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200720082009Titleالبيــانالبيــانالبيــانالبيــان

 8731,0681,313Civil Appealاستئناف مدنياستئناف مدنياستئناف مدنياستئناف مدني

 745704804Commercial Appealاستئناف تجارياستئناف تجارياستئناف تجارياستئناف تجاري

1,2191,0061,527Labor Appealاسئناف عمالياسئناف عمالياسئناف عمالياسئناف عمالي

* 7234Real Estate Appeal-استئناف عقارياستئناف عقارياستئناف عقارياستئناف عقاري@@@@

 258202194Appeal Executionاستئناف التنفيذاستئناف التنفيذاستئناف التنفيذاستئناف التنفيذ

 303838Appeal for Reconsidering (Civil Appeal)إلتماس إعادة نظر إلتماس إعادة نظر إلتماس إعادة نظر إلتماس إعادة نظر ( ( ( ( حقوق استئناف حقوق استئناف حقوق استئناف حقوق استئناف ))))

 127155138Appeal against Summary Mattersاسئناف ا.مور المستعجلةاسئناف ا.مور المستعجلةاسئناف ا.مور المستعجلةاسئناف ا.مور المستعجلة

** 9Real Estate Damage Appeal--استئناف تظلم عقارياستئناف تظلم عقارياستئناف تظلم عقارياستئناف تظلم عقاري@@@@@@@@

 Suing the Judges and Members of Prosecution--1اختصام القضاة وأعضاء النيابهاختصام القضاة وأعضاء النيابهاختصام القضاة وأعضاء النيابهاختصام القضاة وأعضاء النيابه

91214Order on a Petition- Appealأمر على عريضة أمر على عريضة أمر على عريضة أمر على عريضة - - - - استئنافاستئنافاستئنافاستئناف

 3Grieving against an Order on a Petition-3تظلم من أمر على عريضهتظلم من أمر على عريضهتظلم من أمر على عريضهتظلم من أمر على عريضه

 221Dismissal of  Judges, Experts and Arbitratorsرد القضاة أو الخبراء أو المحكمينرد القضاة أو الخبراء أو المحكمينرد القضاة أو الخبراء أو المحكمينرد القضاة أو الخبراء أو المحكمين

  571554552Personal Status and Inheritance Appealاسئناف أحوال شخصية ومواريثاسئناف أحوال شخصية ومواريثاسئناف أحوال شخصية ومواريثاسئناف أحوال شخصية ومواريث

415832Execution Appeal - Shariaاسئناف تنفيذ شرعياسئناف تنفيذ شرعياسئناف تنفيذ شرعياسئناف تنفيذ شرعي

Plea for Reconsideration - Personal Affairs-11إلتماس إعادة نظر أحوال شخصيةإلتماس إعادة نظر أحوال شخصيةإلتماس إعادة نظر أحوال شخصيةإلتماس إعادة نظر أحوال شخصية

211Appeal an Order on Petition - Shariaاستئناف أمر على عريضة شرعياستئناف أمر على عريضة شرعياستئناف أمر على عريضة شرعياستئناف أمر على عريضة شرعي

 21Summary Matters Appeal - Sharia-إستئناف أمور مستعجلة شرعيةإستئناف أمور مستعجلة شرعيةإستئناف أمور مستعجلة شرعيةإستئناف أمور مستعجلة شرعية

262017Grievance Appealاسئناف تظلم شرعياسئناف تظلم شرعياسئناف تظلم شرعياسئناف تظلم شرعي

3,9083,8304,878Totalالمجموعالمجموعالمجموعالمجموع

Registration started in November 2008 and not behinning of the year *@ بداية التسجيل في شهر نوفمبر 2008 وليس بداية العام

.From Year 2009 **@@ ابتداءً من عام 2009
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