
العدد

Number

(ك.د)المبالغ 

Amount (K.D)

العاصمة 

Capital
57702,287,491

حولي 

Hawalli
172980,428

الجهراء 

Al-Jahraa
31716,361

الفروانية 

Al-Farwaniya
2597333,968

األحمدي

 Al-Ahmadi
156084,900

أسواق المال

Capital markets

اإلجمالي

 Total
119732,803,148

149246,557

297628,518

2549

13893105,429

6130150

390132,983,802

6150

103350

351,806

1442,306

 ـ1ـ 

الغرامات (ب 

 (االستئناف - المدنية  )

Penalties

( Civil - appeal )

(الجزئيات+ العاصمة )استمارات الغرامات 

  Penalties forms (Capital + partials)

غرامات تم سدادها

Penalties payment

إجراء إثبات حالة

 Procedure to prove the case

إجمالي الغرامات

  Total of penalties

.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار: مالحظة

.هناك مبالغ مالية توجد بها فروق من معاملة إلى أخرى: مالحظة

Note: The amounts are approximated from fils to dinar.

Note: there are financial differnce between one transaction to another.

المعاملة

 Transaction

اإلصدار (أ 

   Issuance 

أوامر تقدير رسوم تم إصدارها

 Orders estimate fees was 

issued

(األوامر والتنفيذيات  )المطالبات الودية على الرسوم العاصمة والجزئيات 

  Fees of friendly claims to capital and partials

( Orders and excutions )

ملفات تم تنفيذها

 Executed files

(الجزئيات- العاصمة  )أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية 

Appendix orders in executive form (Capital - partials)

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة

Executions had been received from audit and review 

section

(الهجرة- وزارة التجارة - بطاقة مدنية )استعالم 

(Inquiries (Civil ID - Trade ministry - Immigration

إجمالي اإلصدار

 Total of issuance

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة الرسوم القضائية 

بجميع المراقبات حسب األقسام خالل النصف األول

.م2022من عام 

Number of transactions in judicial fees department in 

all controls by sections during the first half of 2022.

: Table ( 1 ) Claims section:قسم المطالبات   ( 1 )جدول 



محكمة

Court

المعاملة

Transaction

8704139162024282829

8913562343244552260

12193351367

66868904331284358572

78763939928674

3101057932733311812

1531540942308663387

680821426382181

165165

232982613334703

53228311224294

692294509908056

                محكمة

               Court

المعاملة

Transaction

تقدير الرسوم

 Fees estimation
2386793191349474062738687263696

 

أمانة خبير وتعديل الطلبات 

Deposit of expert and 

 amendment of demands 

51339295466608

: قسم فحص الدعاوى  ( 4 )جدول 

                محكمة

Court

المعاملة

Transaction

115293911112994855311834712

394825278092335874518670

208134473656

27,9008,8105,74511,2603,58057,295

: 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

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

استعالم شركات

Inquiery of companies

تم التنفيذ

 Executed

استعالم بطاقة مدنية

Civil I.D card inquiry

التظلمات

 Grievances

إجمالي المتابعة 

وتنفيذ األوامر

 Total of  

follow up and 

execution of 

orders

 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 impounded for a debtor

تقديم طلب حجز مركبات

 Apply demand for impounded cars

المطالبات الودية

 Friendly claims

أوامر مدخلة أمج

Inputed orders image

: Table ( 3 )  Fees estimation section:  قسم تقدير الرسوم   ( 3 )جدول 

إرسال أوامر إلى الجزئيات

Send orders to partials

العاصمة

Capital

حولي

 Hawalli

الرقعي

 Al-Requai

األحمدي 

ومبارك الكبير

 Al-Ahmadi

and Mubarak

Al-Kabeer

الجهراء

 Al-Jahraa

المحامين جمعية

Lawyers

association

إجمالي 

تقدير الرسوم

 Total of fees 

estimation

Table ( 4 )  Checked suits section :

العاصمة

 Capital

حولي

 Hawalli

الرقعي

 Al-Requai

األحمدي 

ومبارك الكبير

Al-Ahmadi

and 

Mubarak

Al-Kabeer

الجهراء

 Al-Jahraa

 ـ2ـ 

إجمالي 

فحص الدعاوى

 Total of 

checked suits

فحص الدعاوى 

Checked suits

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)  

.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار: مالحظة 

.هناك مبالغ مالية توجد بها فروق من معاملة إلى أخرى: مالحظة 

Note: The amounts are approximated from fils to dinar.

Note: There are financial differences between one transaction to another.



العاصمة

Capital
666

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
2249

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
64

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
824

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
1137

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
102

االحمدي

Al-Ahmadi
208

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
3679

حولي 

Hawalli
436

الفروانية

Al-Farwaniya
1134

االحمدي

Al-Ahmadi
1090

الجهراء

Al-Jahraa
2011

العاصمة

Capital
544

حولي 

Hawalli
2428

الفروانية

Al-Farwaniya
1380

االحمدي

Al-Ahmadi
1645

الجهراء

Al-Jahraa
551

العاصمة

Capital
64

حولي 

Hawalli
405

الفروانية

Al-Farwaniya
1701

االحمدي

Al-Ahmadi
849

الجهراء

Al-Jahraa
226

العاصمة

Capital
2643

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

26036

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

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

المعاملة 

Transaction

محكمة 

Court

إمج

Image

ملفات الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتها (1

Checked and reviewed suits 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

 ـ3ـ 



المعاملة

Transaction

محكمة

Court

العدد 

Number

الفروانية

Al-Farwaniya
952

العاصمة

Capital
2635

حولي 

Hawalli
2393

األحمدي

Al-Ahmadi
639

الجهراء

Al-Jahraa
224

االجمالي 

 Total
6843

الفروانية

Al-Farwaniya
446

العاصمة

Capital

حولي 

Hawalli
464

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa
72

االجمالي 

 Total
982

7825

محكمة

Court

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
15891630

حولي 

Hawalli
26782678

الفروانية

Al-Farwaniya
11301653

األحمدي

Al-Ahmadi
11251069

الجهراء

Al-Jahraa

اإلجمالي

Total
65227030

محكمة

Court

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
9696

حولي 

Hawalli
755755

الفروانية

Al-Farwaniya
17511600

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

اإلجمالي

Total
26022451

 ـ4ـ 

اإلجمالي الكلي

 General total

حركة الملفات واألوامر (3

 Files and orders movement

حركة األوامر

 Orders movement

حركة الملفات

  Files movement

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

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

ملفات أوامر (2

تقدير الرسوم والمصروفات 

 Orders files of fees estimation and 

expenses

أوامر تقدير الرسوم

 Order of fees estimation 

أوامر تقدير المصروفات

 Orders of expenses estimation



محكمة

Court

المعاملة

Transaction

(ك.د)رسوم قضائية 

 Judicial fees (K.D)
2,581,576406,7213,450,064100,557386,4986,925,416

(ك.د)غرامات جزائية 

 Penal penalties (K.D)
8,236,11230,107873,34597,1749,236,738

(ك.د)غرامات مدنية 

 Civil penalties (K.D)
82012,05010012,970

غرامات بيئية

Environment penalties
1,0001,000

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

6,209,135127,4491,672,590211,697113,8998,334,770

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
17,028,643564,2776,008,049312,354597,57124,510,894

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

4,085,3174,085,317

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
4,085,31700004,085,317

7065470654

160102442534473

Note: The amounts are approximated from fils to  dinar.

Note: There are financial differences between one transaction to another.

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

: Table ( 6 ) Fund section:قسم الصندوق  ( 6 )جدول 

العاصمة

 Capital

حولي

 Hawalli

الفروانية

 Al-Farwaniya

الجهراء

 Al-Jahraa

األحمدي 

ومبارك الكبير

 Al-Ahmadi

and Mubarak

Al-Kabeer

اإلجمالي 

 Total

المتحصالت

Receipts

المصروفات

 Expenses

إجراءات غرامات جزائية

Penal penalties procedures

عدد اإليصاالت الملغاة

Number of canceled receipts

.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار: مالحظة

.هناك مبالغ مالية توجد بها فروق من معاملة إلى أخرى: مالحظة

 ـ5ـ 

4,085,317

24,510,894

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

(ك .د) المصروفات 

Expenses ( K.D )

(ك .د) المتحصالت 

Receipts ( K.D )

م2022إجمالي مبالغ المتحصالت والمصروفات في قسم الصندوق خالل النصف األول من عام ( 1)شكل 

Chart ( 1 ) Total amount of receipts and expenses in fund section

during the first half of 2022



اإليراد

Revenue

محكمة

Court

العاصمة

Capital
44,8987,75052,6483

حولي

Hawalli
9,45636,72046,1761

الجهراء

Al-Jahraa
4,74731,94436,6915

الفروانية

Al-Farwaniya
2,48416,11018,59413

 األحمدي ومبارك الكبير

Al-Ahmadi and Mubarak Al-Kabeer
7,27146,32053,59112

إجمالي اإليرادات بالدينار الكويتي

Total of revenues in Kuwaiti dinars
68,856138,844207,70034

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

إجمالي إيرادات إدارة الرسوم القضائية في محاكم  ( 7 )جدول 

.م2022األسرة حسب المحكمة خالل النصف األول من عام 

Table ( 7 ) Total number of revenues in Judicial 

fees department in Family courts by the court 

during the first half of 2022.

(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

 ـ6ـ 

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

44,898 

9,456 

4,747 

2,484 

7,271 7,750 

36,720 

31,944 

16,110 

46,320 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

العاصمة

Capital

حولي

Hawalli

الجهراء

Al-Jahraa

الفروانية

Al-Farwaniya

األحمدي ومبارك الكبير

Al-Ahmadi and Mubarak 

AL-Kabeer  

م2022إجمالي إيرادات إدارة الرسوم القضائية في محاكم األسرة حسب المحكمة خالل النصف األول من عام ( 2)شكل 

Chart ( 2 ) Total number of revenues in Judicial fees department in Family courts 

by the court during the first half of 2022

(ك.د)رسوم قضائية 

Judicial fees (K.D) 

(ك.د)كفاالت وأمانات 

Guarantees and secretariats (K.D)
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 التحليل اإلحصائي إلنجازات إدارة الرسوم القضائية
 حسب القسم: م2022األول من عام  النصفعدد معامالت إدارة الرسوم القضائية خالل 

 قسم المطالبات: .1

معاملة موزعة على  39157بلغ إجمالي عدد المعامالت التي تم إنجازها في هذا القسم  -

 األقسام التالية: 

 :اإلصدار -أ 

من إجمالي معامالت هذا  %30.6معاملة وبنسبة  11973مالي أوامر رسوم تم إصدارها بلغ إج -

معاملة وبنسبة  5770حيث جاءت محافظة العاصمة األعلى من حيث عدد المعامالت بلغت  ،القسم

بينما جاءت محافظة الجهراء بأقل عدد  ،من إجمالي أوامر تقدير الرسوم التي إصدارها 48.2%

 . %2.6معامالت بلغت 

بأقل عدد معامالت حيث  المطالبات الودية على الرسوم والجزئيات )األوامر والتنفيذيات(جاءت  -

 م.2022خالل النصف األول من عام  اإلصدارمن إجمالي  %3.8معاملة وبنسبة  1492بلغت 

 االستئناف(: –الغرامات )المدنية  -ب

معامالت أعالها في  تجاء ،مالي هذا القسممن إج %0.3غرامة وبنسبة  144بلغ إجمالي الغرامات  -

خالل النصف من إجمالي الغرامات  %71.5معامالت وبنسبة  103 بلغت حيث غرامات تم سدادها

  .م2022األول من عام 

                                                                        للمعامالت حيث بلغت  جاءت معامالت استمارات الغرامات )العاصمة والجزئيات( بأقل عدد -

 م. 2022من إجمالي الغرامات خالل النصف األول من عام  %4.2معامالت وبنسبة  6
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 :األوامر قسم المتابعة وتنفيذ .2

أعالها في معامالت تقديم طلب حجز ما للمدين  تجاء معاملة 31300بلغ إجمالي هذا القسم  -

 للمعامالت أقل عددب التظلماتبينما جاءت معامالت  ،%27.4معاملة وبنسبة  8572حيث بلغت 

  م.2022خالل النصف األول من عام  %0.5معاملة وبنسبة  165حيث بلغت 

 : قسم تقدير الرسوم .3

ا في معامالت تقدير الرسوم حيث بلغت أعاله تجاء ،تمعامال 70304بلغ إجمالي هذا القسم  -

معامالت  6608تليها أمانة الخبير وتعديل الطلبات حيث بلغت  ،%90.6معاملة وبنسبة  63696

 م.2022خالل النصف األول من عام  %9.4وبنسبة 

 : ى قسم فحص الدعاو  .4

م 2022معاملة خالل النصف األول من عام  34712 ى بلغ إجمالي معامالت فحص الدعاو  -

من  %32.5بنسبة  الفروانيةتليها محكمة  ،%33.2اءت أعالها في محكمة العاصمة بنسبة ج

 .ى إجمالي معامالت فحص الدعاو 

 قسم التدقيق والمراجعة: .5

معاملة خالل النصف  26036التي تم فحصها ومراجعتها  ى بلغ إجمالي معامالت ملفات الدعاو  -

 م.2022األول من عام 

معامالت خالل النصف  7825ات أوامر تقدير الرسوم والمصروفات بلغ إجمالي معامالت ملف -

ثم أوامر تقدير المصروفات  ،%87.4جاء أعالها في أوامر تقدير الرسوم  ،م2022األول من عام 

 . %12.6بنسبة 
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 قسم الصندوق: .6

بينما  ،د.ك 24,510,894جاءت المتحصالت بأعلى المبالغ في قسم الصندوق حيث بلغت  –

 .م2022النصف األول من عام خالل  د.ك 4,085,317روفات بلغت المص

 إيرادات محاكم األسرة: .7

أعالها  تد.ك جاء 207,700بلغ إجمالي اإليرادات في إدارة الرسوم القضائية في محاكم األسرة  -

د.ك خالل النصف األول من عام  53,591في محكمة األحمدي ومبارك الكبير حيث بلغت 

 م.2022
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