
Table ( 1 ) Claims section  :

العدد

Number

(ك.د)المبالغ  

(Amount (K.D

العاصمة 

Capital
796234,945

حولي 

Hawalli
42813,354

الجهراء 

Al-Jahraa
35896

الفروانية 

Al-Farwaniya
644,929

األحمدي

 Al-Ahmadi
16011,612

أسواق المال

Capital markets

اإلجمالي

 Total
1483265,736

1036,287

513,097

450

3059

81220

5958275,140

101,030

7308,300

7409,330

. Note: The amounts are approximated from fils to dinar.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار : مالحظة

1

الهجرة- وزارة التجارة - استعالم مدني 

Inquiries civil - Trade ministry -Immigration

اإلجمالي الكلي

 Total

الغرامات (ب 

 (االستئناف - المدنية )

Penalties

( civil - appeal)

(الجزئيات+ العاصمة )استمارات الغرامات 

  Penalties forms (capital + partials)

إجراء إثبات حالة

 Procedure to prove the case

اإلجمالي الكلي

 Total

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة الرسوم القضائية 

م2019بجميع المراقبات حسب األقسام خالل شهر يناير 

Number of transactions in judicial fees department 

in all controls by sections during January 2019.

:قسم المطالبات   ( 1 )جدول 

المعاملة

 Transaction

اإلصدار (أ 

   Emission 

أوامر تقدير رسوم تم إصدارها

 Emission  fees 

estimatiom orders

(األوامر والتنفيذيات  )المطالبات الودية على الرسوم العاصمة والجزئيات 

  Fees of friendly claims to capital and partials

( orders and excutions )

ملفات تم تنفيذها

 Executed files

أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية تم تسليمها لقسم التنفيذ من العاصمة والجزئيات

 Appended as executive of receipt for excuted section from 

capital and partials

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة

Executions had been received from audit and review section



            

                 المحافظة

                  Governorate

المعاملة

 Transaction

750370328282251701

594307431762441652

492792547400

1886130102026

119296132553506

1358229575452

بنوك

 Banks
271239

سيارات

 Cars
2350153798

منع سفر

 Prevention of travel
154912277110

422303481436823

479239154272161115

5050

3408221256492

15634873271

5154201171052

:  قسم تقدير الرسوم   ( 3 )جدول 

تقدير الرسوم

 Fees estimation

 

أمانة خبير وتعديل الطلبات 

Deposit of expert and 

 amendment of demands 

حولي

 Hawalli

الرقعي

 Al-Requai

األحمدي 

و مبارك الكبير

 Al-Ahmadi

and Mubarak

Al-Kabeer

الجهراء

 Al-Jahraa

المحامين جمعية

Lawyers

association

405361621675705214072260516008

: قسم فحص الدعاوى  ( 4 )جدول 

                المحافظة

               Governorate

المعاملة

 Transaction

165375914355172344598

502310727353531945

937935882341708

7,2404,370332,25089014,783

: Table ( 2 ) Follow up and execution of orders section:قسم المتابعة وتنفيذ األوامر  ( 2 )جدول 

العاصمة

 Capital

حولي

 Hawalli

الفروانية

 Al-Farwaniya

الجهراء

 Al-Jahraa

األحمدي 

Al-Ahmadi

اإلجمالي 

 Total

استعالم شركات

Inquiery of companies 

طلب رفع حجز

 Lifting demand booked

تم السداد

 Payment

استعالم بطاقة مدنية

Civil I.D card inquiry

التظلمات

 Grievances

 تقديم طلب اإلعالن

 Apply demand for declaration

استالم أوامر من قسم المطالبات

 Receiving orders from claims section

تقديم طلب منع سفر

 Apply demand for prevention of travel

تقديم طلب حجز ما للمدين

 Apply demand booked for a debtor

تقديم طلب حجز مركبات

 Apply demand for cars booked

إرسال أوامر إلى الجزئيات

Send orders to partials

أوامر مدخلة أمج

Inputed orders image

.م2018تم إضافة أوامر مدخلة أمج ابتداء من شهر فبراير : مالحظة

.م2018تم إضافة إرسال أوامر إلى الجزئيات ابتداء من شهر مارس : مالحظة

Note: Inputed orders image has been added from February 2018.

Note: Send orders to partials has been added from March 2018.

المطالبات الودية

 Friendly claims

Table ( 3 )  Fees estimation section :

 (العاصمة)تقدير الرسوم 

Fees estimation(Capital)

 (المحاكم الجزئية)تقدير الرسوم 

Fees estimation (Partial courts)

اإلجمالي 

 Total

Table ( 4 )  Checked proceedings section :

2

اإلجمالي 

 Total

فحص الدعاوى 

Checked proceeds

استمارات التحصيل على الحاسب اآللي

 Collection inputed forms on computer

(المرسلة والمستلمة)حركة الملفات 

   Files movement (send and receipt)

(ك.د)الكفاالت المصادرة الخاصة بالمحكمة الكلية بالدينار الكويتي 

 Guarantees of confiscation of private of first instance court 

by Kuwaiti dinar (K.D)

 
.Note: The amounts are approximated from fils to dinar.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار: مالحظة 

العاصمة

 Capital

حولي

 Hawalli

الرقعي

 Al-Requai

األحمدي 

و مبارك الكبير

Al-Ahmadi

and Mubarak

Al-Kabeer

الجهراء

 Al-Jahraa



أحكام

 Provisions

أمج

Image

العاصمة

Capital
119

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
176

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
5

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
53

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
7521

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
660

حولي 

Hawalli
185

الفروانية

Al-Farwaniya
13

االحمدي

Al-Ahmadi
203

الجهراء

Al-Jahraa
170

العاصمة

Capital
135

حولي 

Hawalli
45115

الفروانية

Al-Farwaniya
74

االحمدي

Al-Ahmadi
136

الجهراء

Al-Jahraa
45

العاصمة

Capital
13

حولي 

Hawalli
17

الفروانية

Al-Farwaniya
135

االحمدي

Al-Ahmadi
170

الجهراء

Al-Jahraa
14

العاصمة

Capital
13351

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

11252457

تم إضافة ملفات الدعاوى التي تم فحصها و مراجعتها في محافظة حولي والفروانية والجهراء ابتداء : مالحظة

.م2018من شهر مارس 

تم إضافة ملفات الدعاوى التي تم فحصها و مراجعتها في محافظة االحمدي : مالحظة

.م2018ابتداء من شهر نوفمبر 

Note: Checked and reviwed proceeds files has been added in Hawalli,

 Al-Farwaniya and Al-Jahraa governorate from March 2018.

Note: Checked and reviwed proceeds files has been added in Al-Ahmadi governorate 

from November 2018.

3

3582

: Table ( 5 ) Audit and review section:قسم التدقيق والمراجعة   ( 5 )جدول 

Gvernorateالمحافظة              Transactionالمعاملة                                                 
Numberالعدد         

ملفات الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتها (1ا

Checked and reviwed proceeds files

تجاري كلي

 Totally commercial

مدني كلي

 Totally civil

تجاري مدني كلي حكومة

 Totally commercial civil  

government

تجاري جزئي

 Semi commercial

إيجارات

 Rents

عمالي

 Labor

إداري

 Administrative

اإلجمالي

 Total

اإلجمالي الكلي

 Total



Numberالعدد                    Governorateالمحافظة             Transactionالمعاملة             

الفروانية

Al-Farwaniya

العاصمة

Capital

حولي 

Hawalli
316

االحمدي

Al-Ahmadi
110

الجهراء

Al-Jahraa

االجمالي 

 Total
426

الفروانية

Al-Farwaniya

العاصمة

Capital

حولي 

Hawalli
30

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

االجمالي 

 Total
30

456

المحافظة

Governorate

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
195426

حولي 

Hawalli
416423

الفروانية

Al-Farwaniya
3569

األحمدي

Al-Ahmadi
111111

الجهراء

Al-Jahraa
7571029

اإلجمالي

Total
15142058

المحافظة

Governorate

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
122

حولي 

Hawalli
658658

الفروانية

Al-Farwaniya
345414

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa
10041094

اإلجمالي

Total
20082188

اإلجمالي الكلي

 Total

4

: Dependant \ Table ( 5 ) Audit and review section:قسم التدقيق والمراجعة   ( 5 )جدول / تابع 

ملفات أوامر (2ا

تقدير الرسوم والمصروفات 

 Orders files of fees estimation and 

expenses

أوامر تقدير الرسوم

 Order of fees estimation 

أوامر تقدير المصروفات

 Orders of expenses estimation

حركة الملفات واألوامر ( 3

 files and orders movement

حركة األوامر

 Orders movement

حركة الملفات

  Files movement

تم إضافة فرع محافظة الجهراء في ملفات تقدير الرسوم و المصروفات : مالحظة

.م2018ابتداء من شهر يوليو 

Note: Al-Jahraa governorate branch has been added in order files of 

estimation and expenses from July 2018.



:قسم الصندوق  ( 6 )جدول 

                          المحافظة

                         Governorate

المعاملة

 Transaction

(ك.د)رسوم قضائية 

 (Judicial fees (K.D
736,78385,383597,10720,18461,2431,500,700

(ك.د)غرامات جزائية 

 Penal penalties (K.D)
53,5083,66578,3725,210140,755

(ك.د)غرامات مدنية 

 Civil penalties (K.D)
25030200480

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

451,00624,6291,322,88610,71725,4001,834,638

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
1,241,547113,6771,998,39530,90192,0533,476,573

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

450,166450,166

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
450,1660000450,166

28752875

192592688

Table ( 6 ) Treasury section :

العاصمة

 Capital

حولي

 Hawalli

الفروانية

 Al-Farwaniya

الجهراء

 Al-Jahraa

األحمدي 

و مبارك الكبير

 Al-Ahmadi

and Mubarak

Al-Kabeer

اإلجمالي 

 Total

المتحصالت

Receipts

المصروفات

 Expenses

عدد اإليصاالت الملغاة

Number of cancellation receipts

.Note: The amounts are approximated from fils to  dinar.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار: مالحظة

5

إجراءات غرامات جزائية

Penal penalties procedures

450166

3476573
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Receipts

م2019إجمالي مبالغ المتحصالت والمصروفات في قسم الصندوق خالل شهر يناير ( 1)شكل 

Chart (1) Total amount of receipts and expenses in treasury section during 
January 2019



اإليراد

Revenue

المحافظة

Governorate

العاصمة

Capital
9819904018,8596

حولي

Hawalli
14801503016,5103

الجهراء

Al-Jahraa
10080408,1401

الفروانية

Al-Farwaniya
59672707,8665

األحمدي

Al-Ahmadi
7621377014,5322

إجمالي اإليرادات بالدينار الكويتي

Total of revenues in Kuwaiti dinars
12,75753,15065,90717

 ـ6ـ 

إجمالي إيرادات إدارة الرسوم القضائية في محاكم األسرة حسب  (7)جدول 

.م2019المحافظة خالل شهر يناير 

Table (7) The total number of revenues in Judicial fees 

department in Family courts by the governorate during 

January 2019.

(ك.د)رسوم قضائية 

Judicial fees (K.D)

(ك.د)كفاالت وأمانات 

Guarantees and 

secretariats (K.D)

اإلجمالي 

Total

عدد اإليصاالت الملغاة

Number of cancellation 

receipts

. Note: The amounts are approximated from fils to dinar.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار : مالحظة 

تم إضافة إيرادات محاكم األسرة في إدارة الرسوم القضائية : مالحظة 

.م2018ابتداء من نوفمبر 

Note: Revenues in Family courts in Judicial fees department had been added 

from November 2018.



2019يناير 

January 2019

2018يناير 

January 2018

نسبة التغير

Change ratio

أوامر تقدير رسوم تم اصدارها

Exporting order to estimate fees
14831409%5.3

أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية تم تسليمها لقسم التنفيذ من 

العاصمة والجزئيات

 Appended as executive of receipt for 

excuted section from capital and partials

450525%14.3-

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة

Executions had been received from audit 

and review section

30592446%25.1

استالم أوامر من قسم المطالبات

 Receiving orders from claims section
1652901%83.4

تقديم طلب منع سفر

 Apply demand for prevention of travel
400385%3.9

تقديم طلب حجز ما للمدين

 Apply demand booked for a debtor
20261659%22.1

تقديم طلب حجز مركبات

 Apply demand for cars booked
506233%117.2

تم السداد

payment
823703%17.1

محكمة العاصمة

Capital court
40533877%4.5

المحاكم الجزئية

Partial courts
113399102%24.6

أمانة الخبير وتعديل الطلبات

  Deposit of expert and amendment of 

demands

616547%12.6

اإلجمالي

Total
1600813526%18.3

محكمة العاصمة

Capital court
16531299%27.3

المحاكم الجزئية

Partial courts
29453423%14.0-

اإلجمالي

Total
45984722%2.6-

 التدقيق والمراجعة

Audit and review

ملفات الدعاوى التي تم فحصها و مراجعتها

Checked and reviewed proceeds files
35821311%173.2

(ك.د)المتحصالت 

Receipts (K.D)
3,476,5732,943,766%18.1

(ك.د)المصروفات 

Expenses (K.D)
450,166811,238%44.5-

.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار : مالحظة

 المطالبات

 Claims

المتابعة وتنفيذ األوامر

Follow-up and  

execution   

of orders

عدد معامالت إدارة الرسوم القضائية  ( 8 )جدول 

م مقارنا بنفس الشهر2019خالل شهر يناير 

.من العام السابق حسب القسم

 Table ( 8 ) Number of transactions in judicial fees 

department during January 2019 in comparisons with 

the same month from the last year by section.

القسم

Section

البيان

Description

عدد المعامالت

Number of transactions

تقدير الرسوم

Fees estimation

فحص الدعاوى 

 Checked 

proceedings

  الصندوق

Treasury 

7

Note: Amounts are approximated from fils to dinar .



 إدارة الرسوم القضائية

 

 8 

 التحليل اإلحصائي إلنجازات إدارة الرسوم القضائية
م مقارنًا بنفس الشهر من العام 9102ر ينايعدد معامالت إدارة الرسوم القضائية خالل شهر 

 السابق حسب القسم:

 : ما يلي (8يتضح من جدول )

 قسم المطالبات: .0

عدد أوامر  ثم، %1.52 بةبنستم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة  التي التنفيذيات ارتفع عدد -

التي  المذيلة بالصيغة التنفيذية دد األوامرع ضانخفبينما  ،%55.تقدير رسوم تم إصدارها بنسبة 

 .%2.55بنسبة  تم تسليمها لقسم التنفيذ من العاصمة والجزيئات

 :األوامر قسم المتابعة وتنفيذ .9

 عدد معامالتأيضًا  ارتفعكما ، %22751بنسبة  تقديم طلب حجز مركباتمعامالت  عدد رتفعا -

دين متقديم طلب حجز ما للمعامالت تليها  ،%.855استالم أوامر من قسم المطالبات بنسبة 

وأخيرًا معامالت تقديم طلب منع سفر  ،%2752ثم معامالت تم السداد بنسبة  ،%1152بنسبة 

 خالل هذا الشهر عن نظيره من العام السابق. %553بنسبة 

 : قسم تقدير الرسوم .3

صحيفة  21118إلى  1128 ينايرصحيفة في  25.11من  ى رسوم صحف الدعاو  إجماليارتفع  -

 المحاكم الجزئيةفي رسوم صحف الدعاوى  رتفاعاوذلك بسبب  ،%2855 بنسبة 1123 ينايرفي 

، وأخيرًا %2151في أمانة الخبير وتعديل الطلبات بنسبة  ى ، تليها صحف الدعاو %1.51بنسبة 

 .%.5.رسوم صحف الدعاوي في محكمة العاصمة بنسبة 

 



 إدارة الرسوم القضائية

 

 3 

 : الدعاوى  حصقسم ف .4

 ينايرعن  1123 ينايرقسم فحص الدعاوى في في إجمالي عدد الملفات التي تم فحصها  نخفضا -

 المحاكم الجزئية ها فيالتي تم فحص عدد الملفات انخفاض، وذلك بسبب %151بنسبة  1128

 .%2.51 بنسبة

خالل هذا  %1755بنسبة  ارتفعتفقد  محكمة العاصمةفي التي تم فحصها ملفات الأما عدد  -

 الشهرعن نظيره من العام السابق.

 قسم التدقيق والمراجعة: .5

خالل هذا الشهرعن  %27551 تغير بنسبة الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتهاعدد ملفات  ارتفع -

 من العام السابق. نظيره

 قسم الصندوق: .6

 ينايرد.ك في  1211..إلى  1128 ينايرد.ك في  822158من  اً انخفاض المصروفات شهدت -

إلى  1128 ينايرد.ك في  13.5711من  تحصالتالمارتفعت بينما ، %.5..بنسبة  1123

 .%2852وبنسبة  1123 ينايرد.ك في  5.71.75
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