




يأأ هذاأأإلصذصر أأسصوذصإلحأأءاتذرملحأأم ص ذص  أأم  ذ

منذإلعرضذصإلقضميمذيفذص  م  ذوصردعم ذصإلعأم ذو أ

.صإلتافيقذوص حمحلةذ

مليثذيتضمنذاإلصذصر سصوذصإلقضأميمذص رفاعأةذيف

يأأةذص  كمأأةذصإلعايأأماذبيأأمذ يمحأأم ذص  أأم  ذصر تسص 

وحمأأأم  ذصرنأأأتتءمعذيأأأت ذعروأأأ مذملحأأأ ذحأأأا ذ

صإلأأأسص رحذف مف أأأم ذصإلحأأأا ءةاذوتأأأ هذ يمحأأأم ذ

صإلقضأأميمذصإلأأاصودحذإلءدعأأم ذصإلعأأم ذملحأأ ذتحأأءيي 

صإلقضأأأميمذوص  مف أأأم ذبيأأأمذ مإلءحأأأ ةذرملحأأأم ص 

 أأأمنذصإلتافيأأأقذوص حأأأمحلةفت هذملحأأأ ذبحأأأاص 

.طا م ذصإلحاحذ
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•

املحكمة 

العليا

حماكم 

االستئناف

املحاكم 

االبتدائية
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محكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكوموارد

 

1,7511,3295,9653,8395,7834,7066,3534,6642,5661,80822,41816,346مسقط 

2191611,6061,4101,8541,6421,1189503642415,1614,404ظفار

665320717321120188674434616528مسندم 

3321965283585665195273363071702,2601,579البريمي 

4403391,8631,4111,6731,5821,0067744062575,3884,363الداخلية 

1,7841,3095,0333,4922,4082,1953,0992,1481,24394013,56710,084شمال الباطنة 

7655521,9631,4471,4631,3331,1978173612475,7494,396جنوب الباطنة 

5193761,4169241,1841,0519636303642624,4463,243جنوب الشرقية 

3522811,5841,1411,1721,0656004251901163,8983,028شمال الشرقية 

2652021,0547087716526944623592473,1432,271الظاهرة 

4023346212268206299138121341,074613الوسطى 

6,5334,82121,56515,11517,35315,15215,94411,4116,3254,35667,72050,855الجملة

المحافظة

الدائرة 

المجموعالعماليةالتجاريةالجزائية المدنية الشرعية
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المجموعالعماليةالتجاريةالجزائية المدنية الشرعية
 

2171,5911,6741,0392834,804صاللة

2151807981357ثمريت

2191,6061,8541,1183645,161الجملة

الدائــــــــرة  المحاكم 

االبتدائية

محكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكوموارد
 

7734673,6972,4933,2282,3314,4713,3191,9101,25914,0799,869مسقط

9047902,0971,1992,4472,2721,8321,3016365347,9166,096السيب 

747217114710810350442015423381قريات 

1,7511,3295,9653,8395,7834,7066,3534,6642,5661,80822,41816,346الجملة

المجموعالعمالية
المحاكم 

االبتدائية

الدائــــرة 

التجاريةالجزائية المدنية الشرعية
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المجموعالعماليةالتجاريةالجزائية المدنيةالشرعية

491331606841451خصب 

177451203165دبا

662072118844616الجملة

الدائرة  المحاكم 

االبتدائية
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محكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكوموارد

13391707543452404299241102871,6931,366الرستاق

3552526895006476105322962161342,4391,792نخل

282580642518252000158127وادي المعاول

352984636759292511216177بركاء

21415540327727224231223542251,243934المصنعة

7655521,9631,4471,4631,3331,1978173612475,7494,396الجملة

الدائرة 

المجموعالعماليةالتجاريةالجزائية المدنيةالمحكمة الشرعية المحاكم االبتدائية

محكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكوموارد

4453181,2758188717649917068706934,4523,299صحار

239188609416360320359272105601,6721,256شناص

101853522981691422111695434887728لوى

4182801,011595359346693407120862,6011,714صحم

17913846732618718624915833191,115827الخابورة

4023001,3191,03946243759643661482,8402,260السويق

1,7841,3095,0333,4922,4082,1953,0992,1481,24394013,56710,084الجملة

المحاكم االبتدائية

الدائرة 

المجموعالعماليةالتجاريةالجزائية المدنيةالمحكمة الشرعية
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المجموعالعماليةالتجاريةالجزائية المدنية الشرعية
 

2104184563701771,631صور

241611566513419الكامل والوافي

75233117127118670جعالن بني بو حسن

193494366350461,449جعالن بني بوعلي

17110895110277  مصيرة

5191,4161,1849633644,446الجملة

الدائرة 
المحاكم االبتدائية
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المجموعالعماليةالتجاريةالجزائية المدنية الشرعية
 

42368235123هيما

2418381976391محوت

12140119179110560الدقم

403462682991211,074الجملة

الدائـرة  المحاكم 

االبتدائية

محكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكوموارد

1921458345196155045953823362312,5721,781عبري

43321038676695143158288238ينقل

30251171038079483788283252ضنك

2652021,0547087716526944623592473,1432,271الجملة

المجموع المحاكم 

االبتدائية

الدائرة 

العماليةالتجاريةالجزائية المدنيةالمحكمة الشرعية
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حكم 

قطعي
تركصلح

انقطاع 

الخصومة
احالة

وقف 

الخصومة

كأن لم 

تكن
شطب

 

3,27110254023925528712المحكمة الشرعية

11,7301,3661,25116101041572840المدنية

15,061580781508الجزائية

9,6754501073817510730844التجارية

3,70923926711142826540العمالية

43,4463,0853,001131,0693092414,944الجملة

الدائرة

نوع الحكم

محكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكومواردمحكوموارد

71534272853693221639887571,117815ابراء

53483452742292191601246434851699المضيبي

9461297165200173977576695480بدية

281911878918659362513321232  القابل

24249187494614922180168وادي بني خالد

32301411086057352432271221دماء والطائيين

5046165144174162725922463413سمد الشان

3522811,5841,1411,1721,0656004251901163,8983,028الجملة

المحاكم 

االبتدائية

الدائرة 

المحكمة 

الشرعية
المجموعالعماليةالتجاريةالجزائية المدنية
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حكم قطعياحالةحكم قطعياحالة

01,4340124

01,0820157

04960112

099011

0234174

1434861

01,0580226

0370085

0277015

0140068

0260031

55206

060287

65,94291,257

محكمة الجناياتالجزائية

نوع الحكم

مسقط

السيب

الدائرة

صالله

مسندم

البريمي

نزوى

صحار

صور

الجملة

الرستاق

ابراء

المضيبي

عبري

الدقم
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والقباحاتتشمل العوارض * 

•

33





3,1441,6361,503االحوال الشخصية

10,4704,6695,679المدنية

7,2602,3454,813التجارية

20,8748,65011,995الجملة

قرارات اتمام الصلحالواردطلبات الصلح
قرارات عدم اتمام 

الصلح

327 299 230
588

44 15

490

949
1007

3056

138 39171

681
600

3130

82

149

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

لعدم اتفاق االطراف لترك الطلب لصلح خارج اللجنة لعدم حضور المصالح
معه

لعدم االختصاص يةإلنتهاء المدة القانون

االحوال الشخصية

المدنية

التجارية
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