
 لقضايا الىاردة و المتصرف فيها من النيابة العامةا

 0222 - 0222خالل الفترة من 

( 32رؼزجش انُٛبثخ انؼبيخ ضًٍ األجٓضح انشئٛسٛخ نهسهطخ انقضبئٛخ ثبنذٔنخ , ٔقذ ٔسد فٙ انًشسٕو ثقبٌَٕ سقى )
ػهٗ أٌ ركٌٕ انًحبكى ( يٍ انفصم انضبَٙ يٍ قبٌَٕ رُظٛى انقضبء 325و ٔثبألخص فٙ انًبدح سقى )5991نسُخ 

 يكَٕخ يٍ :

 انُٛبثخ انؼبيخ -أ 

 انًحكًخ انكهٛخ -ة

 انًحبكى انجضئٛخ -ط

 يحكًخ االسزئُبف -ء 

 يحكًخ انزًٛٛض -ْ 

ٔرزٕنٗ انُٛبثخ انؼبيخ انزحقٛق فٙ انذػبٖٔ انجضائٛخ, ٔانزصشف فٛٓب ٔيجبششح يب ٚقذو يُٓب نهًحبكى , كًب      

 ٛشْب يٍ أيبكٍ رُفٛز األحكبو انجضائٛخ.رزٕنٗ اإلششاف ػهٗ انسجٌٕ ٔغ

ٔيٍ أْى َشبطبد إداسح اإلحصبء ٔانجحٕس ثٕصاسح انؼذل انقٛبو ثئػذاد ٔإصذاس انكزبة اإلحصبئٙ انسُٕ٘ انز٘      

 ٚزضًٍ اخزصبصبد ٔإَجبصاد انٕصاسح خالل انؼبو ٔيٍ ضًُٓب إَجبصاد انُٛبثخ انؼبيخ.

ثؼض انًؤششاد ػٍ انقضبٚب انٕاسدح ٔانًزصشف فٛٓب ٔيب ْٕ قٛذ انزصشف  َٔسهظ انضٕء فٙ ْزا انزقشٚش انجسٛظ ػهٗ
 و.3222ٔحزٗ  3222ٔكزنك انقضبٚب انًزذأنخ فٙ انُٛبثخ انؼبيخ خالل انسُٕاد يٍ 

 :تعاريـف

 ْٙ انقضبٚب انٕاسدح يٍ جًٛغ أقسبو انششطخ إنٗ انُٛبثخ. القضايا الىاردة:• 

 انزٙ أحٛهذ إنٗ انًحكًخ انكهٛخ أٔ انزٙ رى حفظٓب ثؼذ انزحقٛق فٛٓب.ْٙ انقضبٚب  القضايا المتصرف فيها:• 

ْٙ انقضبٚب انزٙ يب صانذ فٙ انُٛبثخ ألسجبة يخزهفخ ٔجبسٖ انزحقٛق فٛٓب ٔنى ٚزى انجذ  قضايا قيد التصرف:• 

 فٙ إحبنزٓب نهكهٛخ أٔ حفظٓب.

ضبفخ إنٗ قضبٚب قٛذ انزصشف خالل انشٓش أٔ ْٙ ػجبسح ػٍ إجًبنٙ انقضبٚب انًزصشف فٛٓب إ القضايا المتداولة:• 

 يٍ فزشح سبثقخ.

 أنىاع القضايا المعروضة على النيابة :

 انجُبٚبد.    - أ         

 جُح انصحبفخ.  -ة        

 إٚذاع يذيُٙ يخذساد.  -ط        

 جُح انزجبسح .  -د        

 جُح انشٛكبد. -ْـ       

 جُح األحذاس.  -ٔ        

  

 : إجمالي قضايا النيابة العامة:أوال



 3222إجًبنٙ انقضبٚب انٕاسدح ٔانًزصشف فٛٓب ٔيب فٙ قٛذ انزصشف ٔانًزذأنخ فٙ انُٛبثخ انؼبيخ خالل انسُٕاد يٍ 

3222حزٗ                 

 القضايا المتصرف فيها قضايا قيد التصرف القضايا المتداولة

القضايا الواردة 
 ()الجديدة

تداولة نسبة الم السنة
 للواردة

 العدد
نسبة قضايا 
قيد التصرف 

 للواردة
 العدد

نسبة 
المتصرف فيها 

 للواردة
 إحالة للكلية حفظ الجملة

%116.8 16634 %1.3 182 %115.6 16452 7183 9269 14237 2000 

%108.2 15226 %2.3 321 %106 14905 5719 9186 14073 2001 

%122.2 16445 %2.0 257 %120.3 16188 6499 9689 13460 2002 

%109.0 16080 %3.5 524 %105.4 15556 7495 8061 14762 2003 

%106.2 14571 %5.3 729 %101.0 13842 5565 8277 13718 2004 

 ٚزضح يٍ انجذٔل يب ٚهٙ:

 .3222قضٛخ ػبو  52327ٚهٛٓب  3222قضٛخ ٔرنك ػبو  52743ثهغ أػهٗ ػذد نهقضبٚب انٕاسدح انجذٚذح   -5

َسجخ إنٗ إجًبنٙ انقضبٚب انٕاسدح  3223% ٔرنك ػبو 532.2ثهغذ أػهٗ َسجخ نهقضبٚب انًزصشف فٛٓب   -3
 نُفس انؼبو.

َسجخ إنٗ إجًبنٙ انقضبٚب انٕاسدح نُفس  3222% ٔرنك ػبو 1.2ثهغذ أػهٗ َسجّ نقضبٚب قٛذ انزصشف   -2

 انؼبو.

َسجخ إنٗ إجًبنٙ انقضبٚب انٕاسدح نُفس  3223% ٔرنك ػبو 533.3ثهغذ أػهٗ َسجخ نهقضبٚب انًزذأنخ   -2

 انؼبو.

 أػهٗ انصفحخ

 ثانيا: القضايا الىاردة )الجديدة(:

 3222 - 3222ٛبثخ انؼبيخ خالل انسُٕاد انقضبٚب انٕاسدح )انجذٚذح( نهُ                                              

2004 2003 2002 2001 2000 

النسبة إلى  نوع القضية
اإلجمالي 

 الوارد
 العدد

النسبة إلى 
اإلجمالي 

 الوارد
 العدد

النسبة إلى 
اإلجمالي 

 الوارد
 العدد

النسبة إلى 
اإلجمالي 

 الوارد
 العدد

النسبة إلى 
اإلجمالي 

 الوارد
 العدد

 جنايات 10559 %74.2 10386 %73.8 10635 %79.0 10704 %72.5 7236 %52.7

 جنح صحافة 158 %1.1 118 %0.8 100 %0.7 106 %0.7 133 %1.0

%2.0 261 %2.0 283 %2.0 272 %1.5 215 %1.4 204 
إيداع مدمني 

 مخدرات

 جنح تجارة 1198 %8.4 1017 %7.2 1027 %7.6 1388 %9.4 2128 %15.5

 جنح شيكات 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 628 %4.3 2442 %17.8

 جنح أحداث 2118 %14.9 2337 %16.6 1408 %10.5 1653 %11.2 1518 %11.1
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 ٚزضح يٍ انجذٔل انسبثق يب ٚهٙ:

% ػبو 79.2رؼزجش قضبٚب انجُبٚبد يٍ أكضش انقضبٚب انٕاسدح انًؼشٔضخ ػهٗ انُٛبثخ انؼبيخ فقذ ثهغذ َسجزٓب   -5

إنٗ إجًبنٙ انقضبٚب انٕاسدح نُفس انؼبو ثبنًقبسَخ ثجبقٙ انسُٕاد, ٚهٛٓب ْٔٗ رًضم أػهٗ َسجخ  3223

حٛش ثهغذ  3222ثًُٛب اَخفضذ ْزِ انُسجخ ػبو  %, 72.3ٔقذ ثهغذ  3222َسجخ ػذد انقضبٚب فٙ ػبو 
% ٔٚؼٕد انسجت فٙ رنك إنٗ رحٕٚم قضبٚب انشٛكبد ثذٌٔ سصٛذ إنٗ جُحّ ثُبء ػهٗ انقبٌَٕ سقى 13.7

 .3222( نسُخ 42)

% 54.4رأرٗ قضبٚب جُح األحذاس فٙ انًشرجخ انضبَٛخ يٍ حٛش انقضبٚب انٕاسدح نهُٛبثخ حٛش ثهغذ َسجزٓب   -3

و إنٗ إجًبنٙ انقضبٚب انٕاسدح نُفس انؼبو ٚهٛٓب َسجخ ػذد  3225ْٔٗ أػهٗ َسجّ نٓب ٔرنك ػبو 

 %.52.9ٔقذ ثهغذ  3222انقضبٚب فٙ ػبو 

2004 2003 2002 2001 2000 

ضايا الق
المتصرف 

 فيها

نوع 
 القضية

النسبة إلى 
إجمالي 

المتصرف 
 فيه

 العدد

النسبة إلى 
إجمالي 

المتصرف 
 فيه

 العدد

النسبة إلى 
إجمالي 

المتصرف 
 فيه

 العدد

النسبة إلى 
إجمالي 

المتصرف 
 فيه

 العدد

النسبة إلى 
إجمالي 

المتصرف 
 فيه

 العدد

 إحالة للكلية 6528 %70.4 6207 %67.6 7052 %72.8 5423 %67.3 2527 %30.5

 حفظ 5609 78.1% 4333 75.8% 5443 83.8% 6850 91.4% 4497 80.8% جنايات

 الجملة 12137 %73.8 10540 %70.7 12495 %77.2 12273 %78.9 7024 %50.7

 إحالة للكلية 132 %1.4 106 %1.2 103 %1.1 84 %1.0 124 %1.5
جنح 
 صحافة

 حفظ 7 %0.1 24 %0.4 7 %0.1 8 %0.1 15 %0.3

 الجملة 139 %0.8 130 %0.9 110 %0.7 92 %0.6 139 %1.0

 إحالة للكلية 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0
إيداع 
مدمني 
 مخدرات

 حفظ 127 %1.8 289 %5.1 231 %3.6 309 %4.1 240 %4.3

 الجملة 127 %0.8 289 %2.0 231 %1.4 309 %2.0 240 %1.7

 إحالة للكلية 1115 %12.0 636 %6.9 1114 %11.5 1027 %12.7 2006 %24.2
جنح 
 تجارة

 حفظ 789 %11.0 623 %10.9 648 %10.0 118 %1.6 69 %1.2

 الجملة 1904 %11.6 1259 %8.4 1762 %10.9 1145 %7.4 2075 %15.0

جنح  إحالة للكلية 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 2187 %26.4



ثهغ يزٕسظ انُست نقضبٚب جُح انزجبسح صى قضبٚب إٚذاع يذيُٙ انًخذساد فقضبٚب جُح انصحبفخ ثُست   -2

 و. 3222ٔحزٗ  3222% ػهٗ انزشرٛت خالل األػٕاو %2.44 ,%5.72 ,9.43

% 2.2ست و رجؼب نهقبٌَٕ انسبثق ركشِ حٛش ثهغذ انُ 3222ظٓشد قضبٚب جُح انشٛكبد ثذءا يٍ ػبو   -2

 ػهٗ انزٕانٙ. 3222, 3222% ػبيٙ 57.4,

 أػهٗ انصفحخ

 ثالثا: القضايا المتصرف فيها:

و َٔسجزٓب إنٗ 3222 - 3222انقضبٚب انًزصشف فٛٓب فٙ انُٛبثخ انؼبيخ خالل انسُٕاد 
ٙاإلجًبن                                        

 ٚزضح يٍ انجذٔل انسبثق :

يغ انقضبٚب انٕاسدح نهُٛبثخ حٛش ثهغذ   رؼزجش قضبٚب انجُبٚبد يٍ أكضش انقضبٚب انًزصشف فٛٓب ثًب ٚزُبست  -5
% ٔرنك 77.3َسجخ إنٗ إجًبنٙ انقضبٚب انًزصشف فٛٓب نُفس انؼبو ٚهٛٓب  3222% ػبو 74.9َسجزٓب 

 %.12.7حٛش ثهغذ  3222,كًب اَخفضذ انُسجخ ػبو  3223 ػبو

َسجخ نٓب ٔرنك   % ْٔٗ أػه54ٗ  جبءد قضبٚب جُح األحذاس صبَٙ أكضش انقضبٚب انًزصشف فٛٓب حٛش ثهغذ  -3
 %.52حٛش ثهغذ  3222, ٚهٛٓب َسجزٓب ػبو  3225فٙ ػبو 

بٚب جُح انصحبفخ حٛش ثهغذ يزٕسظ جبءد قضبٚب جُح انزجبسح صى قضبٚب إٚذاع يذيُٙ انًخذساد فقض  -2
 و. 3222-3222% ػهٗ انزشرٛت خالل األػٕاو يٍ 2.42% , 5.14% , 52.44َسجٓى 

و ػهٗ  3222, 3222  % ػبي32.2ٙ% , 2.5ثهغذ َسجخ قضبٚب انًزصشف فٛٓب يٍ قضبٚب جُح انشٛكبد   -2

 انزشرٛت .

 أػهٗ انصفحخ

 رابعا: قضايا قيد التصرف:

 و3222 - 3222قضبٚب قٛذ انزصشف فٙ انُٛبثخ انؼبيخ خالل انسُٕاد                                                           

2004 2003 2002 2001 2000 

 نوع القضية
النسبة 
إلجمالي 
قضايا قيد 
 التصرف

 العدد

النسبة 
إلجمالي 
قضايا قيد 
 التصرف

 العدد

النسبة 
إلجمالي 
قضايا قيد 
 التصرف

 العدد

النسبة 
إلجمالي 
قضايا قيد 
 التصرف

 العدد

النسبة 
إلجمالي 
قضايا قيد 
 التصرف

 العدد

 جنايات 132 %72.5 241 %75.1 198 %77.0 467 %89.1 671 %92.0

 جنح صحافة 13 %7.1 13 %4.0 2 %0.8 4 %0.8 6 %0.8

%0.0 0 %0.0 0 %2.3 6 %2.5 8 %0.5 1 
إيداع مدمني 

 مخدرات

 جنح تجارة 11 %6.0 8 %2.5 6 %2.3 3 %0.6 7 %1.0

 جنح شيكات 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 3 %0.4

 جنح أحداث 25 %13.7 51 %15.9 54 %21.0 50 %9.5 42 %5.8

 ٚزضح يٍ انجذٔل انسبثق يب ٚهٙ:

 شيكات حفظ 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 12 %0.2 641 %11.5

 الجملة 0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 12 %0.1 2828 %20.4

 إحالة للكلية 1494 %16.1 2237 %24.4 1420 %14.7 1527 %18.9 1433 %17.3
جنح 
 أحداث

 حفظ 651 %9.1 450 %7.9 170 %2.6 198 %2.6 103 %1.9

 الجملة 2145 %13.0 2687 %18.0 1590 %9.8 1725 %11.1 1536 %11.1
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 3222ٚهٛٓب ػبو  3222ب انجُبٚبد يٍ أكضش قضبٚب قٛذ انزصشف فٙ انُٛبثخ حٛش ثهغذ أػالْب ػبو رؼزجش قضبٚ -5

 % ػهٗ انزشرٛت .49.5% ,ح 93ٔكبَذ انُست 

ٚهٛٓب فٙ  3223جبءد ُْب أٚضب قضبٚب جُح األحذاس صبَٙ أكضش انقضبٚب انًزصشف فٛٓب حٛش ثهغذ أػالْب ػبو  -3
 هٗ انزشرٛت.% ػ51.9% , 35.2انُست  3225ػبو 

% , 3.7ثهغ يزٕسظ انُست نقضبٚب جُح انصحبفخ صى قضبٚب جُح انزجبسح فقضبٚب إٚذاع يذيُٙ انًخذساد  -2
 و . 3222-3222انزشرٛت خالل انسُٕاد   % ػه%5.5ٗ , 3.1

 و. 3222% خالل ػبو 2.2ثهغذ َسجخ قضبٚب قٛذ انزصشف يٍ قضبٚب جُح انشٛكبد     -2

 سبثق:كًب ٚالحع فٙ انجذٔل ان

فٙ انزشرٛت حٛش رحزم   اَّ ثبنزجؼٛخ يغ رضاٚذ ػذد انقضبٚب انٕاسدح ٔانًزصشف فٛٓب نكم إَٔاع انقضبٚب ٔكزنك األًْٛخ

ٚهٙ رنك قضبٚب جُح انصحبفخ صى قضبٚب جُح انزجبسح صى  –قضبٚب انجُبٚبد األٔنٕٚخ فٙ انزشرٛت ٚهٛٓب قضبٚب األحذاس 
 قضبٚب إٚذاع يذيُٙ انًخذساد.

 أػهٗ انصفحخ

 خامسا: القضايا المتداولة:

 - 3222إجًبنٙ انقضبٚب انًزذأنخ فٙ انُٛبثخ انؼبيخ خالل انسُٕاد                                                    
 و3222

2004 2003 2002 2001 2000 

 نوع القضية
النسبة 
إلجمالي 
القضايا 
 المتداولة

 العدد

النسبة 
إلجمالي 
القضايا 
 المتداولة

 العدد

النسبة 
إلجمالي 
القضايا 
 المتداولة

 العدد

النسبة 
إلجمالي 
القضايا 
 المتداولة

 العدد

النسبة 
إلجمالي 
القضايا 
 المتداولة

 العدد

 جنايات 12269 %73.8 10781 %70.8 12684 %77.1 12740 %79.2 7695 %52.8

 جنح صحافة 152 %0.9 143 %0.9 112 %0.7 96 %0.6 145 %1.0

%1.6 240 %1.9 309 %1.4 237 %2.0 297 %0.8 128 
إيداع مدمني 

 مخدرات

 جنح تجارة 1915 %11.5 1267 %8.3 1768 %10.8 1148 %7.1 2082 %14.3

شيكاتجنح  0 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 12 %0.1 2831 %19.4  

 جنح أحداث 2170 %13.0 2738 %18.0 1644 %10.0 1775 %11.0 1578 %10.8

حٛش أٌ انقضبٚب انًزذأنخ ْٙ انقضبٚب انًزصشف فٛٓب إضبفخ إنٗ قضبٚب قٛذ انزصشف يُز شٕٓس سبثقخ سٛكٌٕ يٍ 
حٛش ثهغذ َسجٓب انطجٛؼٙ ظٕٓس يزٕسظ انُست نقضبٚب انجُبٚبد فٙ انًشرجخ األٔنٗ ٚهٛٓب قضبٚب جُح األحذاس 

 % ػهٗ انزشرٛت خالل انسُٕاد%53.14 , 72.72

 و.3222-3222 

ٚزضح أٌ قضبٚب انجُبٚبد يٍ أكضش انقضبٚب انٕاسدح ٔانًزصشف فٛٓب ٔانزٙ فٙ قٛذ انزصشف ٔكزنك انقضبٚب   ٔيًب سجق

 انًزذأنخ فٙ انُٛبثخ انؼبيخ.
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