 م.2115 – 2118

بمتوسط فترة الدراسة المحكمة الكلية والمحاكم الجزئية خالل  فيالمستأنفة المنظورة عدد القضايا  دزايد -

المتوسط اعل  من  م2114 و 2112 و 2111 و 2111 السنواتحيث جا ت  ( قضية11636عام بلغ  

 .أقل من المتوسط العامب م2115 م2113و 2116و 2118السنوات  بينما جا ت

 : القضايا المفصول فيها (2

 ، م2115 - 2118 الفترة خالل ( قضية33281لمستأنفة المفصول فيها  بلغ اإلجمالي العام للقضايا ا -

 قضايا ازستتناف المستعجل.من ( %35.4  نسبة( قضايا ازستتناف الجزئي، و%64.6 منها 

 يليها عامي، ( %14.6م، وبلغل  2114اعل  نسبة للقضايا المفصول فيها المستأنفة في عام  جا ت -

فكان في  ، اما اقل نسبة لعدد القضايا  لكل منهما  (%14.1بلغل   ةمتساوي م  بنسب2112و   م2111

مفصول ( عل  الترديب من اإلجمالي العام للقضايا ال%6.5( و  %6.3م بنسبة  2118م م ث2116عام 

 .فترة الدراسةخالل  فيها

جزئية خالل في المحكمة الكلية والمحاكم ال عن المتوسط  عدد القضايا المستأنفة المفصول فيها دزايد -

م اقل من 2113م و 2116م و 2118( قضية ، حيث جا ت سنة 4161بمتوسط عام بلغ  فترة الدراسة 

 المتوسط.

 : لقضايا المستأنفةا إلجمالي نسبة اإلنجاز (3

كانل  وقد،  م2115 - 2118 الفترة ( خالل%34.6بلغل نسبة اإلنجاز اإلجمالية للقضايا المستأنفة   -

بينما جا ت  (%37.2م بنسبة  2115، يليها عام  (%37.6  حيث بلغلم 2112عام اعل  نسبة في 

 (.%31.8م حيث بلغل  2111اقل نسبة في عام 
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 : قضايا الدوائر المسائية إجمالي عددثامناً : 

يوضح التوزيع العددر لقضايا الدوائر المسائية في المحكمة الكلية والمحاكم الجزئية مع  التالي الجدول

ً كل نوع من انواع القضايا لتوسط لإلجمالي وحسا  نسبة الم ، مع عر  الشكل البياني لقضايا سنويا

 م.2115 -2118المنظورة والمفصول فيها بالمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية خالل الفترة  الدوائر المسائية

 

 

 السنة

 

 

              نوع القضية

2118 2116 2111 2111 2112 2113 2114 2115 
 إجمالي

 السنوات
 المتوسط

 جنح مستأنفة

 2176 17416 1716 2766 2655 1815 2171 2384 2113 1867 المنظورة

المفصول 

 فيها
1632 1763 2165 1861 1561 2234 2381 1451 15116 1876 

 جنح بلدية

 24828 168622 24368 21151 16213 18415 16746 22515 26386 44636 المنظورة

المفصول 

 فيها
43617 27716 21162 18766 17666 18136 18771 22681 188781 23568 

 مستعجل

 174 1361 472 416 166 66 76 46 48 35 المنظورة

المفصول 

 فيها
31 44 43 61 84 141 316 284 666 125 

إيجارات كلي 

 حولي

 3313 26425 3621 3681 3115 2473 2223 6365 2115 2614 المنظورة

المفصول 

 فيها
1243 1185 2866 1124 1121 1266 1427 1761 11826 1478 

إيجارات كلي 

 الفروانية

 1451 11616 1522 1538 1186 1111 1118 2135 1371 1723 المنظورة

المفصول 

 فيها
618 753 1144 528 572 554 816 767 5645 743 

 اوامر ادا 

 51865 414621 67348 46436 58162 87152 67656 46617 53547 46117 المنظورة

المفصول 

 فيها
46117 53547 46617 67656 87152 58162 46436 67348 414621 51865 

إجمالي 

 القضايا

 95965 767721 126346 77886 84361 111644 62886 83365 88571 111325 المنظورة

المفصول 

 فيها
66848 84618 77161 86628 118186 81522 73144 124262 734821 91853 

  

 الكلية                        في المحكمة مسائيةال للدوائر القضايا المنظورة والمفصول فيها إجمالي عدد( 22) جدول

 م2025 - 2002الفترة  والمحاكم الجزئية خالل
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 : يتضح ما يليين السابق( 11( وةكل  12من جدول  

 : القضايا المنظورة (1

م، بمتوسط 2115 - 2118( قضية خالل الفترة 767721قضايا الدوائر المسائية المنظورة   بلغ إجمالي  -

عدد القضايا بنسبة  م اعل  السنوات من حيث2115جا ت سنة و،  ( قضية65665  بلغ سنور حسابي

م بنسبة 2114 عامجا  في فقد ، اما اقل القضايا عدداً  (%14.5م بنسبة  2112(، دليها سنة 16.8% 

 لقضايا.اإجمالي ( من 11.1% 

جنح البلدية قضايا  ، دليها الدراسة خالل فترة (%54.1أعل  القضايا عدداً بنسبة  ك امدا  جا ت اوامر  -

 .قضاياالمن إجمالي  (%1.2قضايا المستعجل بنسبة   فقد كانلقضايا عدداً ال ، اما اقل (%25.6بنسبة  

 : القضايا المفصول فيها (2

م، 2115 - 2118( قضية خالل الفترة 734821بلغ إجمالي قضايا الدوائر المسائية المفصول فيها    -

من حيث  م اعل  السنوات2115جا ت سنة  كما( قضية، 61853 عدد يقدر بـ سنور بمتوسط حسابي

( من %11.1م بنسبة  2114في سنة  تجا فقد ، اما اقل القضايا عدداً  (%16.6عدد القضايا بنسبة  

 .لقضايااإجمالي  

(، %25.7 جنح البلدية بنسبة (، دليها قضايا %56.5اعل  القضايا عدداً بنسبة  اوامر امدا  جا ت   -

  .قضاياال( من إجمالي %1.1لمستعجل بنسبة  قضايا ا فكانلاما اقل قضايا الدوائر المسائية عدداً 
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 ً  م : 2115إجمالي عدد الدوائر خالل عام :  داسعا

يوضح الجدول التالي عدد الدوائر في المحكمة الكلية وجزئيادها ومتوسط عدد القضايا في الدائرة الواحتدة لكتل 

  . ل دائرةز لكمن القضايا المنظورة والمفصول فيها حسب نوع القضية مع حسا  نسبة اإلنجا

             نسبة االنجاز لكل دائرة مع حساب المتوسط و فيها والمفصول المنظورة القضايا عدد إجمالي( 23) جدول

 م2025 عام خالل الجزئية والمحاكم الكلية المحكمة في

القضايا  عدد الدوائر نوع القضية
 المنظورة

متوسط القضايا 
 لكل دائرة

القضايا 
المفصول 

 فيها
توسط القضايا م

 لكل دائرة
 نسبة اإلنجاز
 لكل دائرة

 47.5% 309 1852 651 3905 6 استئناف مستعجل

 32.2% 249 2486 774 7744 10 استئناف جزئي

فالس  26.8% 428 12828 1600 47999 30 تجاري كلي وا 

تجاري مدني كلي 
 30.3% 387 8512 1273 28013 22 حكومة

 29.3% 410 6977 1400 23805 17 مدني كلي وبيوع 

 25.0% 343 4457 1372 17837 13 إداري 

 42.4% 649 16217 1529 38221 25 إيجارات كلي 

 39.0% 160 802 410 2050 5 إيجارات جزئي

 48.6% 858 4292 1764 8819 5 التظلمات 

 84.5% 365 1825 432 2159 5 اإلعفاء من الرسوم

 33.3% 240 17783 720 53261 74 تجاري ومدني جزئي

 54.7% 416 13317 760 24322 32 مستعجل 

 28.7% 480 10551 1675 36840 22 عمالي 

 35.8% 385 29247 1074 81593 76 أحوال شخصية 

إثبات حالة مستعجل 
 35.4% 646 1938 1827 5481 3 إدارة الخبراء

 34.9% 386 133084 1107 382049 345 المجموع 

 دائرة لكل فيها المفصول القضاياعدد  دائرة مقسوماً عل  متوسط لكل المنظورة القضاياعدد  سبة اإلنجاز من متوسط مالحظة : دم احتسا  ن

 

 



                                                                                                         

 - 29-  
 

 : يلي ما يتبين السابق( 31  جدول من

 عدد الدوائر :   (1

( دائرة خالل 345  المحاكم الجزئيةجا  إجمالي عدد الدوائر في جميع انواع القضايا بالمحكمة الكلية و -

 .  م2015م عا

 ( دائرة من اإلجمالي.76 بلغ عددها جا ت قضايا امحوال الشخصية بأكبر عدد من الدوائر حيث  -

  .( دوائر3بينما جا ت قضايا إثبات حالة مستعجل إلدارة الخبرا  بأقل عدد من الدوائر حيث بلغ عددها    -

 متوسط عدد القضايا المنظورة لكل دائرة :   (2

 م . 2115( قضية لكل دائرة خالل عام 1117المنظورة   القضايا عدد بلغ متوسط -

( قضية لكل 1827امكثر عدداً لمتوسط القضايا حيث بلغل  الخبرا   إدارة مستعجل حالة إثباتدعد قضايا  -

 دائرة.

 ( قضية لكل دائرة . 411امقل عدداً لمتوسط القضايا حيث بلغل  جزئي  إيجاراتجا ت قضايا  -

 مفصول فيها لكل دائرة :   متوسط عدد القضايا ال (3

 م . 2115( قضية لكل دائرة خالل عام 386بلغ متوسط القضايا المفصول فيها   -

( 858حيث جا ت بعدد   عدد القضايا لكل دائرة دحتل قضايا التظلمات المردبة امول  من حيث متوسط -

 .قضية

 . ائرة( قضية لكل د160جا ت قضايا إيجارات جزئي بالمردبة امخيرة بمتوسط   -

 : لكل دائرةنسبة اإلنجاز  (4

دتوقف نسبة اإلنجاز لكل نوع من انواع القضايا عل  عدة عوامل منها عل  سبيل المثال : نوع القضية ،  -

إجرا ات الدعوى ، مراحل الدعوى .... إلخ ، لذلح فإن العالقة بين عدد الدوائر لكل نوع يتوقف ايضاً 

 القضايا ببعض الدوائر .مما قد يسبب دراكم ،  ضاياالقعل  ما سبق ككره باإلضافة إل  عدد 

، حيث جا ت اعل  نسبة إنجاز في قضايا اإلعفا  من  %34.6بلغل نسبة اإلنجاز إلجمالي القضايا  -

 . %25.1، بينما جا ت اقل نسبة إنجاز في القضايا اإلدارية بنسبة  %84.5الرسوم بنسبة 
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 : معدل القضايا غير الجزائية :عاةراً 

بيانية لمعدل القضايا غير الجزائية الواردة والمنظورة والمفصول ال امةكالو التوضيحية جداولالا يلي فيم

 .م2115 - 2118 الفترة نسمة من السكان خالل 1111فيها بالمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية لكل 

 : دل القضايا غير الجزائية الواردةمع (1

 

 

 :ما يلي يتبين السابقين ( 11( وةكل  41جدول  من 

             نسمة من السكان خالل  1111اردفع معدل القضايا الواردة غير الجزائية للمحكمة الكلية لكل  -

 . م2112قضية في عام  (51 م حت  2118قضية في عام  (41 ، من  ( قضايا11بمعدل   الدراسة فترة

في عام  ( قضية51 من  م وكلح2114و  2113عامي   الفترة ( قضية خالل13  معدل بمقدارالانخفض  ثم -

 م.2114قضية في عام  (37 م حت  2112

 .عن العام السابق لت( قضية 12م بمعدل 2115ثم عاود ازردفاع مرةً اخرى في عام  -

 عدد السكان السنوات
التغير في معدل  القضايا الواردة

 معدل القضايا عدد القضايا القضايا

2118 3385541 136686 41 - 

2116 3442645 146345 43 3 

2111 3566437 157618 44 1 

2111 3632116 166143 47 3 

2112 3816643 188435 51 3 

2113 3861626 161513 41 - 6  

2114 4136445 151126 37 - 4 

2115 4183658 205595 49 12 

                                    الجزئية والمحاكم الكلية الواردة بالمحكمة الجزائية غير القضايا معدل( 24) جدول

 م2025 - 2002 خالل الفترة السكان من نسمة 2000 لكل
 

 عدد السكان نواتالس
 القضايا الواردة

 التغير في معدل القضايا
 معدل القضايا عدد القضايا

2118 3385541 136686 41 - 

2119 3442945 146345 43 3 

2111 3566437 157618 44 1 

2111 3632119 169143 47 3 

2112 3816643 188435 51 3 

2113 3891929 161513 41 -9 

2114 4139445 151126 37 -4 

 م2024 - 2002 خالل الفترة السكان من نسمة 2000 لكل الواردة الجزائية غير القضايا معدل( 23) جدول 

40 43 44 47
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م2115 - 2118ال  ان خالل الف  ة 
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 : جزائية المنظورةالمعدل القضايا غير   (2

 

 

 :ما يلي يتبين  ينالسابق (12( وةكل  51من جدول  

نسمة من السكان خالل الفترة  1111غير الجزائية للمحكمة الكلية لكل  منظورةاردفع معدل القضايا ال -

 عام قضية في (128 م حت  2118قضية في عام  (68 ( قضية، من 31م بمعدل  2111 - 2118

 م.2111

( قضية 18وبمعدل   م 2111( في عام 128من    وكلح م2114 حت  عامعدد القضايا  معدل انخفض مث -

  .م2114( قضية في عام 111حت   

 . لت السابق العام عن اياقض( 8 بمعدل م2115 عام في اخرى مرةً  ازردفاع عاود ثم -

 عدد السكان السنوات
التغير في معدل  منظورةال القضايا

 معدل القضايا عدد القضايا القضايا

2118 3385540 332516 68 - 

2116 3442945 388568 113 15 

2111 3566437 456567 128 15 

2111 3632009 443811 122 -6 

2112 3806643 448818 118 -4 

2113 3891929 431742 111 -7 

2114 4039445 442863 111 -1 

2115 4183658 491878 118 8 

                        الجزئية والمحاكم بالمحكمة الكلية المنظورة الجزائية غير القضايا معدل( 25) جدول

 م2025 – 2002 الفترة خالل السكان من نسمة 2000 لكل

 

 م2024 – 2002 خالل السكان من نسمة 2000 لكل المنظورة الجزائية غير القضايا معدل( 24) جدول
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 : فيها المفصول الجزائية غير القضايا معدل( 3

 

   

 :ما يلي يتبين السابقين ( 13( وةكل  61جدول  من 

خالل الفترة نسمة من السكان  1111غير الجزائية للمحكمة الكلية لكل  فصول فيهامالاردفع معدل القضايا  -

( 12، بمعدل   م2112قضية في عام ( 58 م حت  2118قضية في عام  (46 من  م 2112 – 2118

 بق لت .االس م2114 عام عن قضية (11  بمعدل م2115 عام في كذلح و ، قضية

 

 قضايا (6بمعدل    م2113 عام في انخفض حيث، م2114 و 2013 عامي خاللنخفا  فقد جا  ازاما  -

 .لت السابق م2113 عام عن تينقضي  بمعدل م2114 عام في كذلح و،  لت السابق م2112 عام عن

 

 عدد السكان السنوات
التغير في معدل  القضايا المفصول فيها

 معدل القضايا عدد القضايا القضايا

2118 3385541 154151 46 - 

2116 3442645 175766 51 5 

2111 3566437 164878 55 4 

2111 3632116 213817 56 1 

2112 3816643 221656 58 2 

2113 3861626 162614 46 -6 

2114 4136445 186223 47 -2 

2115 4183658 242913 58 11 

 الجزئية             والمحاكم الكلية بالمحكمة فيها المفصول الجزائية غير القضايا معدل( 26) جدول

  م2025 – 2002خالل الفترة  السكان من نسمة 2000 لكل
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 : م2121- 2116خالل الفترة  عات المستقبليةالتوق : حادر عشرال

م، وقياس المتوسط السنور لها، 2115 - 2118دها خالل اعداالقضايا والتغير في  انواعبعد دراسة 

 : ، وكلح من خالل الجداول التالية خالل الخمس سنوات التالية قضايااصبح من الممكن التنبؤ بأعداد ال

 : القضايا الواردة المتوقعة (1

 

 

 .%95 ثقة بدرجة المتوقع للعدد األدنى الحد: أدنى*

     .%65 ثقة بدرجة المتوقع للعدد امعل  دالح: اعل *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( السابقين يتبين ما يلي :14( وةكل  71من جدول  

حد بو ، ( قضية161713، بحد ادن    قضية( 251858بلغ المتوسط السنور المتوقع للقضايا الواردة   -

 .%65ق بها بدرجة ، وهذه التوقعات موثو م2121 - 2116 الفترة ( قضية خالل313113اعل   

 

 

سنواتال  اعل  متوقع ادن  

2016 186125 219665 253205 

2017 185614 234697 283780 

2018 188508 250758 313008 

2019 193430 267918 342406 

2121 199888 286253 372617 

 313003 251858 190713 متوسط الفترة

  الكلية بالمحكمة الواردة الجزائية غير القضايا التوقعات المستقبلية لعدد( 27) جدول

 م2020 - 2026 خالل الفترة الجزئية والمحاكم
 

  الجزئية والمحاكم الكلية بالمحكمة الواردة الجزائية غير القضايا التوقعات المستقبلية لعدد( 26) جدول

 م2029-2025 خالل الفترة

 

 اعل  متوقع ادن  السنوات

2016 186125 219665 253205 

2017 185614 234697 283780 

2018 188508 250758 313008 

2019 193430 267918 342406 

2121 199888 286253 372617 

 313003 251858 190713 متوسط الفترة

 م2020 - 2026 خالل الفترة 
 

  الجزئية والمحاكم الكلية بالمحكمة الواردة الجزائية غير القضايا ة لعددالتوقعات المستقبلي( 26) جدول

 م2029-2025 خالل الفترة
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 : القضايا المنظورة المتوقعة (2

 الكلية بالمحكمة المنظورة الجزائية غير القضايا لعدد المستقبلية التوقعات( 18  جدول

 م2020 - 2016 الفترة خاللالجزئية  والمحاكم

 

 

 :ما يلي يتبين السابقين ( 15( وةكل  81من جدول  

حد ب، و ( قضية481635بحد ادن    ( قضية568216للقضايا المنظورة  بلغ المتوسط السنور المتوقع  -

 .%65م، وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة 2121 - 2116 الفترة ( قضية خالل681367   اعل

 

 اعل  متوقع ادن  السنوات

2016 464090 519629 575169 

2017 468156 548946 629737 

2018 478089 579918 681746 

2019 491571 612636 733701 

2121 507767 647211 786634 

 681397 568209 481935 متوسط الفترة

 .%95 ثقة بدرجة المتوقع للعدد األدنى الحد: أدنى*

     .%65 ثقة بدرجة المتوقع للعدد امعل  الحد: اعل *

 

 

 
 .%95*أدنى: الحد األدنى للعدد المتوقع بدرجة ثقة 

 .%95األعلى للعدد المتوقع بدرجة ثقة  *أعلى: الحد
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 : القضايا المفصول فيها المتوقعة (3

 

  

 

 :ما يلي يتبين  السابقين (16( وةكل  61من جدول  

 و( قضية، 226467حد ادن   ب( قضية، 264875بلغ المتوسط السنور المتوقع للقضايا المفصول فيها   -

 .%65لتوقعات موثوق بها بدرجة ، وهذه ا م2121 - 2116 الفترة ( قضية خالل361253حد اعل   ب

 

 اعل  متوقع ادن  السنوات

2016 222779 258782 294785 

2017 223082 275687 328293 

2018 227087 293697 360308 

2019 233311 312884 392456 

2121 241224 333323 425423 

 360253 294875 229497 متوسط الفترة

 الكلية بالمحكمة فيها المفصول الجزائية غير القضايا التوقعات المستقبلية لعدد (29) جدول

 م2020 - 2026 خالل الفترة الجزئية والمحاكم 
 

 الجزئية لمحاكموا الكلية بالمحكمة فيها المفصول الجزائية غير القضايا التوقعات المستقبلية لعدد (22) جدول

 م2029 - 2025 خالل

 

 الجزئية والمحاكم الكلية بالمحكمة فيها المفصول الجزائية غير القضايا التوقعات المستقبلية لعدد (29) جدول

 م2029 - 2025 خالل الفترة

 

 الجزئية والمحاكم الكلية بالمحكمة فيها المفصول الجزائية غير القضايا التوقعات المستقبلية لعدد (22) جدول

 .%95 ثقة بدرجة المتوقع للعدد األدنى الحد: أدنى* م2029 - 2025 خالل

 *    .%65 ثقة بدرجة المتوقع للعدد امعل  الحد: اعل *

 

 

 .%95*أدنى: الحد األدنى للعدد المتوقع بدرجة ثقة 

 .%95*أعلى: الحد األعلى للعدد المتوقع بدرجة ثقة 
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 القضايا الجزائية

 لقضايا ا دطور عدد، وكلح لتوضيح  سنتناول فيما يلي بعض الجداول الخاصة بالقضايا الجزائية     

 بالمحكمة الكلية بالقضايا الجزائية الخاصةالبيانات دحليل  من خالل  م2115 – 2118 الفترة خالل

 : حسب الترديب اآلدي وكلح ،ية لكل جدولالرسوم البيانكلح بمع دوضيح 

 .حسب نوع القضية القضايا الجزائية المنظورةإجمالي عدد ( 1

 حسب نوع القضية. الجزائية المفصول فيها القضاياإجمالي عدد ( 2

 للقضايا الجزائية المنظورة والمفصول فيها .  من عام آلخر ( نسبة التغير3

 .نسبة اإلنجاز للقضايا الجزائية( 4

 الجنايات حسب مجموعات التهم  .قضايا ( إجمالي عدد 5

 .بقضايا الجنايات حسب مجموعات التهم   تهمين مال( إجمالي عدد 6

 .من السكان نسمة  1111لكل فيها المفصول المنظورة و معدل القضايا الجزائية( 7

             الفتتترة التوقعتتات المستتتقبلية لعتتدد القضتتايا الجزائيتتة المنظتتورة والمفصتتول فيهتتا ختتالل (8

 م.2121 - 2116

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 - 37-  
 

 : المنظورة والمفصول فيها القضايا الجزائيةاوزً : 

                           لقضتتتتتتايا الجزائيتتتتتتة المنظتتتتتتورة والمفصتتتتتتول فيهتتتتتتا حستتتتتتب نتتتتتتوع القضتتتتتتيةا التتتتتتتالي جتتتتتتدولال يوضتتتتتتح

 . مع حسا  المتوسط لهم م2115 - 2118خالل الفترة  بالمحكمة الكليةجنح مستأنفة(  –جنايات  – جنح 

 

  بالمحكمة الكلية عدد القضايا الجزائية المنظورة والمفصول فيها إجمالي( 1جدول  

 م2115 - 2118الفترة  خالل حسب نوع القضية 

 نوع القضية

 

 

 السنة

 المجموع جنايات جنح مستأنفة جنح

 المنظورة
المفصول 

 فيها
 المنظورة

المفصول 

 فيها
 المنظورة

ل المفصو

 فيها
 المنظورة

المفصول 

 فيها

2118 137565 111137 13135 11212 12755 4617 163385 124856 

2116 114148 73615 12735 11112 11671 4221 128854 87637 

2111 81754 52726 12886 11614 11185 3817 114825 67447 

2111 72751 48621 13848 11644 12561 4166 66186 63631 

2112 72721 47458 12352 6777 12426 4167 67468 61432 

2113 77366 51517 14427 11647 6662 3667 111785 66851 

2114 77821 46834 14617 11245 15612 4763 118346 65872 

2115 77457 51483 12438 6711 17143 5634 116638 66118 

 614144 611823 35341 113574 84532 116638 484271 711611 اإلجمالي

 75518 113853 4418 12647 11567 13331 61534 87576 المتوسط
 

 .  دشمل قضايا الدرجة امول  باإلضافة إل  قضايا المعارضات مالحظة : إجمالي القضايا*
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 :  يتضح ما يليالسابقين ( 1جدول وةكل  من 

 القضايا الجزائية المنظورة : (  1

  حيث م ،2115 - 2118قضية خالل الفترة  ( 611823 ئية المنظورة القضايا الجزا عدد لغ إجماليب -

         نسبةو في الجنح المستأنفةمنها ( %11.7 نسبة في قضايا الجنح ومنها  (%76.6  نسبة جا ت

 التالي:حسب في قضايا الجنايات ويمكن دوزيع هذه القضايا  منها (11.4%  

 قضايا الجنح :  (ا

 سنوربمتوسط و م2115 - 2118قضية خالل الفترة ( 711611  المنظورة الجنح قضايا عدد بلغ إجمالي -

 .( قضية87576بلغ  

ثم دبدا بازردفاع خالل  م2112 - 2116نالحظ انخفا  ددريجي معداد القضايا المنظورة خالل الفترة  -

 . م2115ودنخفض مره اخرى في عام  م2114 - 2113الفترة 

قضايا عام  إجمالي( من %16.6م وبنسبة  2118المنظورة في عام  جا ت اعل  نسبة لقضايا الجنح -

م وبنسبة 2112اقل نسبة لعدد القضايا فجا ت في عام  ( ، اما%14.6م بنسبة  2116ا عام ، يليه الجنح

 11.4%.) 

 الجنح المستأنفة : ( 

 سنوروبمتوسط  ةفترة الدراسقضية خالل  (116638 قضايا الجنح المستأنفة المنظورة  عدد بلغ إجمالي -

 قضية. (13331  لغب

نالحظ دباين اعداد هذه القضايا بين ازردفاع وازنخفا  حيث جا ت اعل  نسبة لقضايا الجنح المستأنفة  -

كانل في عام قد ف عدداً اما اقلها  للقضايا( من اإلجمالي العام %14.1م و بنسبة  2114المنظورة في عام 

 (.%11.6  بلغل م وبنسبة2112

 ايا الجنايات :قض (ج

 م وبمتوسط2115 - 2118خالل الفترة ( قضية 113574  المنظورة قضايا الجنايات عددبلغ إجمالي  -

 قضية.(  12647  لغب سنور

( ، اما اقل نسبة لقضايا الجنايات %16.5بنسبة  م و2115لقضايا الجنايات في عام  جا ت اعل  نسبة -

 (.%6.6م ونسبة  2113المنظورة فكانل في عام 
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 : القضايا الجزائية المفصول فيها(  2

حيث ، م 2115 - 2118 قضية خالل الفترة (614144 د القضايا الجزائية المفصول فيها عدبلغ إجمالي  -

 (%5.8 و  في الجنح المستأنفة  منها (%14.1 نسبة في قضايا الجنح و منها (%81.2 نسبة جا ت 

 التالي : حسبقضايا عل  في قضايا الجنايات، يمكن دوزيع هذه المنها 

 : قضايا الجنح ا(

م وبمتوسط 2115 - 2118قضية خالل الفترة (  484271 قضايا الجنح المفصول فيها  عدد بلغ إجمالي -

 قضية. (61534  لغسنور ب

لقضايا من اإلجمالي العام ( %22.7 وبلغل  م 2118جا ت اعل  نسبة للقضايا المفصول فيها في عام  -

، ثم دعاود ازردفاع  (%6.8  م وهي امقل حيث بلغل2112دريجياً النسبة حت  عام ، ودنخفض دالجنح 

ودردفع ثانيةً في عام  م2114لتعاود ازنخفا  مرة اخرى بعام  (%11.6 بنسبة وم 2113عام  في

 .م2115

 : قضايا الجنح المستأنفة ( 

  وبمتوسط الدراسةفترة خالل  قضية (84532 قضايا الجنح المستأنفة المفصول فيها  عدد بلغ إجمالي -

 قضية . (11567  لغب

وجا ت اعل  نسبة لهذه القضايا في  ، م2111 - 2118دتقار  اعداد قضايا الجنح المستأنفة خالل الفترة  -

اما اقل نسبة  (%13.3 م بنسبة 2114من إجمالي القضايا ، يليها عام  (%13.8 بنسبة و م2113عام 

 .(%11.6 بنسبة و م2115في عام  جا تف

 قضايا الجنايات : (ج

 لغوبمتوسط سنور بالدراسة قضية خالل فترة  (35341 قضايا الجنايات المفصول فيها  عددبلغ إجمالي  -

 قضية . (4418 

دتباين اعداد هذه القضايا بين ازردفاع وازنخفا  حيث جا ت اعل  نسبة لقضايا الجنايات المفصول فيها  -

 .(%11.5 م بنسبة 2113اما اقل نسبة فكانل في عام  ،(%16.8  بنسبة م2115في عام 
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 ً  للقضايا الجزائية المنظورة والمفصول فيها :  من عام آلخر : نسبة التغير ثانيا

 ختالل الفتترة  بالمحكمة الكلية القضايا الجزائية المنظورة والمفصول فيها جمالي عددإ يبينالتالي جدول ال

 .ح حسا  المتوسط لهم نجاز وكذلاإلنسبة و من سنة مخرىنسبة التغير لها م و2115 - 2118

 

 من سنة مخرى              نسبة التغير جزائية المنظورة والمفصول فيها وعدد القضايا الجمالي إ( 2جدول  
 م2115 - 2118خالل الفترة 

 السنة

 القضايا المفصول فيها القضايا المنظورة

 نسبة اإلنجاز 
 العدد

نسبة التغير 

من سنة إل  

 اخرى

 العدد

نسبة التغير 

من سنة إل  

 اخرى

2118 163385 - 124856 - %76.4 

2116 128854 -21.1% 87637 -26.6% %68.2 

2111 114825 -18.6% 67447 -23.3% %64.3 

2111 66186 -5.4% 63631 -5.7% 64.2% 

2112 67468 -1.7% 61432 -3.5% 63.1% 

2113 111785 4.4% 66851 8.8% 65.7% 

2114 118346 6.4% 65872 -1.5% 61.8% 

2115 106938 %1.3- 66118 %0.4 %61.8 

 - 614144 - 611823 اإلجمالي 
66.3% 

 -75518 113853 المتوسط

 . فصول فيها إل  القضايا المنظورةنسبة القضايا الم هيمالحظة : نسبة اإلنجاز
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 يتضح ما يلي :السابقة  (4( و  3( و  2 ل اةك( وام2من الجدول  

 القضايا المنظورة : (1

        الفترةخالل القضايا الجزائية  من إجمالي قضية( 611823 بلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة  -

 قضية.( 113853  بلغ سنورم وبمتوسط 2115 - 2118

 (%6.4 و  (%4.4 م بنسبة 2114 م و2113 سنتية المنظورة في اردفعل نسبة التغير للقضايا الجزائي -

 السابقة لها. سنواتعل  الترديب عن ال

كانل اعل  نسبة انخفا  في عام  و م 2115و  م2112 - 2116 الفترة بينما انخفضل نسبة التغير خالل -

 .عن السنة السابقة لها (%21.1 م وبنسبة 2116

 القضايا المفصول فيها : (2

 بالمحكمة الكليةقضية من إجمالي القضايا الجزائية  (614144 القضايا المفصول فيها د مالي عدبلغ إج -

 قضية .( 75518  بلغ  سنور وبمتوسطم 2115 - 2118خالل  الفترة 

( %8.8  وبنسبة  م2115 وم 2113اردفعل نسبة التغير للقضايا الجزائية المفصول فيها في عام  -

 ا.ملعام السابق لهاعن  الترديب عل  ( %1.4 و

م بنسبة 2116نخفا  في عام لالنسبة  عل انخفضل بنسب متفاودة حيث كانل ا داما باقي السنوات فق -

 .عن السنوات السابقة لها (%23.3  م بنسبة2111، يليها عام  (26.6% 

 نسبة اإلنجاز : (3

ا ت اعل  نسبة إنجاز م ، حيث ج2115 - 2118خالل الفترة  (%66.3  جماليةبلغل نسبة اإلنجاز اإل -

حيث بلغل م 2114اما اقل نسبة إنجاز فجا ت في عام  (%76.4  م وبنسبة2118للقضايا في عام 

 61.8%). 
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 حسب مجموعات التهم : المفصول فيها قضايا الجناياتاجمالي عدد اً : ثالث

                      ختتالل بالمحكمتتة الكليتتةحستتب مجموعتتات التتتهم  فيهتتا المفصتتولقضتتايا الجنايتتات  عتتدد وضتتحالتتتالي ي جتتدولال

 .وكذلح حسا  المتوسط لهم م ونسبة التغير لها من سنت مخرى2115 – 2118الفتره 

 م2115 - 2118حسب مجموعات التهم خالل الفترة  فيها المفصول ( عدد قضايا الجنايات3جدول  

                         اتمجموع  

 لتهما       ا

 

    السنة

الجرائم 

الواقعة 

عل  

 النفس

جرائم 

ازعتدا  

عل  مال 

 الغير

جرائم 

العر  

 والسمعة

جرائم 

 الخطف 

جرائم 

 المخدرات

 جرائم

 البنوك

جرائم 

التزوير 

 والتزييف

جرائم 

 اخرى
 المجموع

نسبة 

التغير من 

سنة إل  

 اخرى

2118 421 726 257 11 1157 218 282 42 3017 - 

2116 351 646 226 111 663 216 237 81 2854 -5.4% 

2111 318 516 168 86 786 151 211 62 2299 -16.4% 

2111 348 552 188 116 661 86 272 868 3423 48.6% 

2112 358 518 177 77 1152 141 215 218 2846 -16.6% 

2113 216 352 86 65 632 112 113 566 2475 -13.1% 

2114 315 617 141 78 1716 114 125 265 3374 36.3% 

2115 324 649 164 73 2329 143 207 257 4146 %22.9 

 24434 2422 1651 1163 9958 620 1437 4552 2631 اإلجمالي

  

  

متوسط 

 الفترة
326 566 181 78 1245 145 216 313 3154 

النسبة 

 لإلجمالي
%10.8 %18.6 %5.9 %2.5 %40.8 %4.8 %6.8 %9.9 111.1% 

  القضايا دشمل قضايا الدرجة امول  باستثنا  قضايا المعارضات.ي المالحظة : إجم* 
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 يتضح ما يلي : السابقين (5( والشكل  3من الجدول  

          الفترة خالل قضية (24434  بالمحكمة الكلية فيها المفصولبلغ إجمالي عدد قضايا الجنايات   -

 اآلدي : وكلح حسب التفصيل  ، م2115 – 2118

 : التهمة نوع (1

( 1245بلغ   متوسطب تجا  حيث خالل فتره الدراسة بين الجرائم دحتل جرائم المخدرات المردبة امول  -

 يليها، (%18.6 بنسبة حيث جا ت ، يلي كلح جرائم ازعتدا  عل  مال الغير  (%41.8 بنسبة قضية و

تزييف وجرائم جرائم التزوير وال وبعدها جا ت ( %11.8   بلغل بةالجرائم الواقعة عل  النفس بنس

 عل  الترديب. ( %5.6 و  (%6.8  بلغل العر  والسمعة بنسب

 (%2.5 بنسبة و  المحكمة الكلية خالل فترة الدراسةدشكل جرائم الخطف اقل انواع جرائم الجنايات في  -

 .الجرائممن إجمالي 

 : واتالسن (2

يليها عامي  بين إجمالي السنوات (%17.1 نسبة بو  م2115اعالها في عام جا ت قضايا الجنايات  -

فكانل في لقضايا الجنايات  قل نسبةعل  الترديب اما ا (%13.8  و (%14.1 بنسبة  م2114و م 2111

 .(%6.4   بنسبة م2111عام 

 : من عام آلخر نسبة التغير  (3

 م2114، يليها عام السابق لها عام العن  (%48.6 بنسبة  م2111جا ت نسبة التغير اعالها في عام  -

حيث  م2111اما اقل نسبة دغير فكانل في عام  م2113عن عام  (%36.3  بنسبة دغير بلغل

 .العام السابق لهاعن  (%16.4 بلغل
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 حسب مجموعات التهم : فيها المفصولعدد المتهمين في قضايا الجنايات جمالي إاً : رابع

               حستب مجموعتات التتهم ختالل الفتترة فيها المفصول عدد المتهمين في قضايا الجناياتيوضح التالي  جدول ال

 .ونسبة التغير لها من سنت مخرى وكذلح حسا  المتوسط لهم م2115 - 2118

 حسب مجموعات التهم فيها المفصول عدد المتهمين  في قضايا الجناياتجمالي إ( 4جدول  

 م2115 - 2118الفترة  خالل  الكلية بالمحكمة 

ات        مجموع

 التهم

 

 السنة

الجرائم 

الواقعة 

عل  

 النفس

جرائم 

ازعتدا  

عل  مال 

 الغير

جرائم 

العر  

 والسمعة

جرائم 

 الخطف 

جرائم 

 المخدرات

 جرائم

 البنوك

جرائم 

التزوير 

 والتزييف

جرائم 

 اخرى
 المجموع

نسبة 

التغير من 

سنة إل  

 اخرى

2118 668 1621 455 21 3736 466 811 1163 9196 - 

2116 632 1513 466 331 3564 657 846 758 9096 -1.1% 

2111 735 1187 362 211 2755 514 684 488 6855 -24.6% 

2111 1133 1213 336 283 3266 181 871 387 7569 11.4% 

2112 656 1164 384 256 3816 363 721 876 8568 13.2% 

2113 667 886 211 144 3132 236 356 2362 7990 -6.7% 

2114 617 1256 283 178 5636 251 487 1164 10375 26.8% 

2115 928 1307 305 178 8363 358 661 1377 13477 %29.9 

   73126 8405 5428 3051 34607 1600 2822 10047 7166 اإلجمالي

متوسط 

 الفترة
896 1256 353 200 4326 381 679 1051 9141   

النسبة 

 لإلجمالي
%9.8 %13.7 %3.9 %2.2 %47.3 %4.2 %7.4 %11.5 111.1%   

 المعارضات. قضايا شمل اعداد المتهمين في قضايا الدرجة امول  باستثنا اإلجمالي ي*  
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 : يلي ما يتضح السابقين( 6( والشكل  4من الجدول  

وبمتوسط سنور بلغ  م 2115 – 2118متهم خالل الفترة  (73126 لي للمتهمين بلغ عدد اإلجمالي الك -

 : اآلدي التفصيلمتهم، ويمكن دوزيع عدد المتهمين حسب  ( 6141 

 : نوع التهمة (1

، يليها جرائم ازعتدا  عل  مال الغير (%47.3 جا ت جرائم المخدرات بأعل  عدد من المتهمين بنسبة  -

د المتهمين في قضايا الجنايات اعداكما دشكل جرائم الخطف اقل  د المتهمين،من اعدا (%13.7 بنسبة 

 .(%2.2 بنسبة 

 ( .%11.5 إل   (%4.2اما باقي الجرائم فجا ت بنسب دتراون بين   -

 : واتالسن (2

 بنسبةم 2114، ثم عام (%18.4  نسبةب م2115المتهمين في قضايا الجنايات اعالها في عام  عددجا   -

 .(%6.4  حيث بلغلفكانل للمتهمين امقل عدداً م 2111ما عام ا ،(14.2% 

 : من سنة مخرى ( نسبة التغير3

عام العن  (%26.6 بنسبة  م2115اردفعل نسبة التغير معداد المتهمين في قضايا الجنايات في عام  -

 .لت السابق العامعن  (%26.8 بنسبة  م 2114، يليها عام  السابق لت

نسبة بو م2111امعوام حيث كانل اعل  نسبة انخفا  في عام  بعضالتغير في  بينما انخفضل نسبة -

 .لت السابق العامعن  (24.6% 
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 : معدل القضايا الجزائيةاً : خامس

بالمحكمتة  معتدل القضتايا الجزائيتة المنظتورة والمفصتول فيهتا التاليت دبتين بيانيةال ةكالامجداول وال

  م.2115 - 2118 الفترة  سكان خاللنسمة من ال 1111لكل  الكلية

 : المنظورة ( معدل القضايا الجزائية 1

 نسمة من السكان  1111لكل   الكلية بالمحكمة منظورة( معدل القضايا الجزائية ال5جدول  

 م2115 - 2118 الفترة  خالل

 عدد السكان السنوات
التغير في معدل  القضايا المنظورة

 القضايا
 ل القضايامعد عدد القضايا

2118 3385541 163385 48 - 

2116 3442645 128854 37 -11 

2111 3566437 114825 26 -8 

2111 3632116 66186 27 -2 

2112 3816643 67468 26 -1 

2113 3861626 111785 26 1 

2114 4136445 118346 27 1 

2115 4183658 116638 26 -1 

 

 

 

 

 

 

 يتضح ما يلي :السابقين  (7وةكل   (5من جدول  

انخفض بعد ثم ،  م2118( قضية في عام 48من السكان   1111بلغ معدل القضايا الجزائية المنظورة لكل  -

ويعاود  م2113عام  حت المعدل في ازنخفا  ا ستمر هذي( قضية و37ليصل إل   م  2116كلح في عام 

 .م2115 عام في واحدة قضية بمقدار ازنخفا  يعاود ثم قضية ( 27 يصل إل  و  م2114 عام ازردفاع
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   : المفصول فيها ( معدل القضايا الجزائية 2

               نسمة من السكان  1111لكل  الكلية بالمحكمة( معدل القضايا الجزائية المفصول فيها 6جدول  

 م2115 - 2118 الفترة خالل

 عدد السكان السنوات
التغير في معدل  مفصول فيهاالقضايا ال

 معدل القضايا عدد القضايا القضايا

2118 3385541 124856 37 - 

2116 3442645 87637 26 -11 

2111 3566437 67447 16 -7 

2111 3632116 63631 18 -1 

2112 3816643 61432 16 -2 

2113 3861626 66851 17 1 

2114 4136445 65872 16 -1 

2115 4183658 66118 16 0 

 : يتضح ما يلي  السابقين (8وةكل   (6من جدول  

 نخفضوي م2118( قضية في عام 37من السكان   1111بلغ معدل القضايا الجزائية المفصول فيها لكل  -

 (17 ليصل إل   م 2113 في ازردفاع بمقدار قضية واحدة في عامثم يعاود  م2112 حت  عام كلح بعد

العام  بنفس مقدار م2115في العام التالي ويثبل في عام  واحدة قضية بمقدارخفا  ازن يعاود ثم قضية

  . السابق لت
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 :  م2121 – 2116خالل الفترة  التوقعات المستقبليةاً : سادس

م، وقيتاس المتوستط الستنور 2115 - 2118 الفتترة دها ختاللاعتداوالتغيتر فتي الجزائيتة بعد دراسة القضتايا 

 :  خالل الخمس سنوات التالية، وكلح من خالل الجداول التالية لقضاياا عددمكن التنبؤ باصبح من الم  ،لها

 : المتوقعة القضايا المنظورة (1

 م2121 - 2116 الفترة خالل الكلية بالمحكمةعدد القضايا الجزائية المنظورة المتوقعة  (7جدول  

 اعل  متوقع ادن  السنوات         

2016 76389 106487 136585 

2017 56512 106343 156174 

2018 40617 106297 171978 

2019 27354 106282 185211 

2020 15873 106278 196682 

 169326 106337 43349 متوسط الفترة

 ( يتضح ما يلي :6والشكل  ( 7من الجدول رقم  

 : يلي ما يتضح السابقين( 6  والشكل( 7  الجدول من

( قضية وبحد 43346( قضية وبحد ادن   116337ر للقضايا الجزائية المنظورة  بلغ المتوسط السنو -

 .%65وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة  م2120 – 2016( قضية خالل الفترة  166326اعل   

 

 .%95 ثقة بدرجة توقعالم للعدد األدنى الحد: أدنى*

     .%65 ثقة بدرجة المتوقع للعدد امعل  الحد: اعل *

 

 

 .%95*أدنى: الحد األدنى للعدد المتوقع بدرجة ثقة 

 .%95*أعلى: الحد األعلى للعدد المتوقع بدرجة ثقة 
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 : المتوقعة القضايا المفصول فيها (2

 م2120 - 2016 الفترة خالل الكلية بالمحكمةالمتوقعة  فصول فيهاعدد القضايا الجزائية الم (8جدول  

 اعل  متوقع ادن  السنوات         

2016 34453 89562 144670 

2017 34548 91253 147958 

2018 34337 92903 151470 

2019 33808 94512 155216 

2020 32955 96079 159203 

 151703 92862 34020 الفترة متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتضح ما يلي :سابقين ال( 11( والشكل  8من الجدول  

قضية   (34020( قضية وبحد ادن   92862بلغ المتوسط السنور للقضايا الجزائية المفصول فيها   -

 .%65وهذه التوقعات موثوق بها بدرجة م 2121 – 2116( قضية خالل الفترة  151703وبحد اعل   

 

 .%95 ثقة بدرجة المتوقع للعدد األدنى الحد: أدنى* 

                .%65 ثقة رجةبد المتوقع للعدد امعل  الحد: اعل *

 

 

 .%95*أدنى: الحد األدنى للعدد المتوقع بدرجة ثقة 

 .%95*أعلى: الحد األعلى للعدد المتوقع بدرجة ثقة 
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 الخالصة والنتائج

 : نتائج نم فيها جا  ما أهمب نذكر الدراسة هذه خادمة وفي

 الجزائية غير القضايا:  اوزً 

 :القضايا نوع (1

 المنظورة القضايا إجمالي بلغ حين في قضية( 1315461  الواردة للقضايا العام اإلجمالي بلغ -

الفترة  خالل قضية( 1574634 فقد بلغ  فيها المفصول القضايا عدد ماا ، قضية( 3436845 

 .   م2115 – 2118

 وازنخفا  ازردفاع بين الكلية المحكمة في فيها والمفصول والمنظورة اردةالو القضايا عدد دباين -

 الواردة القضايا عدد في م2112 عام خالل ملحوظ دزايد هناك ان إز م2115 – 2118 الفترة خالل

 .  السنوات باقي مع بالمقارنة فيها والمفصول والمنظورة

 للقضايا السنور المتوسط بلغ كما ، يةقض( 164433  الواردة للقضايا السنور المتوسط بلغ -

( 166867  بلغ فقد فيها المفصول للقضايا السنور المتوسط اما ، قضية( 426616  المنظورة

 في فيها والمفصول والمنظورة الواردة القضايا من كل اعداد دردفع حيث الدراسة فترة خالل قضية

 . ورالسن المتوسطهذا  عن منها البعض في ودقل السنوات بعض

 والمنظورة الواردة القضايا عدد إجمالي حيث من امول  المردبة الشخصية امحوال قضايا احتلل -

 .  م2115 - 2118 الفترة خالل امدا  اوامر استثنا  بعد فيها والمفصول

( %17.8  نسبتها بلغل حين في الواردة القضايا إجمالي من( %46.6  امدا  اوامر نسبة بلغل -

 نسبة امدا  اوامر بلغل فقد فيها المفصول القضايا حيث من اما المنظورة ضاياالق إجمالي من

 38.6%).  

 فيها والمفصول والمنظورة الواردة الجزائية غير القضايا عدد إلجمالي العام ازدجاه ان يتبين -

ً  هو الجزئية والمحاكم الكلية بالمحكمة ً  ادجاها  .  ةالدراس فترة خالل القضايا جميع في دصاعديا
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 : للمحاكم الكلية اإلنجاز نسبة (2

 الدراسة . فترة خالل( %41.8  الجزئية والمحاكم الكلية للمحكمة الكلية اإلنجاز نسبة جا ت -

 محكمة دليها المحاكم بين من إنجاز نسبة اعل  وهي( %46.6  العدل قصر محكمة إنجاز نسبة بلغل -

 وحولي  محكمتي واخيراً  ،( %41.1  بنسبة امحمدر محكمة ثم( %44.1  بنسبة الجهرا 

 . الترديب عل  (%35.7 ( %36.6  بنسبةالفروانية 

 امعوام ثم، لكل منهما ( %46.4  حيث بلغلم 2115و  م2112 يعام في إنجاز نسبة اعل  جا ت -

 بنسبة م2114 و م2111 عامي في جا ت فقد إنجاز نسبة اقل اما  ، 2111 – 2116 – 2118

 . منهما لكل( 42.7% 

 : طور عدد القضاياد (3

جزائية الواردة والمنظورة والمفصول فيها خالل فترة اليتضح من ازدجاه العام إلجمالي القضايا غير  -

 ً  . الدراسة ان هناك دزايد في عدد القضايا سنويا

 : المستأنفة القضايا (4

 امنهم 2115 – 2118خالل الفترة  قضية( 65476  المنظورة المستأنفة القضايا إجمالي بلغ -

 . المستعجل ازستتناف قضايا( %25.6  و الجزئي ازستتناف قضايا( 74.1% 

 منها الدراسة فترةخالل  ، قضية( 33281  فيها المفصول المستأنفة للقضايا العام اإلجمالي بلغ -

 . المستعجل ازستتناف قضايا( %35.4  و الجزئي ازستتناف قضايا( 64.6% 

 نسبة اعل  كانل وقد الدراسة فترة خالل( %34.6  المستأنفة قضايالل اإلجمالية اإلنجاز نسبة بلغل -

 (.%37.2  بنسبة م2115 عام يليها ،(%37.6  بلغل حيث م2112 عام في

 : المسائية الدوائر قضايا (5

 م2115 – 2118خالل الفترة  قضية( 767721  المنظورة المسائية الدوائر قضايا إجمالي بلغ -

 المفصول المسائية الدوائر قضايا إجمالي بلغ حين في ، قضية( 65665  بعدد يقدرسنور  وبمتوسط

 .    الدراسة فترة خالل قضية( 61853  بلغ وبمتوسط قضية( 734821  فيها
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 عدد الدوائر: (6

 دائرة( 345  الجزئية والمحاكم الكلية بالمحكمة القضايا انواع جميع في الدوائر عدد إجمالي بلغ -

 قضايا جا ت بينما الدوائر من عدد بأكبر الشخصية امحوال قضايا ، حيث جا ت م2115 عام خالل

 .و هو ثالث دوائر فقط الدوائر من عدد بأقل الخبرا  إلدارة مستعجل حالة إثبات

العام متوسط الاما  م2115 عام خالل دائرة لكل قضية( 1117  المنظورة لقضايال العام متوسطال بلغ -

، إز ان هذا المتوسط قد  م2115 عام خالل دائرة لكل قضية( 386 فقد بلغ  فيها المفصوللقضايا ل

 ها ... إلخ مراحلإجرا ات الدعوى او  او يزيد البقاً لنوع القضية او ينخفض

 اإلعفا  قضايا في إنجاز نسبة اعل  جا ت حيث ، (%34.6  القضايا إلجمالي اإلنجاز نسبة بلغل -

 .(%25.1  بنسبة اإلدارية القضايا في إنجاز سبةن اقل جا ت بينما ، (%84.5  بنسبة الرسوم من

 : الجزائية غير القضايا معدل (7

 انها إز وازردفاع ازنخفا  بين للسكان فيها والمفصول والمنظورة الواردة القضايا معدزت دباينل -

 .  امخيرة السنوات في لاردفع

 : م2121 – 2116 الفترة خالل المستقبلية التوقعات (8

        قضية،( 161713  ادن  وبحد قضية( 251858  الواردة للقضايا المتوقع سنورال المتوسط بلغ -

 . قضية( 313113  اعل  وبحد

  قضية،( 481635  ادن  وبحد قضية( 568216  المنظورة للقضايا المتوقع السنور المتوسط بلغ -

 . قضية( 681367  اعل  وبحد

( 226467  ادن  وبحد قضية( 264875  هافي المفصول للقضايا المتوقع السنور المتوسط بلغ -

 . قضية( 361253  اعل  وبحد قضية،
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 الجزائية القضايا : ثانيا

 :  القضايا نوع (1

 القضايا المنظورة : -ا

 في( %76.6  نسبة منها جا ت قضية( 611823  المنظورة الجزائية القضايا عدد إجمالي بلغ -

 . الجنايات قضايا في( %11.4  ونسبة،  مستأنفةال الجنح في( %11.7  ونسبة،  الجنح قضايا

 بلغ بينما ،قضية( 87576  بلغسنور  بمتوسط قضية( 711611  الجنح قضايا عدد إجمالي بلغ -

( 13331  بلغ سنور وبمتوسط قضية( 116638  المنظورة المستأنفة الجنح قضايا عدد إجمالي

( 12647  بلغسنور  وبمتوسط قضية( 113574  الجنايات قضايا عدد إجمالي بلغ حين في ، قضية

 انخفضل بينما 2114 و 2113 عامي في المنظورة الجزائية للقضايا التغير نسبة اردفعل، وقد قضية

 . م2116 عام في انخفا  هااعال كانل حيث م2115و 2112 – 2116السنوات  خالل

 : فيها المفصول القضايا - 

 (%81.2  النسبة جا ت حيث قضية( 614144  فيها ولالمفص الجزائية القضايا اعداد إجمالي بلغ -

 (%5.8  النسبة جا ت بينما المستأنفة الجنح في( %14.1  ونسبة الجنح قضايا في

 .الجنايات قضايا في

( 61534  بلغ سنور وبمتوسط قضية( 484271  فيها المفصول الجنح قضايا عدد إجمالي بلغ -

 سنور وبمتوسط قضية( 84532  فيها المفصول ستأنفةالم الجنح قضايا عدد إجمالي بلغ كما قضية

 قضية( 35341  فيها المفصول الجنايات قضايا عدد إجمالي بلغ بينما قضية( 11567  بلغ

 .  قضية( 4418  بلغ سنور وبمتوسط

 فقد السنوات باقي اما فقط م2113 عام في فيها المفصول الجزائية للقضايا التغير نسبة دفعلار -

 . م2116 عام في للقضايا انخفا  نسبة اكبر كانل حيث متفاودة بنسب انخفضل
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 : اإلنجاز نسبة (2

 حيث ، م2115 - 2118 الفترة خالل( %66.3  الجزائية للقضايا اإلجمالية اإلنجاز نسبة بلغل -

 في فجا ت إنجاز نسبة اقل اما( %76.4  وبنسبة م2118 عام في للقضايا إنجاز نسبة اعل  جا ت

 (.%61.8  بةوبنس م2114 عام

 دطور عدد القضايا : (3

ان  الدراسة فترة خالل فيها والمفصول المنظورة الجزائية القضايا إلجمالي العام ازدجاه يتبين من -

ً  القضايا عدد في دناقص هناك   .  سنويا

 : التهم مجموعات حسب فيها المفصول الجنايات قضايا عدد إجمالي (4

( 24434  التهم مجموعات حسب الكلية بالمحكمة فيها المفصول الجنايات قضايا عدد إجمالي بلغ -

 . م2115 - 2118 الفترة خالل قضية

 قضية( 1245  بلغ بمتوسط جا ت حيث الدراسة فتره خالل امول  المردبة المخدرات جرائم دحتل -

 الواقعة الجرائم ثم ،(%18.6  بنسبة الغير مال عل  ازعتدا  جرائم كلح يلي ،( %41.8  وبنسبة

 ( .%11.8  بنسبة النفس عل 

 الجرائم إجمالي من( %2.5  بنسبة الجنايات جرائم انواع اقل البنوك وجرائم الخطف جرائم دشكل -

 .  الدراسة فترة خالل

 :  التهم مجموعات حسب الجنايات قضايا في المتهمين عدد إجمالي (5

 . م2115 – 2118 الفترة خالل متهم( 73126  للمتهمين الكلي اإلجمالي العدد بلغ -

 مال عل  ازعتدا  جرائم يليها ،(%47.3  بنسبة المتهمين من عدد بأعل  المخدرات جرائم جا ت -

 المتهمين من عدداً  امقل الخطف جرائم دشكل كما المتهمين، اعداد من( %13.7  بنسبة الغير

 ( .%2.2  وبنسبة

 ( . %11.5  و( %4.2  ا بينم دتراون بنسبة فجا ت الجرائم باقي اما -

 فكان م2111 عام اما( %18.4  بنسبة م2115 عام في اعاله الجنايات قضايا في المتهمين عدد جا  -

 ( . %6.4  وبنسبة عدداً  اقل فيت المتهمين
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 :  الجزائية القضايا معدل (6

 عام حت  ددريجيا انخفضل حيث وازردفاع ازنخفا  بين للسكان المنظورة القضايا معدزت دباينل -

( 26م إل   2115 زنخفا  عاماود مرة اخرى ام لتع2114بمعدل قضية واحدة عام لتردفع  م2112

 .من السكان  1111قضية لكل 

م ليردفع 2112حت  عام  2118اما بالنسبة لمعدل القضايا المفصول فيها فينخفض المعدل من عام  -

        2114من السكان ثم يعود لالنخفا  خالل عامي  1111م بمعدل قضية واحدة لكل 2113عام 

 م .2115و 

 :  م2120 – 2016 الفترة خالل المستقبلية التوقعات (7

 قضية( 43346  ادن  وبحد قضية( 116337  المنظورة الجزائية للقضايا السنور المتوسط بلغ -

 . قضية( 166326  اعل  وبحد

 قضية(  34020  ادن  وبحد قضية( 92862  فيها المفصول الجزائية للقضايا السنور المتوسط بلغ -

 . قضية( 151703  اعل  وبحد

 

 


