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رصد إحصائي لظاھرة الجریمة  خالل سنة 2016

  الضرب والجرح المفضي الي عا ھة مستد یمة

                انواع الجرائم 
القضایا  
مجموع اناثذ كو رالمسجلة

عدد 
المتابعین   الجرائم المرتكبة ضد األشخاص
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  الضرب والجرح المفضي الي عا ھة مستد یمة
  الضرب والجرح و العنف ضد األصول

 الجرائم المرتكبة ضد األموال
تحویل الطائرات و اتالفھا و اتالف منشآت
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المخدوم 

احصائیات حول الجرائم المرتكبة في قضایا العنف ضد المرأة خال ل سنة 2016
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احصائیات الجرائم المرتكبة في قضایا العنف ضد األطفال خال ل سنة 2016
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ـ شعبة الضبط واآلحصائیات والشعبة اال داریة 
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تصفیة المحجوزات بإحالتھا على األمالك 
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تصفیة المحجوزات بإحالتھا على األمالك 
المخزنیة

الملفا ت المو جھةالى محكمة النقض

الملفات الجنائیة المنفذة


