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  مرآز المعلومات واإلحصاء والتوثيق

  
  
  
  

  القضاء يف اململكة العربية السعودية
  
  
  
  



 ٢

  )١( جدول 
  ١ هـ١٤٢٦-١٤٢٥ لألعوام وعدد القضاة في مختلف مناطق المملكةالتقرير اإلحصائي للمقارنة بين عدد القضايا 

  
  

 هـ١٤٢٦عام   هـ١٤٢٥عام 
 المناطق

متوسط ما ينظره  عدد القضاة عدد القضايا
متوسط ما ينظر  عدد القضاة عدد القضايا القاضي شهريا

 القاضي شهريا

 103 84 104290 102 84 103227 منطقة الرياض

 116 114 159766 102 115 140955 منطقة مكة المكرمة
 103 45 55845 138 43 71209 منطقة المدينة المنورة
 80 53 50855 82 54 53133 منطقة الشرقية
 66 47 37400 64 48 36777 منطقة القصيم
 73 87 76772 95 87 98761 منطقة عسير
 120 38 54847 110 42 55457 منطقة جازان
 63 27 20585 62 29 21562 منطقة حائل
 119 18 25876 131 19 29787 منطقة تبوك
 77 14 12905 92 14 15507 منطقة الجوف
 65 23 18106 58 22 15385 منطقة الباحة

 67 10 8115 81 9 8712 منطقة الحدود الشمالية
 79 19 17981 94 20 22648 منطقة نجران

 91 20 21893 73 22 19168 اإلحساءمحافظة 
 92 10 11100 114 11 15056 ذةمحافظة القنف

 54 21 13692 52 21 13160 محافظة الدوادمي
 41 9 4451 39 10 4666 محافظة المجمعة
 50 6 3644 55 7 4598 محافظة األفالج

 145 7 12218 119 7 10029 محافظة وادي الدواسر
 46 10 5544 44 10 5330 القويعيهمحافظة 

 90 662 715885 92 674 745127 المجموع
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  :الحظ من الجدول السابق عدة نقاط من أهمهاي
    .هـــ١٤٢٦  هــــ إلى العام١٤٢٥من العام " القاضي في جميع مناطق ومحافظات المملكة قد قل تقريبا بمقدار قضيتين شهرياهينظر متوسط ماأن .١
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ا    ""فمثالفمثال""ومقبوالومقبوال" " منطقيامنطقيا""في بعض المحافظات والمناطق قد تغير تغيرا      في بعض المحافظات والمناطق قد تغير تغيرا      ""ينظره القاضي شهريا  ينظره القاضي شهريا    متوسط ما متوسط ما أن  أن  ..٢٢ ا    بلغ متوسط م ورة       " " ينظره القاضي شهريا     ينظره القاضي شهريا       بلغ متوسط م ة المن ة المدين ي منطق ورة       ف ة المن ة المدين ي منطق   ١٠٣١٠٣""ف
  ..هـهـ١٤٢٥١٤٢٥ق قضيتين عن العام ق قضيتين عن العام بفاربفار"" قضايا يوميا قضايا يوميا٥٥أي أن القاضي في منطقة المدينة المنورة قد نظر في المتوسط إلى أي أن القاضي في منطقة المدينة المنورة قد نظر في المتوسط إلى ""للقاضي الواحدللقاضي الواحد" " قضية شهرياقضية شهريا

ساوي    أي ماأي ما"" قضية شهريا قضية شهريا١٤٥١٤٥""ينظره القاضي في محافظة وادي الدواسرينظره القاضي في محافظة وادي الدواسر  في المقابل بلغ متوسط ما    في المقابل بلغ متوسط ما     ساوي  ي ا  ٧٧""ي ضايا يومي ا  ق ضايا يومي دا      ""ق ر ج رقم آبي ذا ال دا      للقاضي الواحد وه ر ج رقم آبي ذا ال ة عدد ساعات     ""للقاضي الواحد وه ة عدد ساعات     مع مقارن مع مقارن
  ..الدوام الرسمية الدوام الرسمية 

  
ا       توضيح مشكلة عدم التوازن في  توزيع القضاة على          توضيح مشكلة عدم التوازن في  توزيع القضاة على          ""يمكن أيضا يمكن أيضا ..٣٣ ا       المناطق والمحافظات بمقاييس التشتت اإلحصائية لمتوسط م تم استخدام االنحراف        ،،""ينظره القاضي شهريا     ينظره القاضي شهريا       المناطق والمحافظات بمقاييس التشتت اإلحصائية لمتوسط م تم استخدام االنحراف        وسوف ي وسوف ي

  ::المعياري آما هو موضح في الجدول التاليالمعياري آما هو موضح في الجدول التالي
  
  
  

  )٢(جدول 
  

  هـ١٤٢٦العام   هـ١٤٢٥العام   
ينظره  االنحراف المعياري لمتوسط ما

في مختلف مناطق "القاضي شهريا
  المملكة

28.29 27.41  

  
  
  
  

سبيا   ١٤٢٦١٤٢٦هـوهـو١٤٢٥١٤٢٥للعامين  للعامين  ""ينظره القاضي شهريا  ينظره القاضي شهريا    يالحظ من الجدول السابق أن متوسط ما      يالحظ من الجدول السابق أن متوسط ما       سبيا   هـ متشتت ن ا         ""هـ متشتت ن شديد لمتوسط م اوت ال ك للتف ا         وذل شديد لمتوسط م اوت ال ك للتف اطق     ""ينظره القاضي شهريا     ينظره القاضي شهريا       وذل اطق     في مختلف من في مختلف من
  ..عدد القضاة على مختلف مناطق المملكة والمحافظاتعدد القضاة على مختلف مناطق المملكة والمحافظاتآما في المجمعة وذلك يعزى إلى سؤ التوزيع لآما في المجمعة وذلك يعزى إلى سؤ التوزيع ل""ونقصاناونقصانا  المملكة ومحافظاتها آالزيادة في وادي الدواسرالمملكة ومحافظاتها آالزيادة في وادي الدواسر
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  )٣(جدول 

  ٢هـ١٤٢٦دراسة معدل التغير في عدد القضاة تبعا للتغير في عدد القضايا للعام 
  

 عدد القضاة عدد القضايا المناطق والمحافظات
 %0.00 %1.03 منطقة الرياض

 %0.87- %13.35 منطقة مكة المكرمة
 %4.65 %21.58- ة المنورةمنطقة المدين

 %1.85- %4.29- منطقة الشرقية
 %2.08- %1.69 منطقة القصيم
 %0.00 %22.26- منطقة عسير
 %9.52- %1.09-  منطقة جازان
 %6.89- %4.53- منطقة حائل
 %5.26- %13.13- منطقة تبوك
 %0.00 %16.78- منطقة الجوف
 %4.55 %17.69 منطقة الباحة
 %11.11 %6.39- شماليةمنطقة الحدود ال

 %5.00- %20.60- منطقة نجران
 %9.09- %14.22 حساءحافظة االم

 %9.09- %26.28- محافظة القنفذة
 %0.00 %4.04 محافظة الدوادمي
 %10- %4.61- محافظة المجمعة

 %14.29- %20.75- ألفالجمحافظة ا
 %0.00 %21.83 محافظة وادي الدواسر
 %0.00 %4.02 محافظة القويعية

 %1.78- %3.92- المجموع
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 ٦

  ::يالحظ من الجدول السابق عدة نقاط أهمهايالحظ من الجدول السابق عدة نقاط أهمها
ة ""أن الزيادة الملحوظة في عدد القضايا آان يتبعه في بعض األحيان نقصان في عدد القضاة فمثال            أن الزيادة الملحوظة في عدد القضايا آان يتبعه في بعض األحيان نقصان في عدد القضاة فمثال            ..١١ ة آانت نسبة الزيادة في عدد القضايا في منطقة مك ة  آانت نسبة الزيادة في عدد القضايا في منطقة مك ة   المكرم ا نقص عدد    %%١٣٫٣٥١٣٫٣٥ المكرم ا نقص عدد    بينم بينم

  ..بينما انعدمت ردة الفعل في عدد القضاةبينما انعدمت ردة الفعل في عدد القضاة%%٢١٫٣٨٢١٫٣٨سر فالزيادة الكبيرة لعدد القضاياسر فالزيادة الكبيرة لعدد القضاياااوبالمثل محافظة وادي الدووبالمثل محافظة وادي الدو،،-%%٠٫٨٧٠٫٨٧القضاة القضاة 
ع                         ، ، ""على العكس تماما  على العكس تماما  ..٢٢ ر المتوق ى غي ضاة عل ان عدد الق ا آ اطق والمحافظات بينم ل في بعض المن ان يق ضايا آ ع                         يالحظ أن عدد الق ر المتوق ى غي ضاة عل ان عدد الق ا آ اطق والمحافظات بينم ل في بعض المن ان يق ضايا آ اطق أخرى          يالحظ أن عدد الق ي من ر ف يهم أآب ا الحاجة إل ا بينم د فيه اطق أخرى          يزي ي من ر ف يهم أآب ا الحاجة إل ا بينم د فيه يزي

  %.%.١١٫١١١١٫١١بينما زاد عدد القضاة فيها بنسبة بينما زاد عدد القضاة فيها بنسبة %%٦٫٨٥٦٫٨٥-في منطقة الحدود الشمالية قل عدد القضايا فيها بنسبة في منطقة الحدود الشمالية قل عدد القضايا فيها بنسبة ""فمثالفمثال
  
ضاة ت         هه١٤٢٦١٤٢٦    -هـهـ١٤٢٥١٤٢٥يتضح من قراءات الصف األخير أنه في الفترة من          يتضح من قراءات الصف األخير أنه في الفترة من          ..٣٣ ضاة ت       ـكانت نسبة التغير اإلجمالية في عدد الق از        ـكانت نسبة التغير اإلجمالية في عدد الق شكل ممت ضايا ب دد الق ة لع ر اإلجمالي سبة التغي ع ن از        تب شكل ممت ضايا ب دد الق ة لع ر اإلجمالي سبة التغي ع ن سبة   ،،تب سبة   ولكن ن ولكن ن

  ..محافظة لم تكن بالنسبة المتالئممحافظة لم تكن بالنسبة المتالئمالتغير التفصيلية لعدد القضاة والقضايا في آل منطقة والتغير التفصيلية لعدد القضاة والقضايا في آل منطقة و
  

 هـهـ١٤٢٥١٤٢٥-هـهـ١٤٢٤١٤٢٤ارنتها بالفترة من ارنتها بالفترة من يمكن تلخيص وتوضيح النتائج النهائية من الجدول السابق في الرسم البياني التالي مع مقيمكن تلخيص وتوضيح النتائج النهائية من الجدول السابق في الرسم البياني التالي مع مق
 

 
 
 

  ..وفي النهاية نرى العالقة طردية بين عدد القضايا وعدد القضاة ولكنها ليست بالقوة الكافيةوفي النهاية نرى العالقة طردية بين عدد القضايا وعدد القضاة ولكنها ليست بالقوة الكافية
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  ::الجدول التاليالجدول التاليتوضيح قوة العالقة بين معدل التغير في عدد القضاة ومعدل التغير في عدد القضايا باستخدام معامالت االرتباط اإلحصائية التي تتضح في توضيح قوة العالقة بين معدل التغير في عدد القضاة ومعدل التغير في عدد القضايا باستخدام معامالت االرتباط اإلحصائية التي تتضح في ""يمكن أيضايمكن أيضا..
  
  
  
  )٤(جدول
  

معامل االرتباط بين معدل التغير لعدد 
  هـ١٤٢٦-هـ١٤٢٥للفترة من عام   هـ١٤٢٥-هـ١٤٢٤للفترة من عام   القضاة وعدد القضايا

 21. 19.  معامل االرتباط

  "طردية ضعيفة جدا "طردية ضعيفة جدا  تفسير العالقة
  

دا   من الجدول السابق يتضح أن العالقة بين معدل    من الجدول السابق يتضح أن العالقة بين معدل     ضايا ضعيفة ج دا   التغير في عدد القضاة وعدد الق ضايا ضعيفة ج ع              ""التغير في عدد القضاة وعدد الق ة توزي م حرآ ضايا ومن ث دد الق سنوية لع ادة ال دار الزي ؤ بمق ي أن دراسات التنب م يعن ع              م ة توزي م حرآ ضايا ومن ث دد الق سنوية لع ادة ال دار الزي ؤ بمق ي أن دراسات التنب م يعن م
 ".".القضاة على المناطق قد تكون معدومة أو أنها تتبع آلية بطيئة جداالقضاة على المناطق قد تكون معدومة أو أنها تتبع آلية بطيئة جدا
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  )٥(جدول 
  ٣)هـ١٤٢٨ ،هـ١٤٢٧ (لألعوام ير في عدد القضايا دراسة معدل التغير في عدد القضاة تبعا للتغ

  
  

 هـ١٤٢٨عام   هـ١٤٢٧عام 
 المناطق

متوسط ما ينظره  عدد القضاة عدد القضايا
متوسط ما ينظر  عدد القضاة عدد القضايا القاضي شهريا

 القاضي شهريا

 ٨٣ ١٥٤ ١٥٢٨٩٧    منطقة الرياض

 ١١٢ ١٣٦ ١٨٣٤١٣    منطقة مكة المكرمة
 ٩٠ ٩٢ ٩٩٢٧٢    عسيرمنطقة 

 ٨٧ ٥١ ٥٣٠٥١    منطقة المدينة المنورة
 ٩٤ ٧٨ ٨٧٨٨٢    منطقة الشرقية
 ١٠٧ ٤٣ ٥٥٤٢٠    منطقة جازان
 ٩٩ ٤٨ ٥٦٩٤٠    منطقة القصيم
 ١١٤ ٢٢ ٣٠١٨٠    منطقة تبوك
 ٨٥ ٢٩ ٢٩٤١٨    منطقة حائل
 ٦١ ٢١ ١٥٣٠١    منطقة الباحة
 ٧١ ١١ ٩٣٣٣    منطقة الجوف

 ٨٨ ١٢ ١٢٦٢٠    منطقة الحدود الشمالية
 ١٠٣ ١٨ ٢٢٣٣٤    منطقة نجران
 ٩٤ ٧١٥ ٨٠٨٠٦١    المجموع
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 ٩

  
  )٦(جدول 

  
  ٤)هـ١٤٢٧(معدل القضاة إلى السكان في المملكة عام 

  

سكان عام  المنطقة
 هـ١٤٢٧

عدد القضايا 
 والصكوك

عدد 
المحاآم

عدد 
 القضاة

 ينظرهمتوسط ما 
 امالقاضي في الع

معدل القضاة لكل 
  من السكان١٠٠،٠٠٠

عدد السكان مقابل 
 آل قاضي

 40801 2,40 1122 140 54 157135 5712241 منطقة الرياض

منطقة مكة 
 46669 2,14 1507 130 37 195894 6066921 المكرمة

 19848 5,04 1064 89 41 94710 1766477 منطقة عسير
منطقة المدينة 

 34415 2,91 1311 46 14 60319 1583110 المنورة

 43955 2,28 1055 80 21 84372 3516370 المنطقة الشرقية
 31071 3,22 1222 40 23 48876 1242844 منطقة جازان
 22622 4,42 1061 47 24 49873 1063244 منطقة القصيم
 31474 3,18 1358 23 9 31238 723901 منطقة تبوك
 19014 5,26 1121 29 14 32502 551397 منطقة حائل
 29121 3,43 725 13 5 9431 378569 منطقة الجوف
 16478 6,07 641 24 12 15380 395483 منطقة الباحة

منطقة الحدود 
 26636 3,75 791 11 5 8706 292998 الشمالية

 24439 4,09 1375 18 7 24757 439903 منطقة نجران
 34547 3 1184 690 266 813193 23733458 المجموع
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 ١٠

  )٧(جدول 
  

  ٥)هـ١٤٢٨(معدل القضاة إلى السكان في المملكة عام 
  

سكان عام  المنطقة
 هـ١٤٢٨

عدد القضايا 
 والصكوك

عدد 
المحاآم

عدد 
 القضاة

 ينظرهمتوسط ما 
 القاضي في العام

معدل القضاة لكل 
  من السكان١٠٠،٠٠٠

عدد السكان مقابل 
 آل قاضي

 ٣٧٨٩٤ ٢٫٦٤ ٨٢٩ ١٥٤ ٥٤ ١٥٢٨٩٧ ٥٨٣٥٦١٣ منطقة الرياض

منطقة مكة 
 ٤٤٨٣١ ٢٫٢٣ ١٢٤٣ ١٣٦ ٣٨ ١٨٣٤١٣ ٦٠٩٧٠٧٧ المكرمة

 ١٩٠٩٤ ٥٫٢٤ ٨٢٤ ٩٢ ٤٢ ٩٩٢٧٢ ١٧٥٦٦٢٥ منطقة عسير
منطقة المدينة 

 ٣١٦٦٠ ٣٫١٦ ٩١٦ ٥١ ١٤ ٥٣٠٥١ ١٦١٤٦٤٤ المنورة

 ٤٥٤٥٧ ٢٫٢٠ ٩٥٠ ٧٨ ٢١ ٨٧٨٨٢ ٣٥٤٥٦٤٤ المنطقة الشرقية
 ٢٩١٤٢ ٣٫٤٣ ١١٢٣ ٤٣ ٢٤ ٥٥٤٢٠ ١٢٥٣٠٨٩ منطقة جازان
 ٢٢٤٣٩ ٤٫٤٦ ٨٥٥ ٤٨ ٢٤ ٥٦٩٤٠ ١٠٧٧٠٦٨ منطقة القصيم
 ٣٣٤٤٠ ٢٫٩٩ ١١٧٢ ٢٢ ٩ ٣٠١٨٠ ٧٣٥٦٨٢ منطقة تبوك
 ١٩٠١٨ ٥٫٢٦ ٦٤٦ ٢٩ ١٤ ٢٩٤١٨ ٥٥١٥٢٣ منطقة حائل
 ١٨٤٦٣ ٥٫٤٢ ٦٠٨ ٢١ ١٢ ١٥٣٠١ ٣٨٧٧١٧ منطقة الجوف
 ٣٤٧٣٤ ٢٫٨٨ ٨٤٨ ١١ ٥ ٩٣٣٣ ٣٨٢٠٧٠ منطقة الباحة

قة الحدود منط
 ٢٤٥٧٥ ٤٫٠٧ ٩٥٧ ١٢ ٥ ١٢٦٢٠ ٢٩٤٨٩٦ الشمالية

 ٢٤٩٥٥ ٤٫٠١ ٩٤٨ ١٨ ٧ ٢٢٣٣٤ ٤٤٩١٨٦ منطقة نجران
    ٧١٥ ٢٦٩ ٨٠٨٠٦١  المجموع
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 ١١

  
  
  )٨(جدول

  ٦ترتيب المناطق حسب أوزانها في النشاط القضائي
  

ب خالل عام الترتي النسبة هـ١٤٢٧الترتيب خالل عام  النسبة هـ١٤٢٦الترتيب خالل عام  م
  هـ١٤٢٨

  

 22.70% منطقة مكة المكرمة 24,09% منطقة مكة المكرمة 23,87% منطقة مكة المكرمة 1

 18.92% منطقة الرياض 19,32% منطقة الرياض 20,09% منطقة الرياض 2

 12.29% منطقة عسير 11,65% منطقة عسير 10,72% منطقة عسير 3

 10.88% منطقة الشرقية 10,38% منطقة الشرقية 10,16% منطقة الشرقية 4

 7.05% منطقة القصيم 7,42% منطقة المدينة المنورة 7,80% منطقة المدينة المنورة 5

 6.86% منطقة جازان 6,01% منطقة جازان 7,66% منطقة جازان 6

 6.57% منطقة المدينة المنورة 6,13% منطقة القصيم 5,22% منطقة القصيم 7

 3.73% منطقة تبوك 3,84% ة تبوكمنطق 61,.3% منطقة تبوك 8

 3.64% منطقة حائل 4,00% منطقة حائل  2,88% منطقة حائل  9

 2.76% منطقة نجران 1,89% منطقة الباحة 2,53% منطقة الباحة 10

 1.89% منطقة الباحة 3,04% منطقة نجران 2,51% منطقة نجران 11

د الشماليةمنطقة الحدو 1,16% منطقة الجوف 1,80% منطقة الجوف 12  %1.56 

 1.15% منطقة الجوف 1,07% منطقة الحدود الشمالية 1,13% منطقة الحدود الشمالية 13
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 ١٢

  
  

  
    
  ) ٩(جدول  

  
  ٧)هـ١٤٢٧إلى -هـ١٤١٧( تطور النشاط القضائي في المملكة من عام 

  

إحصاءات قضايا  السنة
يميز من نسبة ما  معدل التغير إحصاءات التمييز معدل التغير المحاآم 

 األحكام

 9،9% 0 43918 0 444844 هـ1417
 9,8% 1,88% 44745 2,92% 457817 هـ1418
 11% 8,61% 48597 1,11% 462896 هـ1419

 9,6% 4,69% 50875 14,62% 530549 هـ1420

 9,7% 10,37% 56153 9,03% 578483 هـ1421
 10,1% 3,11% 57956 -0,56% 575267 هـ1422
 6% -23,43% 44379 27,76% 734985 هـ1423
 5% -15,42% 37538 2,41% 752675 هـ1424
 5,2% 3,61% 38894 -1% 745127 هـ1425
 6% 8,90% 42357 3,92% 715885 هـ1426

 6,8% 11,02% 47023 -3,35% 691938 هـ1427

 8.2% 18.54% 55739 - 204% 677796 هـ1428
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 ١٣

  
  )١٠(جدول

  
  ٨ هـ١٤٢٧المملكة حسب المنطقة ونوع القضية لعامالقضايا المنظورة أمام المحاآم ب

  
  

 نوع القضية
 المنطقة

 إنهائية جنائية حقوقية

نسبة المنطقة إلى  المجموع
 عدد القضاةعدد المحاآم إجمالي المناطق

 140 54 19,50 134976 61182 18650 55144 منطقة الرياض
 130 37 26,20 181528 72354 44507 64667 منطقة مكة المكرمة
 89 41 10,70 73698 43155 11104 19439 منطقة عسير

 46 14 7,90 54694 26724 7141 20829 منطقة المدينة المنورة
 80 21 10,50 72536 28940 15009 28587 المنطقة الشرقية
 40 23 5,70 39524 17124 8656 13744 منطقة جازان
 47 24 5,20 35721 21213 4873 9635 منطقة القصيم
 23 9 3,90 26973 9115 5665 12193 منطقة تبوك
 29 14 3,30 22771 12413 2782 7576 منطقة حائل
 24 12 1,90 13439 8827 1613 2999 منطقة الباحة
 13 5 1,40 9431 3796 2636 2999 منطقة الجوف

 11 5 1,10 7868 3626 1595 2647منطقة الحدود الشمالية
 18 7 2,70 18779 10339 2016 6424 منطقة نجران
 690 266 100 691938 318808 126247 246883 المجموع
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  )١١(جدول
  

  ٩ هـ١٤٢٨القضايا المنظورة أمام المحاآم بالمملكة حسب المنطقة ونوع القضية لعام
  
  

 نوع القضية
 المنطقة

 إنهائية جنائية حقوقية

نسبة المنطقة إلى  المجموع
 عدد القضاةعدد المحاآم إجمالي المناطق

 ١٥٤ ٥٤ ١٨٫٨ ١٢٧٧٠٠ ٥٣٨٦٦ ٢٤٣٣١ ٤٩٥٠٣ منطقة الرياض
 ١٣٦ ٣٨ ٢٤٫٩ ١٦٩٠٠٦ ٧٢٣٠٥ ٣٨٣٤٢ ٥٨٣٥٩ منطقة مكة المكرمة
 ٩٢ ٤٢ ١١٫٢ ٧٥٧٧٩ ٤٣٧٩٥ ١١٢٢٣ ٢٠٧٦١ منطقة عسير

 ٥١ ١٤ ٦٫٩ ٤٦٧٤١ ١٩٩٣٠ ٦٩٧٥ ١٩٨٣٦ منطقة المدينة المنورة
 ٧٨ ٢١ ١٠٫٩ ٧٤٠٨٧ ٢٨٤٧٧ ١٦٦٨٢ ٢٨٩٢٨ المنطقة الشرقية
 ٤٣ ٢٤ ٧٫١ ٤٨٢٨٤ ٢٠٩٠١ ١١٦٤١ ١٥٧٤٢ منطقة جازان
 ٤٨ ٢٤ ٦٫١ ٤١٠٢٥ ٢٤٩٠١ ٥٠١٧ ١١١٠٧ منطقة القصيم
 ٢٢ ٩ ٣٫٨ ٢٥٧٨٨ ٨٢٤٦ ٥٠٠١ ١٢٥٤١ منطقة تبوك
 ٢٩ ١٤ ٢٫٨ ١٨٧٢٤ ٩٢٤٤ ٢٧٢٧ ٦٧٥٣ منطقة حائل
 ٢١ ١٢ ١٫٩ ١٢٧٧٨ ٧٠٦٢ ١٧٩٧ ٣٩١٩ منطقة الباحة

 ١١ ٥ ١٫٤ ٩٣٣٣ ٣٧١٩ ٢٩٨٦ ٢٦٢٨ ة الجوفمنطق
 ١٢ ٥ ١٫٧ ١١٤٨٧ ٥٩١٩ ١٧١٨ ٣٨٥٠منطقة الحدود الشمالية

 ١٨ ٧ ٢٫٥ ١٧٠٦٤ ٨٢٣٨ ٢٥٨٤ ٦٢٤٢ منطقة نجران
%١٠٠ ٦٧٧٧٩٦ ٣٠٦٦٠٣ ١٣١٠٢٤ ٢٤٠١٦٩ المجموع  ٧١٥ ٢٦٩ 
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ام      ١٤١٤٢١٤١٤٢هـ أي بنقص قدره     هـ أي بنقص قدره     ١٤٢٨١٤٢٨ة لعام   ة لعام    قضي  قضي ٦٧٧٧٩٦٦٧٧٧٩٦من واقع البيانات بلغ عدد القضايا المنظورة أمام جميع المحاآم           من واقع البيانات بلغ عدد القضايا المنظورة أمام جميع المحاآم            ام       قضية من الع  قضية موزعة    قضية موزعة   ٦٩١٩٣٨٦٩١٩٣٨ حيث آانت      حيث آانت     هـ هـ ١٤٢٧١٤٢٧ قضية من الع

  ::آاآلتي آاآلتي 
  %%٣٦٣٦ قضية حقوقية بنسبة  قضية حقوقية بنسبة ٢٤٠١٦٩٢٤٠١٦٩
  %%١٩١٩ قضية جنائية بنسبة  قضية جنائية بنسبة ١٣١٠٢٤١٣١٠٢٤
 %.%.٤٥٤٥ قضية إنهائية بنسبة  قضية إنهائية بنسبة ٣٠٦٦٠٣٣٠٦٦٠٣


