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عدد القضايا الواردة والمنظورة والمؤجلة والمفصول فيها    ( 1 )جدول 

.م2018بمحاكم المرور خالل شهر سبتمبر 

 %45.3

 %43.9

 %66.9

Table ( 1 ) Number of received, considered, adjourned and 

decided cases in traffic courts during September 2018.

نسبة القضايا المفصول فيها

إلى القضايا المنظورة

Ratio of decided cases to 

considered cases

 %81.8
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محكمة مرور
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عدد األحكام واألوامر الجزائية التى صدرت عن محاكم  المرور  ( 2 )جدول 

.م2018حسب نوع الحكم خالل شهر سبتمبر 

Table ( 2 ) Number of judgments and penal orders that 

promulgated from traffic courts by type of judgment 

during September 2018.

 %72.7

 %66.9

الوفيات

Deaths

إجمالي

(ك.د)الغرامات 

Total of fees 

(K.D)

 %79.6

.Note: Received cases has been added starting from August 2018.م2018تم إضافة القضايا الواردة ابتداء من شهر أغسطس : مالحظة
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عدد القضايا المنظورة والمفصول فيها  بمحاكم المرور( 1) شكل

م2018خالل شهر سبتمبر 

Chart ( 1 ) Number of considered and decided cases in traffic courts 

during September 2018
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Table ( 3 ) Number of considered and decided cases  in 

traffic courts during September 2018 in comparisons with 

the same month from the last year .
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عدد القضايا المنظورة والمفصول فيها بمحاكم المرور( 2) شكل

بنفس الشهر من العام السابقمقارنا  م 2018خالل شهر سبتمبر 
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 محاكم المرور التحليل اإلحصائي لقضايا

 :م8102 سبتمبرخالل شهر  محاكم المرور حسب المنظورة والمفصول فيهاعدد القضايا  : أولا 

 : ما يلي (2يتضح من جدول )

 القضايا الواردة: .2

 قضية. 372 الواردةبلغ عدد القضايا  -

تشكل القضايا الواردة بمحكمة مرور األحمدي العدد األكبر من القضايا الواردة خالل هذا الشهر  -
، %3492من إجمالي القضايا الواردة، تليها محكمة مرور الجهراء بنسبة  %2393حيث بلغت 

الترتيب، وأخيرًا على  %6291و  %61.3ثم محكمتي مرور الفروانية ومبارك الكبير بنسبة 
 خالل هذا الشهر. %393محكمة مرور حولي بنسبة 

  أي قضايا جديدة خالل هذا الشهر. عاصمةلم تسجل محكمة مرور ال -

 : القضايا المنظورة .1

 قضية. 6271بلغ عدد القضايا المنظورة  -

العدد األكبر من القضايا المنظورة خالل هذا  حوليمرور  القضايا المنظورة بمحكمة تشكل -
بنسبة  األحمديمرور  ةتليها محكم من إجمالي القضايا المنظورة، %3192الشهر، حيث بلغت 

، تليها محكمة مرور الفروانية بنسبة %61.4بنسبة  جهراءالمرور  ، ثم محكمة3197%
بنسبة  مبارك الكبيرمرور  ةمحكم وأخيراً ، %191بنسبة  عاصمةالمرور  محكمة ثم ،6.91%
 .خالل هذا الشهر 191%

 :لمفصول فيهاالقضايا ا .3

 قضية. 336بلغ عدد القضايا المفصول فيها  -

، %2397 ا المفصول فيها حيث بلغتايضالنسبة األعلى من الق األحمدي مرور كمةتشكل مح -
م ث ،%6392 بنسبة جهراءمحكمة مرور ال ، تليها%2.93بنسبة  حوليمرور  تليها محكمة

 ةمحكم وأخيراً  ،على الترتيب %.19و  %191بنسبة  ومبارك الكبير عاصمةالمرور  تيمحكم
 .خالل هذا الشهر %796بنسبة  فروانيةال مرور
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 : نسبة اإلنجاز .4

 محكمةلنسبة اإلنجاز  جاءتحيث  خالل هذا الشهر، %1193بلغت نسبة اإلنجاز اإلجمالية  -
 ،%7391بنسبة تليها محكمة مرور مبارك الكبير  ،%1691حيث بلغت  أعالها األحمدي مرور

 وأخيراً  ،%1193بنسبة  عاصمةمرور التليها محكمة  ،%7397بنسبة  حوليمحكمة مرور  ثم
 .على الترتيب %4293و  %4292الفروانية بنسبة الجهراء و مرور  محكمتي

 
خالل شهر  نوع الحكمعدد األحكام واألوامر الجزائية التي صدرت عن محاكم المرور حسب ثانياا : 
 :م8102 سبتمبر

 :( ما يلي1يتضح من جدول )

 : الحبس .2
 خالل هذا الشهر. حكماً  62الحبس أحكام  يبلغ إجمال -

 ثم محكمة أحكام، 2 تحيث بلغ الحبسأحكام  من عدد أعلى األحمديمرور  سجلت محكمة -
أحكام، ثم محكمة مرور  2بعدد  عاصمةتليها محكمة مرور ال ،أحكام 4بعدد  الجهراء مرور

أقل عدد من أحكام الحبس  مبارك الكبير بعدد حكمين، بينما سجلت محكمة مرور الفروانية
 فقط. حكم واحدحيث بلغ 

 خالل هذا الشهر. حوليلم يسجل أي حكم حبس في محكمة مرور  -

 سحب اإلجازة : .1

 خالل هذا الشهر. حكماً  61بلغ إجمالي أحكام سحب اإلجازة  -

 ،أحكام 4بعدد  مرور الكلية، تليها محكمة أحكام 7بعدد  األحمديمرور  ةمحكمجاء أكثرها في  -
حكمًا الفروانية بينما سجلت محكمة  ثم محكمتي مرور الجهراء ومبارك الكبير بعدد حكمين،

 .فقط واحداً 

 أي حكم سحب إجازة خالل هذا الشهر. حوليلم تسجل محكمة مرور  -
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 :الوفيات  .3

 خالل هذا الشهر. حالة 62 في محاكم المرور اةحاالت الوفبلغ إجمالي  -

تليها  ،حاالت وفاة 7 أعلى عدد من حاالت الوفاة حيث بلغ األحمدي مرور سجلت محكمة -
 حولي والجهراء مرور حاالت، بينما سجلت كاًل من محكمة 2محكمة مرور مبارك الكبير بعدد 

 .واحدة فقطوفاة حاالت الوفاة حيث بلغ حالة لأقل عدد  والفروانية

 خالل هذا الشهر. عاصمة اللم تسجل أي حالة وفاة في محكمة مرور  -

 :مجموع الغرامات .4

 دينار كويتي. 22761بلغ إجمالي الغرامات المسجلة  -

 حولي مرور ليها محكمةت ،%2493غرامات بنسبة لل مبلغأعلى  األحمديمرور سجلت محكمة  -
 مرور ومن بعدها محكمتي، %6.92بنسبة  مبارك الكبيرمرور ، ثم محكمة %3391بنسبة 

بنسبة  عاصمةال مرور وأخيرًا محكمة، على الترتيب %191و  %.39بنسبة  الجهراء والفروانية
 خالل هذا الشهر. 797%

م 8102 سبتمبرفي محاكم المرور خالل شهر المنظورة والمفصول فيها عدد القضايا اا : ثالث
 :مقارناا بنفس الشهر من العام السابق

 ( ما يلي: 3يتضح من جدول )

 القضايا المنظورة: .2

 من العام السابق بنسبة يرهإجمالي عدد القضايا المنظورة خالل هذا الشهر عن نظ رتفعا -
 القضايا أكثر، حيث جاءت المحاكم بعضفي  القضايا المنظورة ارتفاع وذلك بسبب ،3297%

، %3797بنسبة  حوليمرور محكمة  ثم، %3397بنسبة  األحمدي في محكمة مرور اً رتفاعا
  .%492أخيرًا محكمة مرور مبارك الكبير بنسبة و  ،%6494الجهراء بنسبة مرور  تليها محكمة

على  %292و  %6294بنسبة  عاصمةفروانية و الالمرور  في محكمتينخفاض االبينما جاء  -
 .الترتيب
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 : لقضايا المفصول فيهاا .1

خالل هذا الشهر عن نظيره من العام السابق بنسبة  المفصول فيهاإجمالي عدد القضايا  رتفعا -
حيث جاء أكثرها  ،المحاكم بعضفي  القضايا المفصول فيها رتفاعا ، وذلك بسبب1293%

، %3793بنسبة  حوليمحكمة مرور  ثم ،%.6149بنسبة  األحمدي حكمة مرورفي م اً رتفاعا
 .%3194بنسبة  الجهراء، وأخيرًا محكمة مرور %1193بنسبة  مبارك الكبيرمرور  تليها محكمة

بنسبة  عاصمة، ومحكمة مرور ال%3494نسبة ب الفروانية في محكمة مرورنخفاض االبينما جاء  -
 .خالل هذا الشهر عن نظيره من العام السابق 291%
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