
15804222002400222424451531

13903831773301516322111440

13653851750299327329131408

1562428199038171139971584

16654302095353317373101711

1345387173233832136231367

89072435113422072231142209899041

 الجهراء

 Al-Jahraa

اإلجمالي الكلي

 General total
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 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

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(1)جدول 

إجمالي المأموريات المحالة والمنجزة في إدارات شئون الخبراء حسب الجهة 

.م2022خالل شهر يوليو 

Table (1)

Total of referred and accomplished tasks of the experts affairs 

departments by the side during the July 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



11327140212234113

1263115730131126

164231873117391147

8945134181192392

1502217237371134

1343116544442119

13626162301314125

1292115024241125

1231814129130111

5317701521753

74521263323591

348421121329

33134699433

479561711838

4385110111535

343670212149

452166821056

531467121255

15804222002400222424451531

 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

 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             

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 يوليو 

Table (2)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Capital experts affairs during July 2022.



11441155241227128

81251061919186

1203015020121129

1043714126127114

1362916535351129

105341392424115

101291301212118

1593619518119176

55308511112370

3310431111231

7216883834147

1541941514

4634971841

461157426348

3353871830

5630861717168

408481311434

7457911415262

13903831773301516322111440
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 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

 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

إعادة

Retrial

اإلجمالي

Total

 القضايا العمالية

Labor cases

(3)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية

.م2022في إدارة شؤون خبراء حولي خالل شهر يوليو 

Table (3)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Hawalli experts affairs during July 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

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل



8137118272791

1121412616420106

9930129191201108

10031131262281102

1172414115318123

11931150241254121

893812732234291

1212314423225119

77231002222476

3913521011141

6524892432762

4515601021248

6414785573

4516617121051

7016869977

52116311112249

34741121215323

3618547747

13653851750299327329131408
اإلجمالي

Total
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 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

 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

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(4)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية

.م2022في إدارة شؤون خبراء مبارك الكبير خالل شهر يوليو 

Table (4)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

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

القسم

Section

المأموريات

Tasks
Accomplishedالمنجزة             Referredالمحالة             

إعادة توزيع

Re-distributing



993813736137100

102281302711291100

133291623838124

833912231123488

1323316537371127

1143815224242126

131321632525138

138351731717156

1543318728282157

347225

6424882913058

303331611716

5213651010154

1041111514131897

49146362855

1004214226228114

3784551639

374411011130

1562428199038171139971584

 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
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 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

 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             

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 يوليو 

Table (5)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Ahmadi experts affairs during July 2022.



12815143201211121

16523188351137150

72431152112293

1212814934345110

101291303737192

963212828230296

1403317322123150

151361872121166

125201453333112

6217791221465

186772633636227

1782551619

40155571847

30134363934

51657911047

5814721111160

651176841264

57106781958

16654302095353317373101711

 قضايا المقاوالت اإلنشائية والمدنية

Construction and civil contracting cases

اإلجمالي

Total
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 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

 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

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

(6)جدول 

المأموريات المحالة والمنجزة لألقسام الفنية في

.م2022إدارة شؤون خبراء الفروانية خالل شهر يوليو 

Table (6)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Farwaniya experts affairs during July 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



1442817231233139

1212915017219131

107381454343102

1083013818523115

72148633134250

1183915724125132

13921160351238122

90331232412598

80261061912086

41115271844

3250821818163

3410448836

52860131347

613641511648

291039711930

351853181835

1932251616

631679312673

1345387173233832136231367

 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
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 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

 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             

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 يوليو 

Table (7)

Referred and accomplished tasks of the technical sections

department of Al-Jahraa experts affairs during July 2022.
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 التحليل اإلحصائي إلنجازات إدارات شؤون الخبراء

أواًل: عدد المأموريات المحالة والمقدمة والمنجزة والرصيد المتبقي آخر الفترة في إدراة شؤون 
 :م2022 الخبراء حسب الجهة خالل شهر يوليو

 ( ما يلي: 1يتضح من جدول )
 المأموريات المحالة: .1

 م.2022مأمورية خالل شهر يوليو  2435بلغ إجمالي عدد القضايا المحالة  -

% على 17.6% و 17.7جاء أكبر عدد من المأموريات المحالة في الفروانية واألحمدي بنسبة  -
    %15.9%، وأخيرًا الجهراء ومبارك الكبير وحولي بنسبة 17.3الترتيب، تليهما العاصمة بنسبة 

 ة خالل هذا الشهر.% على الترتيب من إجمالي عدد القضايا المحال15.7% و 15.8و 

 المأموريات المقدمة: .2

 م.2022مأمورية خالل شهر يوليو  11342بلغ إجمالي عدد المأموريات المقدمة  -

%، تليها العاصمة واألحمدي 18.5جاء أكبر عدد من المأموريات المقدمة في الفروانية بنسبة  -
     %15.6هراء بنسبة % على الترتيب، وأخيرًا حولي ومبارك الكبير والج17.5% و 17.7بنسبة 

 % على الترتيب من إجمالي عدد المأموريات المقدمة خالل هذا الشهر.15.3% و 15.4و 

 المأموريات المنجزة: .3

 م.2022خالل شهر يوليو  اتمأموري 2209بلغ إجمالي عدد المأموريات المنجزة  -

%، 18.0ثم األحمدي بنسبة  %،19.2جاء أكبر عدد من المأموريات المنجزة في العاصمة بنسبة  -
وأخيرًا مبارك الكبير وحولي بنسبة  % على الترتيب،16.4% و 16.9تليها الفروانية والجهراء بنسبة 

 % على الترتيب من إجمالي عدد المأموريات المنجزة خالل هذا الشهر.14.6% و 14.9

 الرصيد المتبقي آخر الفترة: .4

 م.2022مأمورية خالل شهر يوليو  9041بلغ إجمالي الرصيد المتبقي آخر الفترة  -

      %، 18.9جاء أكبر عدد من المأموريات في الرصيد المتبقي آخر الفترة في الفروانية بنسبة  -
% على الترتيب، وأخيرًا حولي ومبارك الكبير 17.0% و 17.5ثم األحمدي والعاصمة بنسبة 

مالي الرصيد المتبقي آخر % على الترتيب من إج15.1% و 15.6% و 15.9والجهراء بنسبة 
 الفترة.
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