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Chapter Seven: Justice and Security Statistics

الباب السابع: القضاء واإلحصاءات األمنية

This chapter includes all statistical data, which demonstrates 
the activities and services of Dubai Courts for its three 
litigation stages first instance, appeal and cassation in terms 
of registered cases and decreed cases, It also demonstrates 
the activities of the public prosecutor in criminal cases 
and crimes committed, types of judgments and number 
of condemned; the chapter also includes Civil Defense 
services in the Emirate of Dubai related to road accidents, 
fire accidents, sea transportation accidents and individual 
marine accidents. It also shows statistical data on committed 
crimes and its perpetrators registered by the Decision Making 
Center at Dubai Police General Headquarters during the 2008 
- 2010 period. These data are updated on an annual periodic 
basis.

نشاط  تعرض  التي  اإلحصائية  البيانات  جميع  على  الباب  يحتوى 

االبتدائية،  احملكمة  الثالثة  بدرجاتها  وخدماتها  دبي  محاكم  دائرة 

ودعاوى  دعاوى مسجلة  التمييز من  االستئناف ومحكمة  محكمة 

القضايا  في  العامة  النيابة  نشاط  أيضاً  يعرض  كما  محكومة. 

وعدد  فيها  الصادرة  األحكام  وأنواع  فيها  املرتكبة  واجلرائم  اجلزائية 

املدانني بها، ويعرض الباب خدمات الدفاع املدني بإمارة دبي املتعلقة 

بحوادث احلريق وحوادث وسائل النقل البحري وكذلك حوادث األفراد 

باجلرائم  املتعلقة  اإلحصائية  البيانات  الباب  يعرض  كما  البحرية، 

القيادة  في  القرار  اتخاذ  دعم  مبركز  املسجلة  ومرتكبيها  املرتكبة 

العامة لشرطة دبي، وذلك خالل الفترة الزمنية 2010 - 2008، حيث 

يتم حتديث البيانات سنوياًً من مصادرها وبشكل دوري.

The importance of these data is to achieve societal justice 
through the speed and accurate processing of cases, 
executing judgments, decisions and court orders, and 
the authentication of contracts and documents, and the 
demonstration of the extent of cooperation between the 
public prosecutor and Dubai Courts in the prosecution of 
criminal cases. the public prosecutor also represents the 
Dubai Courts and its various departments in the criminal 
courts in all stages of litigation to protect the rights of the 
general public and of the government to ensure the stability 
and security of society. the Civil Defense also participates in 
the provision of protection and security to the individuals in 
society by protecting their lives from fire accidents and from 
sea accidents.

من  وذلك  باجملتمع  العدالة  في حتقيق  القضاء  بيانات  أهمية  تكمن 

خالل الدقة والسرعة بالفصل في الدعاوى وتنفيذ األحكام والقرارات 

التعاون بني  واألوامر القضائية وتوثيق العقود واحملررات وإظهار مدى 

ومباشرتها  اجلزائية  الدعاوى  رفع  في  احملاكم  ودائرة  العامة  النيابة 

وإحالة املتهمني إلى احملاكم اخملتصة، كما تتولى النيابة العامة أمور 

اإلنابات القضائية بشأن تسليم اجملرمني، كما متثل النيابة حكومة 

دبي ودوائرها اخملتلفة أمام القضاء املدني في جميع مراحل التقاضي 

حلماية احلقوق واملصالح العامة واحلكومية لضمان مجتمع أكثر أمناً 

والسالمة  احلماية  توفير  في  املدني  الدفاع  يشارك  كما  واستقراراً. 

واألمان ألفراد اجملتمع عن طريق احملافظة على حياتهم وحمايتهم من 

حوادث احلريق واحلوادث البحرية
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Main results for the year 2010: النتائج الرئيسة لعام 2010:

Percentage of registered cases at the Court of First Instance 
increased by 19.3% compared to the year 2009; of total 
registered cases, labor cases formed 50.2%, followed by 
commercial cases contributed with 19.9%; then civil cases 
13.8%, and personal affairs cases 9.6%, while the remaining 
6.5% represents realestate cases.

بنسبة  االبتدائية  المحكمة  في  المسجلة  القضايا  ارتفعت 

المسجلة،  القضايا  إجمالي  من   ،2009 بعام  بالمقارنة   19.3%

التجارية  القضايا  تليها   ،50.2% العمالية  القضايا  شكلت 

أحوال  قضايا  ثم   ،13.8% المدنية  القضايا  ثم   ،19.9%

.6.5% العقارية  القضايا  وأخيراً  النفس9.6%، 

Annual percentage increase in number of incoming cases at 
public prosecution is 19.1% compared to the year 2009.

النيابة  في  الواردة  القضايا  عدد  في  السنوية  الزيادة  نسبة 
.2009 بعام  باملقارنة   19.1% العامة 

The number of cases received by the public prosecution as 
per the specialized prosecutions is 59,211 cases.

النيابات  حسب  العامة  للنيابة  الواردة  القضايا  عدد  بلغ 
قضية.  59,211 التخصصية 

Crime rate (per 1,000 population) is 9.9،

Percentage of fire accidents decreased by 2.3% compared to 
the year 2009

.9.9 السكان)  1,000 من  (لكل  اجلرمية  معدل 

.2009 بعام  باملقارنة   %2.3 بنسبة  احلريق  قلَّت حوادث 

Percentage of fire accidents at locations of residential 
Establishments is the highest at 37.3%.

لها  نسبة  أعلى  السكنية  املنشآت  مبواقع  احلريق  حوادث  بلغت 
.37.3% مبقدار 

Percentage of persons who were rescued at sea accidents 
is 89.4%.

.89.4% البحرية  احلوادث  إنقاذهم في  مت  الذين  األفراد  نسبة 





عدد القضايا في احملكمة اإلبتدائية - إمارة دبي
Number of Cases at the Courts of First Instance- Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 01) جدول

200820092010Titleالبيان 

القضايا املدنية
 1,8032,1562,270Registeredاملسجلة

Civil Cases 
 1,5742,1232,052Decreedاحملكومة

القضايا التجارية
 1,6472,6803,265Registeredاملسجلة

Commercial Cases 
 1,5751,7592,546Decreedاحملكومة

القضايا العقارية*
 1491,6061,070Registeredاملسجلة

Real Estate Cases *
 25421948Decreedاحملكومة

القضايا العمالية
 2,4635,8258,245Registeredاملسجلة

Labor Cases 
 2,2404,7976,427Decreedاحملكومة

قضايا أحوال النفس
 1,5181,5081,586Registeredاملسجلة

Personal Affairs Cases 
 1,1061,1281,033Decreedاحملكومة

اجملموع
 7,58013,77516,436Registeredاملسجلة

Total 
 6,52010,22813,006Decreedاحملكومة

 Source: Dubai Courts Departmentاملصدر: دائرة محاكم دبي

إجمالي القضايا/ املواد املسجلة مبحكمة التمييز - إمارة دبي
 Total Cases/ Articles Registered at the Court of Cassation - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 02) جدول

200820092010Titleالبيان

313372417Civil Cassationطعن مدني

 334315392Commercial Cassationطعن جتاري

 345Petition for Review - Civilإلتماس إعادة نظر - حقوق

 109129175Labor Cassationطعن عمالي

 135132152Personal Status and Inheritarce Cassationطعن أحوال شخصية ومواريث

 111Petition for Review - Personal Statusالتماس إعادة النظر- أحوال

*63263Real Estate Cassation-طعن عقاري*

8951,0161,405Totalاجملموع

* ابتداًء من عام 2009
املصدر: دائرة محاكم دبي

* From Year 2009
Source: Dubai Courts Department 



إجمالي التوثيقات والعقود واحملررات املسجلة/ كاتب العدل - إمارة دبي
Total of Registered Attestations, Contracts and Instruments/ Notary Public - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 03) جدول

200820092010Titleالبيان

 6,0707,7419,307Main Branchالفرع الرئيسي

16,13214,99117,010فرع دائرة التنمية االقتصادية
Department of Economic 
Development Branch 

 50,06247,26351,673Al Barshaa Branchفرع البرشاء

 72,10968,50785,661Al Towar Branchفرع الطوار

144,373138,502163,651Totalاجملموع

 Source: Dubai Courts Departmentاملصدر: دائرة محاكم دبي

ملفات تنفيذ األحكام حسب النوع - إمارة دبي
Judgments Execution Files by Type - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 04) جدول

200820092010Titleالبيان 

تنفيذ مدني
Registered 7701,0341,060املسجلة 

Civil Execution 
Executed 598522557منفذة

تنفيذ جتاري
Registered 8959391,219املسجلة 

Commercial Execution 
Executed 511320304منفذة

تنفيذ عقاري*
Registered 60229-املسجلة 

Real Estate Execution*
Executed 930-منفذة

تنفيذ شرعي
Registered 436546588املسجلة 

Legal Execution
Executed 2983منفذة

تنفيذ عمالي
Registered 1,1891,9013,368املسجلة 

Labor Execution
Executed 9841,0011,674منفذة

اجملموع
Registered 3,2904,4806,464املسجلة 

Total 
Executed 2,1221,8602,568منفذة

* ابتداًء من عام 2009 
املصدر: دائرة محاكم دبي

* From Year 2009
Source: Dubai Courts Department 



إجمالي القضايا / املواد املسجلة مبحكمة اإلستئناف - إمارة دبي
Total Cases/ Articles Registered at the Appeal Court - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 05) جدول

200820092010Titleالبيان

 1,0681,3131,278Civil Appealاستئناف مدني

 7048041,084Commercial Appealاستئناف جتاري

1,0061,5271,840Labor Appealاسئناف عمالي

* 7274630Real Estate Appealاستئناف عقاري*

 Appeal Execution-202194استئناف التنفيذ

Appeal for Reconsidering (Civil) Appeal-3838إلتماس إعادة نظر (حقوق) استئناف 

 Appeal against Summary Matters-155138اسئناف األمور املستعجلة

**910Real Estate Damage Appeal-استئناف تظلم عقاري**

 Suing the Judges and Members of Prosecution---اختصام القضاة وأعضاء النيابه

12143Order on a Petition- Appealأمر على عريضة - استئناف

 31Grieving against an Order on a Petition-تظلم من أمر على عريضه

 216Dismissal of Judges, Experts and Arbitratorsرد القضاة أو اخلبراء أو احملكمني

 554552496Personal Status and Inheritance Appealاسئناف أحوال شخصية ومواريث

583244Execution Appeal - Shariaاسئناف تنفيذ شرعي

3Plea for Reconsideration - Personal Affairs-1إلتماس إعادة نظر أحوال شخصية

Appeal an Order on Petition - Sharia-11استئناف أمر على عريضة شرعي

 Summary Matters Appeal - Sharia-21إستئناف أمور مستعجلة شرعية

201722Grievance Appealاسئناف تظلم شرعي

3,8304,9185,417Totalاجملموع

* بداية التسجيل في شهر نوفمبر 2008 وليس بداية العام
** ابتداًء من عام 2009

املصدر: دائرة محاكم دبي

* Registration started in November 2008 and not beginning of the year
** From Year 2009.
Source: Dubai Courts Department 



إجمالي القضايا/ املواد/ الطلبات املسجلة باحملكمة اإلبتدائية - إمارة دبي
Total Cases/ Articles / Motions Registered at the Court of First Instance - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 06) جدول 

200820092010Titleالبيان

 Petition for Review-41التماس إعادة نظر

*62134Labor Precautionary Attachment-حجز حتفظي عمالي*

Precautionary Attachment-18684حجز حتفظي

 Order on a Petition-537186أمر على عريضة 

 Summary Cases-10626دعاوي مستعجلة

 Grievance-22491تظلم

 273336Offer and Depositعرض وإيداع

 8,70113,03614,233Precautionary Attachment - Vehiclesحجز حتفظي - مركبات

 257334264Writ of Performanceأمر أداء

 Execution of Summary Matters-93تنفيذ أمور مستعجلة

 127141252Pledge Sale Request - Executionطلب بيع مال مرهون - تنفيذ

 Execution for Fees-2,781709تنفيذ بالرسوم

 8959391,219Commercail Executionتنفيذ جتاري

 7701,0341,060Civil Executionتنفيذ مدني

 1,1891,9013,368Labor Executionتنفيذ عمالي

 Complaints-595169اإلشكاالت

*60229Real Estate Execution-تنفيذ عقاري*

 Administrative Orders-13517أوامر إدارية

 Delegations-611178إنابات

369468971Rental Executionتنفيذ ايجارات

 Fines-347257الغرامات

8109661,033Civil Partialمدني جزئي

**126312Real Estate Partialعقاري جزئي**

 9931,1901,237Civil Plenaryمدني كلي

**1371,5431,063Real Estate Plenaryعقاري كلي**

**43119Real Estate Precautionary Attachmentحجز حتفظي عقاري**

*2118Real Estate Grievance-تظلم عقاري*

**22626Order on Petition - Real Estateأمر على عريضة - عقاري**

*2239Summary Matters - Real Estate-دعاوي مستعجلة - عقاري*

2,0174,8377,152Labor Partialعمالي جزئي



Cont’d Table )07 - 06) تابع جدول 

200820092010Titleالبيان

4469881,093Labor Plenaryعمالي كلي

 112Adjudication of Bankruptcyإشهار إفالس

6771,0031,194Commercail Partialجتاري جزئي

9701,6792,071Commercial Plenaryجتاري كلي

 123Dismissal of Judges, Experts and Arbitratorsرد القضاة أو اخلبراء أو احملكمني

436546588Execution - Shariaتنفيذ شرعي

229283374Delegations - Shariaإنابات شرعية

Mortmain (Waqf)--1وقف

915856753Sharia Declaration - Muslimsإعالم شرعي - مسلمني

205286274Sharia Declaration - Non-Muslimsإعالم شرعي - غير مسلمني

603702607Moslem Estatesتركات مسلمني

 184258248Non-Moslem Estatesتركات غير مسلمني

202323إدخال وإخراج وإرث مسلمني
Inclusion and Exclusion of 
 a Moslem Heir 

 2Inclusion and Exclusion of a Non-moslem Heir-1إدخال وإخراج وإرث غير مسلمني

 12Petition for Review - Sharia Court-التماس إعادة نظر شرعي

 123Precautionary Attachment / Sharia Courtحجز حتفظي / شرعي

 292375433Order on Petition - Sharia Courtأمر على عريضة شرعي

 487573Grievance - Sharia Courtتظلم شرعي

 2Summary Cases - Sharia Court-3دعاوي مستعجلة شرعية

 1,3531,3421,407Personal Status - Moslemsاحوال نفس مسلمني

 165166179Personal Status - Non-Moslemsأحوال نفس غير مسلمني

Summary Matters Execution - Sharia Court--1تنفيذ أمور مستعجلة شرعية

 11697118Problemtic Shariaإشكاالت شرعية

 424141Fines - Sharia Courtغرامات شرعية

 256227112Moslems Pecuniary Statusأحوال مال مسلمني

171811Non-Moslems Pecuniary Statusأحوال مال غير مسلمني

28,82837,39941,978Totalاجملموع

* ابتداًء من عام 2009
 ** بداية التسجيل في شهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر2008 وليس بداية العام

  للقضايا: عقاري كلي، عقاري جزئي، حجز حتفظي عقاري وأمر على عريضة - عقاري 
على الترتيب 

املصدر: دائرة محاكم دبي

* From year 2009
** Registration started in August, September and November 2008 and not beginning of the year 
for the cases: Real Estate Plenary, Real Estste Partial, Real Estate Precautionary Attachment 
and Order on Petition - Real Estate respectively 
Source: Dubai Courts Department



القضايا حسب النوع مبحكمة التمييز - إمارة دبي
Cases According to the Type at the Court of Cassation - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 07) جدول

200820092010Titleالبيان 

طعن مدني
313372370Registeredاملسجلة 

Civil Cassation 
 Decreed 287339275احملكومة

طعن جتاري 
334315341Registeredاملسجلة 

Commercial Cassation 
 Decreed 324307355احملكومة

طعن عقاري*
63237Registered-املسجلة 

Real Estate Cassation*
 21135Decreed-احملكومة

طعن عمالي
109129163Registeredاملسجلة 

Labor Cassation
 12792150Decreedاحملكومة

طعن أحوال شخصية ومواريث
 135132144RegisteredPersonal Status andاملسجلة 

Inheritance Cassation 141172146احملكومة Decreed 

اجملموع
8911,0111,255Registeredاملسجلة 

Total 
 Decreed 8799311,061احملكومة

* ابتداًء من عام 2009 
املصدر: دائرة محاكم دبي

*From Year 2009
Source: Dubai Courts Department 

القضايا حسب النوع مبحكمة االستئناف - إمارة دبي
Cases According to Type at the Appeal Court - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 08) جدول

200820092010Titleالبيان 

اسئناف مدني
1,0681,3131,278Registeredاملسجلة 

Civil Appeal 
 Decreed 9511,2921,202احملكومة

اسئناف جتاري
7048041,084Registeredاملسجلة 

Commercial Appeal 
 844745818Decreedاحملكومة

اسئناف عقاري*
7274630Registeredاملسجلة 

Real Estate Appeal*
 157420Decreed-احملكومة

اسئناف عمالي
1,0061,5271,840Registeredاملسجلة 

Labor Appeal 
 Decreed 1,2731,2521,833احملكومة

اسئناف أحوال شخصية 
ومواريث

 554552496RegisteredPersonal Status andاملسجلة 
Inheritance Appeal 484500526احملكومة Decreed 

اجملموع
3,3394,4705,328Registeredاملسجلة 

Total 
 Decreed 3,5523,9464,799احملكومة

* بداية التسجيل في شهر نوفمبر 2008 وليس بداية العام
املصدر: دائرة محاكم دبي

* Registration started in November 2008 and not beginnig of the year
Source: Dubai Courts Department 



القضايا حسب النوع باحملكمة اإلبتدائية - إمارة دبي
Cases According to the Type at the Court of First Instance - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 09) جدول

200820092010Titleالبيان 

مدني جزئي
8109661,033Registeredاملسجلة 

Civil Partial
 Decreed 646862872احملكومة

مدني كلي
9931,1901,237Registeredاملسجلة 

Civil Plenary
 Decreed 9281,2611,180احملكومة

مجموع القضايا املدنية
1,8032,1562,270Registeredاملسجلة 

Total of Civil Cases 
 Decreed 1,5742,1232,052احملكومة

جتاري جزئي
6771,0031,194Registeredاملسجلة 

Commercial Partial
 6946561,055Decreedاحملكومة

جتاري كلي
9701,6772,071Registeredاملسجلة 

Commercial Plenary
 8811,1031,491Decreedاحملكومة

مجموع القضايا 
التجارية

 1,6472,6803,265RegisteredTotal of Commercialاملسجلة 
Cases 1,5751,7592,546احملكومة Decreed 

عقاري جزئي*
12637Registeredاملسجلة 

Real Estate Partial*
 Decreed 55314احملكومة

عقاري كلي*
1371,5431,063Registeredاملسجلة 

Real Estate Plenary*
 Decreed 20368934احملكومة

مجموع القضايا 
العقارية

 1491,6061,070RegisteredTotal of Real Estateاملسجلة 
Cases 25421948احملكومة Decreed 

عمالي جزئي
2,0174,8377,152Registeredاملسجلة 

Labor Partial
 Decreed 1,9274,0395,586احملكومة

عمالي كلي
4469881,093Registeredاملسجلة 

Labor Plenary
 Decreed 313758841احملكومة

مجموع القضايا 
العمالية

2,4635,8258,245Registeredاملسجلة 
Total of Labor Cases 

 Decreed 2,2404,7976,427احملكومة

أحوال نفس مسلمني
 - 1,3531,3421,407RegisteredPersonal Statusاملسجلة 

Moslems 972963895احملكومة Decreed 

أحوال نفس غير 
مسلمني

 - 165166179RegisteredPersonal Statusاملسجلة 
Non-Moslems 134165138احملكومة Decreed 

مجموع قضايا أحوال 
نفس

 1,5181,5081,586RegisteredTotal of Personalاملسجلة 
Affairs Cases  Decreed 1,1061,1281,033احملكومة

اجملموع العام
7,58013,77516,436Registeredاملسجلة 

Grand Total 
 Decreed 6,52010,22813,006احملكومة

 * بداية التسجيل في شهر أغسطس وسبتمبر 2008 وليس بداية العام 
للقضايا: عقاري كلي وعقاري جزئي على الترتيب

املصدر: دائرة محاكم دبي

* Registration started from August and September 2008 and not beginning of the year for the 
cases: Real Estate Plenary and Real Estate Partial respectively.
Source: Dubai Courts Department



احملامون واخلبراء والقضاه املقيدين بدائرة محاكم دبي حسب اجلنس
Lawyers, Connoisseurs and Judges at Dubai Courts Department by Gender

(2008 - 2010)

Table )07 - 10) جدول

البيان

200820092010

Title  ذكور
Male

 إناث
Female

 اجملموع 
 Total 

 ذكور
Male

 إناث
Female

 اجملموع
Total

 ذكور
Male

 إناث
Female

 اجملموع
Total

*304573613446741138479463Lawyersاحملامون*

721738448885489Connoisseursاخلبراء

16216411651743177Judges -162القضاه

538585965927266464386729Totalاجملموع

* بيانات احملامون من دائرة الشؤون القانونية حلكومة دبي إبتداء من عام 2009.
املصدر: دائرة محاكم دبي

* Lawyers’ Data is from the Government of Dubai Legal Department from year 2009.
Source: Dubai Courts Department 

احملامون واخلبراء والقضاه املقيدين بدائرة محاكم دبي
Lawyers, Connoisseurs and Judges at Dubai Courts Department

(2008 - 2010)

Figure )07 - 02) شكل



تصنيف القضايا في النيابة العامة - إمارة دبي 
 Cases Classification at the Public Prosecution - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 11) جدول

 وضع القضية
Case Status

 القضايا الواردة
Incoming Cases

 القضايا املستأنفة
Appealed Cases

 القضايا املميزة
Cassation Cases

200841,3976,975461

200950,2707,620496

201059,8637,470577

Source: Public Prosecutionاملصدر: النيابة العامة

تصنيف القضايا حسب نوع اجلرمية - إمارة دبي 
 Cases Classificationat as Per the Crime Type - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 12) جدول

 نوع اجلرمية
Crime Type

 جنح
Misdemeanors

 جنايات
Felonies

 مخالفات
Violations

200834,4462,1701

200940,9622,261143

201053,1192,1862,399

Source: Public Prosecutionاملصدر: النيابة العامة

األحكام الصادرة في القضايا اجلزائية حسب نوع العقوبة - إمارة دبي 
 Issued Adjudications in Punitive Cases by Type - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 13) جدول

نوع العقوبة
 Type of
Penalty

إعدام
 Death
Penalty

السجن املؤبد
 Life

imprisonment

السجن 
املؤقت

 Temporary
imprisonment

حبس
Confinement

غرامة
Fine

إبعاد
 Deportation

براءة
Innocence

إنقضاء 
الدعوة

 Closing the
Case

أخرى
Other

اجملموع
Total

2008- 871,17920,01323,20210,9181,8871,01311,85270,151

20093461,07824,02326,33912,5892,0841,30811,51078,980

201013801,09325,00823,02414,8321,9571,38610,49777,890

Source: Public Prosecutionاملصدر: النيابة العامة



قضايا االستئناف حسب نوع اجلرمية - إمارة دبي 
 Appeal Cases as Per the Crime Type - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 14) جدول

 نوع اجلرمية
Crime Type

 جنح
Misdemeanors

 جنايات
Felonies

 مخالفات
Violations

20085,3711,604-

20096,3761,2368

20106,0861,233151

Source: Public Prosecutionاملصدر: النيابة العامة

عدد القضايا الواردة للنيابة العامة حسب النيابات التخصصية - إمارة دبي 
 The Number of Cases Received by the Public Prosecution as Per the Specialized Prosecutions - Emirate of Dubai

)2010)

Table )07 - 15) جدول

النيابات 
املتخصصة
Specialized 

Prosecutions

نيابة بر دبي
 Bur Dubai
Prosecution

نيابة ديرة
 Deira

Prosecution

نيابة األموال 
العامة

 Public Funds
Prosecution

نيابة األسرة 
واألحداث

 Family and
 Juvenile

Prosecution

نيابة اجلنسية 
واإلقامة

 Naturalization
 and

 Residency
Prosecution

نيابة السير 
واملرور

 Traffic
Prosecution

نيابة اخملدرات
 Narcotic
 Drugs

Prosecution

قضايا التعاون 
اجلنائي الدولي
 Cases of the
 International

 Criminal
Cooperation

اجملموع
Total

201023,32022,0922081,8673,9097,06760214659,211

Source: Public Prosecutionاملصدر: النيابة العامة

املدانون في القضايا اجلزائية حسب اجلنسية - إمارة دبي 
 Condemned Persons in Punitive Cases by Nationality- Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 16) جدول

اجلنسية
Nationality

إماراتي
Emirati

دول مجلس 
التعاون 
اخلليجي

G.C.C

عربي
Arab

أسيوي
Asian

أفريقي
African

أوروبي
European

أمريكي
American

استرالي
Australian

أخرى
Others

اجملموع
Total

20082,6085334,86918,2001,3181,037282102328,952

20092,8775035,37422,7351,6721,347339108534,960

20102,7854875,10323,9062,0071,192295922035,887

Source: Public Prosecutionاملصدر: النيابة العامة



املدانون في القضايا اجلزائية حسب اجلنس وفئات السن - إمارة دبي 
 Condemned Persons in Punitive Cases by Gender and Age Groups - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 17) جدول

السنوات
Years

 أقل من 18 سنة 
Less Than 18 Years

24 - 1830 - 2545 - 3145+
 غير مبني

Unspecified
 اجملموع العام
 Grand Total

 ذكور
Male

 إناث
Female

 ذكور
Male

 إناث
Female

 ذكور
Male

 إناث
Female

 ذكور
Male

 إناث
Female

 ذكور
Male

 إناث
Female

 ذكور
Male

 إناث
Female

 ذكور
Male

 إناث
Female

 اجملموع 
Total

2008206193,6703956,87367510,6291,1433,7102601,3333926,4212,53128,952

2009228244,1764278,39787912,8781,3004,6302621,6748531,9832,97734,960

2010282313,5554958,0661,05513,0231,6685,0903882,08914532,1053,78235,887

Source: Public Prosecutionاملصدر: النيابة العامة

Figure )07 - 03) شكل



املدانون في القضايا اجلزائية حسب نوع اجلرمية والفئات العمرية - إمارة دبي 
 The Convicted People in the Criminal Case as Per Case Type and the Convict Age Categories - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 18) جدول

السنوات
Years

200820092010

جنح
Misdemeanors

 أقل من 18 سنة 
Less Than 18 Years169210239

24 - 183,5524,1013,491

30 - 256,8548,5938,334

45 - 3111,02913,54813,853

45+3,8124,7635,297

 غير مبني
Unspecified1,3161,7201,344

جنايات
Felonies

 أقل من 18 سنة 
Less Than 18 Years564274

24 - 18513498493

30 - 25694665705

45 - 31743613670

45+157124133

 غير مبني
Unspecified562261

مخالفات
Violations

 أقل من 18 سنة 
Less Than 18 Years- - - 

24 - 18- 466

30 - 25- 1882

45 - 31- 17168

45+1548

 غير مبني
Unspecified-17829

 اجملموع
Total28,95234,96035,887

Source: Public Prosecutionاملصدر: النيابة العامة



اجلرائم املرتكبة حسب التعريف القانوني للجرمية - إمارة دبي 
 Committed Crimes According to the Legal Definition of the Crime - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 19) جدول

200820092010Nationalityاجلنسية

2,7602,493986Inflicted on Personاجلرائم الواقعة على األشخاص

6,9427,3566,508Inflicted on Propertyاجلرائم الواقعة على األموال

1,1461,054762Inflicted on Dangerous Drugsاجلرائم الواقعة حتت قانون اخملدرات

5,8787,90510,633Otherأخرى

 Total 16,72618,80818,889اجملموع

Source: Dubai Police General Headquarters/ Decision Making Support Centerاملصدر: القيادة العامة لشرطة دبي/ مركز دعم اتخاذ القرار 

مرتكبي اجلرائم حسب اجلنسية واجلنس - إمارة دبي 
 Perpetrators of Crimes by Nationality and Gender - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 20) جدول

اجلنسية

200820092010

Nationality  ذكور
Male

 إناث
Female

 اجملموع
Total

 ذكور
Male

 إناث
Female

 اجملموع
Total

 ذكور
Male

 إناث
Female

 اجملموع
Total

U.A.E 1,5661971,7632,0352382,2732,2602312,491اإلمارات 

372143864291444340120421G . C . C دول مجلس التعاون اخلليجي

2,5493072,8562,8763713,2472,7504113,161Other Arabs Countries دول عربية أخرى

11,10697512,08112,5721,38213,95414,0952,18416,279Asian Countries دول آسيوية

8141861,0001,1162691,3851,2975841,881African Countriesدول أفريقية

1,0542271,2811,2783031,5811,1783261,504Other Countries دول أخرى 

10Unspecified -910 -9 - - - غير مبني 

 Total 17,4611,90619,36720,3152,57722,89221,9913,75625,747اجملموع

 Source: Dubai Police General Headquarters / Decision Making Support Centerاملصدر: القيادة العامة لشرطة دبي / مركز دعم اتخاذ القرار 



األحداث مرتكبوا اجلرائم حسب اجلنسية واجلنس واملهنة - إمارة دبي
Minors Crime Perpetrators by Nationality, Gender and Occupation - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 21) جدول

البيان

اجلنس
Sex

املهنة
Occupation

Title
ذكور
Male

إناث
Female

اجملموع
Total

طالب
Student

موظف
Employee

متعطل
Unem-
ployed

أخرى
Other

اجملموع
Total

2008

10711118108325118U.A.Eاإلمارات

115G.C.C-53-5دول مجلس التعاون اخلليجي

739Other Arab Countries--303932دول عربية أخرى

419523924752Asian Countriesدول أسيوية

5African Countries---51155دول أفريقية

1526Other Countries-1882620دول أخرى

206392452075825245Totalاجملموع

2009

36144U.A.E-13311144135اإلمارات

11214G.C.C-141-14دول مجلس التعاون اخلليجي

1154Other Arab Countries--42125443دول عربية أخرى

21381Asian Countries-7658166دول أسيوية

4African Countries---44-4دول أفريقية

2319Other Countries-1914-19دول أخرى

845316Total -28828316263اجملموع

2010

415180U.A.E-16713180161اإلمارات

128G.C.C-85-8دول مجلس التعاون اخلليجي

7225Other Arab Countries-2412516دول عربية أخرى

51069Asian Countries-6096954دول أسيوية

18African Countries--5387دول أفريقية

11334Other Countries-2953420دول أخرى

2833324Total-29331324263اجملموع

 Source: Dubai Police General Headquarters / Decision Making Support Centerاملصدر: القيادة العامة لشرطة دبي / مركز دعم اتخاذ القرار 



خدمات الدفاع املدني - إمارة دبي
Civil Defence Services - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 22) جدول

البيان
Title

حوادث حريق
Fire Accidents

املهام االنقاذيه وحوادث اخرى
Rescue Operations and Other Accidents

 العدد
Number

 وفيات
Deaths

جرحى
Injuries

 العدد
Number

 وفيات
Deaths

جرحى
Injuries

بليغة/ 
متوسطة
 Severe/
Medium

بسيطة
Simple

اجملموع
Total

بليغة/ 
متوسطة
 Severe/
Medium

بسيطة
Simple

اجملموع
Total

20085952635528787691524

2009486272835707538

2010475303622581016437

.Source: General Headquartes of Civil Defence/ Ministry of Interiorاملصدر: القيادة العامة للدفاع املدني/ وزارة الداخلية.

Figure )07 - 04) شكل



Figure )07 - 05) شكل

حوادث احلريق حسب املوقع - إمارة دبي
Fire Accidents by Location - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 23) جدول

200820092010Titleالبيان

235154177Residendial Establishmentمنشآت سكنية

9675101Commercial Establishmentمنشآت جتارية

252524Governmental Establishmentمنشآت حكومية

131216Industrial Establishmentمنشآت صناعية

174176121Transportation (Land/ Manine / Air)وسائل نقل (برية / بحرية / جوية)

524436Other Accidentsحوادث أخرى

595486475Totalاجملموع

.Source: General Headquartes of Civil Defence/ Ministry of Interiorاملصدر: القيادة العامة للدفاع املدني/ وزارة الداخلية.



Figure )07 - 06) شكل

حوادث احلريق حسب األسباب - إمارة دبي
Fire Accidents by Reasons - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 24) جدول

200820092010Titleالبيان

227186271Fire Expert is Not Informedلم يتم إبالغ خبير احلرائق

161022Leakage of Fuel/ Oil/ Gasتسرب الوقود/ الزيت/ الغاز

72316Cigaretteعقب سيجارة

491912Heat Sourceمصدر حراري

658894Electric Sparkماس كهربائي

51014Burning Candleشمعة مشتعلة

745Matchstickعود ثقاب

71010Flying Sparksتطاير شرر

3114Inflammationاشتعال 

476Clashاصطدام

497Mechanical Faultخلل ميكانيكي

2510Left Cooking Potترك إناء الطهي

Under Examination-16256حتت الفحص

27224Unspecifiedغير مبني

Other-1026أخرى

595486475Totalاجملموع

.Source: General Headquartes of Civil Defence/ Ministry of Interiorاملصدر: القيادة العامة للدفاع املدني/ وزارة الداخلية.



حوادث وسائل النقل البحري حسب نوع احلادث - إمارة دبي
Marine Transportation Accidents by Type of Accident - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 25) جدول

البيان
Title

حوادث غرق
Founder Accidents

حوادث حريق
Fire Accidents

حوادث تصادم
Collision Accidents

اجملموع
Total

200852310

200953311

201031610

Source: General Headquarters Armed Forces - Headquarters Coast Guard Group - the Fourth Squadronاملصدر: القيادة العامة للقوات املسلحة - قيادة مجموعة حرس السواحل - السرب الرابع

حوادث األفراد البحرية حسب اجلنسية - إمارة دبي
Persons Marine Accidents by Nationality - Emirate of Dubai

(2008 - 2010)

Table )07 - 26) جدول

البيان

إماراتي
Emirati

غير إماراتي
 Non-Emirati

اجملموع
TotalTitle

200820092010200820092010200820092010

15915384127535042Persons Savedافراد مت انقاذهم

212312Persons Lost- -1افراد مفقودين

112211323Persons Diedافراد متوفني

171017424330595347Totalاجملموع

Source: General Headquarters Armed Forces - Headquarters Coast Guard Group - the Fourth Squadronاملصدر: القيادة العامة للقوات املسلحة - قيادة مجموعة حرس السواحل - السرب الرابع








