
Table ( 1 ) Claims section  :

العدد

Number

(ك.د)المبالغ  

(Amount (K.D

العاصمة 

Capital
28782195822

حولي 

Hawalli
163371287

الجهراء 

Al-Jahraa
1604528

الفروانية 

Al-Farwaniya
1195315527

األحمدي

 Al-Ahmadi
69040272

أسواق المال

Capital markets
26

اإلجمالي

 Total
65582,627,442

369199323

232126449

4196

9151

400420

245102,953,234

825710

85683550067

93883,555,777

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة الرسوم القضائية 

بجميع المراقبات حسب األقسام خالل النصف األول 

م2019من عام 

Number of transactions in judicial fees department in all 

controls by sections during the first half of 2019.

:قسم المطالبات   ( 1 )جدول 

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 

Appended as executive (Capital - Partials)

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة

Executions had been received from audit and review section

1

.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.

(الهجرة- وزارة التجارة - بطاقة مدنية )استعالم 

(Inquiries (Civil ID - Trade ministry - Immigration

إجمالي اإلصدار

 Total of issuance

الغرامات (ب 

 (االستئناف - المدنية )

Penalties

( civil - appeal)

(الجزئيات+ العاصمة )استمارات الغرامات 

  Penalties forms (capital + partials)

إجراء إثبات حالة

 Procedure to prove the case

إجمالي الغرامات

  Total of penalties



            

                 المحافظة

                  Governorate

المعاملة

Transaction

3465141015795063427302

17581231100935310605411

26510961502463272084

7805999217601219202

127612252912692983359

43058410281231049

بنوك

 Banks
110144756227

سيارات

 Cars
100283781437611

منع سفر

 Prevention of travel
92246712007616

إجمالي طلبات رفع الحجز

 Total of lifting impounded booked
302543196399141454

101613274423263043415

199385611802404444713

1931101941

1163649231564562555

9148141431701249

9359224041812017

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

2492127081160226275103534027319783083

: قسم فحص الدعاوى  ( 4 )جدول 

                المحافظة

               Governorate

المعاملة

Transaction

10334380082213354148927198

272017625077201325411826

98493447576457320

395402553036315890533086,653

: 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 

تم التنفيذ

 Executed

استعالم بطاقة مدنية

Civil I.D card inquiry

التظلمات

 Grievances

طلب رفع حجز

 Lifting impounded booked

 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

إرسال أوامر إلى الجزئيات

Send orders to partials

أوامر مدخلة أمج

Inputed orders image

المطالبات الودية

 Friendly claims

الجهراء

 Al-Jahraa

Table ( 3 )  Fees estimation section :

 (العاصمة)تقدير الرسوم 

Fees estimation(Capital)
إجمالي 

تقدير الرسوم

 Total of fees 

estimation

المحامين جمعية

Lawyers

association

 (المحاكم الجزئية)تقدير الرسوم 

Fees estimation (Partial courts)

:  قسم تقدير الرسوم   ( 3 )جدول 

Table ( 4 )  Checked proceedings section :

2

إجمالي 

فحص الدعاوى

 Total of 

checked 

proceedings

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)

.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

حولي

 Hawalli

الرقعي

 Al-Requai

األحمدي 

و مبارك الكبير

Al-Ahmadi

and Mubarak

Al-Kabeer



العاصمة

Capital
3034

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
1036

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
15

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
496

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
2122

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
28

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
2374

حولي 

Hawalli
1225

الفروانية

Al-Farwaniya
98

االحمدي

Al-Ahmadi
1084

الجهراء

Al-Jahraa
1033

العاصمة

Capital
818

حولي 

Hawalli
860

الفروانية

Al-Farwaniya
511

االحمدي

Al-Ahmadi
887

الجهراء

Al-Jahraa
149

العاصمة

Capital
16

حولي 

Hawalli
73

الفروانية

Al-Farwaniya
908

االحمدي

Al-Ahmadi
840

الجهراء

Al-Jahraa
72

العاصمة

Capital
1355

حولي 

Hawalli
38

الفروانية

Al-Farwaniya

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa
8

19080

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

المعاملة 

Transaction

المحافظة 

Governorate

ملفات الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتها (1

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

إمج

Image

اإلجمالي 

 Total

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 

Al-Ahmadi governorate from November 2018.
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المحافظة

Governorate

العدد

Number

الفروانية

Al-Farwaniya
697

العاصمة

Capital
1990

حولي 

Hawalli
1707

االحمدي

Al-Ahmadi
566

الجهراء

Al-Jahraa
124

االجمالي 

 Total
5084

الفروانية

Al-Farwaniya
316

العاصمة

Capital

حولي 

Hawalli
680

االحمدي

Al-Ahmadi
48

الجهراء

Al-Jahraa
54

االجمالي 

 Total
1098

6182

المحافظة

Governorate

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
14061809

حولي 

Hawalli
15111644

الفروانية

Al-Farwaniya
908876

األحمدي

Al-Ahmadi
620613

الجهراء

Al-Jahraa
7571029

اإلجمالي

Total
52025971

المحافظة

Governorate

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
370392

حولي 

Hawalli
32553224

الفروانية

Al-Farwaniya
35042237

األحمدي

Al-Ahmadi
12631266

الجهراء

Al-Jahraa
10041094

اإلجمالي

Total
93968213

اإلجمالي الكلي

 Total
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: 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

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.

المعاملة

Transaction



                          المحافظة

                         Governorate

المعاملة

Transaction

(ك.د)رسوم قضائية 

 (Judicial fees (K.D
3,493,281640,62510,396,261102,674332,90014,965,741

(ك.د)غرامات جزائية 

 Penal penalties (K.D)
389,01217,040529,65240,691976,395

(ك.د)غرامات مدنية 

 Civil penalties (K.D)
8602002,3804002004,040

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

6,393,577436,9305,478,70473,722160,30912,543,242

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
10,276,7301,094,79516,406,997176,796534,10028,489,418

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

3,445,4953,445,495

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
3,445,49500003,445,495

2612026120

179392692076583

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

.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.
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:قسم الصندوق  ( 6 )جدول 

إجراءات غرامات جزائية

Penal penalties procedures

3445495

28489418

0
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المصروفات

Expenses
المتحصالت

Receipts

م2019إجمالي مبالغ المتحصالت والمصروفات في قسم الصندوق خالل النصف األول من عام ( 1)شكل 

Chart (1) Total amount of receipts and expenses in treasury section during the first half of 2019



اإليراد

Revenue

المحافظة

Governorate

العاصمة

Capital
188516158080,43129

حولي

Hawalli
1918987640106,8298

الجهراء

Al-Jahraa
8044059041,39412

الفروانية

Al-Farwaniya
9326748300141,56728

األحمدي

Al-Ahmadi
30607132374,3839

إجمالي اإليرادات بالدينار الكويتي

Total of revenues in Kuwaiti dinars
135,171309,433444,60486

 ـ6ـ 

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

.م2019حسب المحافظة خالل النصف األول من عام 

Table (7) Total number of revenues in Judicial fees 

department in Family courts by the governorate 

during the first half of 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.

18851 19189

804

93267

3060

61580

87640

40590

48300

71323
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العاصمة

Capital

حولي

Hawalli

الجهراء

Al-Jahraa

الفروانية

Al-Farwaniya

األحمدي

Al-Ahmadi

م2019إجمالي إيرادات إدارة الرسوم القضائية في محاكم األسرة حسب المحافظة خالل النصف األول من عام ( 2)شكل 

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

by the governorate during the first half of 2019

(ك.د)رسوم قضائية 

Judicial fees (K.D) 

(ك.د)كفاالت وأمانات 

Guarantees and secretariats (K.D)



النصف األول 

2019من عام 

First half of 2019

النصف األول 

2018من عام 

First half of 2018

نسبة التغير

Change ratio

أوامر تقدير رسوم تم اصدارها

Orders estimate fees was issued
65588274%20.7-

أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية تم تسليمها لقسم التنفيذ من 

العاصمة والجزئيات

 Appended as executive of receipt for 

excuted section from capital and partials

41964215%0.5-

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة

Executions had been received from audit 

and review section

915120352%55.0-

استالم أوامر من قسم المطالبات

 Receiving orders from claims section
54117746%30.1-

تقديم طلب منع سفر

 Apply demand for prevention of travel
20842486%16.2-

تقديم طلب حجز ما للمدين

 Apply demand impounded for a debtor
92027374%24.8

تقديم طلب حجز مركبات

 Apply demand for impounded cars
33592620%28.2

تم التنفيذ

Executed
34154951%31.0-

محكمة العاصمة

Capital court
2492122352%11.5

المحاكم الجزئية وجمعية المحامين

Partial courts and lawyers association
5545468920%19.5-

أمانة الخبير وتعديل الطلبات

  Deposit of expert and amendment of 

demands

27082912%7.0-

اإلجمالي

Total
8308394184%11.8-

محكمة العاصمة

Capital court
103348149%26.8

المحاكم الجزئية

Partial courts
1686421717%22.3-

اإلجمالي

Total
2719829866%8.9-

 التدقيق والمراجعة

Audit and review

ملفات الدعاوى التي تم فحصها و مراجعتها

Checked and reviewed proceeds files
1908014186%34.5

(ك.د)المتحصالت 

Receipts (K.D)
28,489,41831,071,476%8.3-

(ك.د)المصروفات 

Expenses (K.D)
3,445,4953,008,961%14.5

تقدير الرسوم

Fees estimation

فحص الدعاوى 

 Checked 

proceedings

  الصندوق

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

Note: There are financial difference between on e transaction

to another.

 المطالبات

 Claims

المتابعة وتنفيذ األوامر

Follow-up and  

execution   

of orders

عدد معامالت إدارة الرسوم القضائية  ( 8 )جدول 

م مقارنا بنفس الفترة2019خالل النصف األول من عام 

.من العام السابق حسب القسم

Table ( 8 ) Number of transactions in judicial fees 

department during the first half of 2019 in 

comparisons with the same period from the last year 

by the section.

القسم

Section

البيان

Description

عدد المعامالت

Number of transactions



 إدارة الرسوم القضائية

 

 - 8 - 

 التحليل اإلحصائي إلنجازات إدارة الرسوم القضائية
من فترة مقارنًا بنفس ال م2019األول من عام  النصفعدد معامالت إدارة الرسوم القضائية خالل 

 العام السابق حسب القسم:

 : ما يلي (8يتضح من جدول )

 قسم المطالبات: .1

%، 55.0دقيق والمراجعة بنسبة معامالت التنفيذيات التي تم استالمها من قسم التانخفض عدد  -

عدد معامالت تليها ، %20.7 بنسبةأوامر تقدير رسوم تم إصدارها عدد معامالت كما انخفض 

بنسبة  الجزئياتالتي تم تسليمها لقسم التنفيذ من العاصمة و  المذيلة بالصيغة التنفيذية األوامر

0.5%. 

 :األوامر قسم المتابعة وتنفيذ .2

تقديم عدد معامالت  ا  ، وارتفع أيض%28.2بنسبة  م طلب حجز مركباتتقدي معامالت عدد رتفعا -

واستالم أوامر من قسم  تم التنفيذ معامالتانخفض عدد بينما  ،24.8بنسبة  طلب حجز ما للمدين

عدد معامالت تقديم طلب منع سفر بنسبة ثم ، % على الترتيب30.1و %31.0بنسبة  المطالبات

 .م2019 معا األول من النصفخالل  16.2%

 : قسم تقدير الرسوم .3

 م2018 األول من عام النصفصحيفة في  94184من  ى رسوم صحف الدعاو  إجمالي انخفض -

 انخفاضوذلك بسبب  ،%11.8 بنسبة م2019 األول من عام النصفصحيفة في  83083إلى 

عدد  أيضا   وانخفض، %19.5بنسبة  وجمعية المحامين المحاكم الجزئيةفي رسوم صحف الدعاوى 



 إدارة الرسوم القضائية

 

 - 9 - 

 عدد رسومبينما ارتفع  %،7.0بنسبة  رسوم صحف الدعاوى في أمانة الخبير وتعديل الطلبات

 .%11.5بنسبة صحف الدعاوى في محكمة العاصمة 

 : الدعاوى  حصقسم ف .4

 األول من عام  النصفقسم فحص الدعاوى في في إجمالي عدد الملفات التي تم فحصها  نخفضا -

التي تم عدد الملفات  انخفاض، وذلك بسبب %8.9سبة بن م2018 نظيره من عامعن  م2019

التي تم فحصها في محكمة  ، بينما ارتفع عدد الملفات%22.3 بنسبة المحاكم الجزئية فحصها في

 .%26.8بنسبة  العاصمة

 قسم التدقيق والمراجعة: .5

األول من  النصف خالل %34.5بنسبة  الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتهاعدد ملفات  ارتفع -
 عن نظيره من العام السابق. م2019عام 

 قسم الصندوق: .6

إلى  م2018 األول من عام النصفد.ك في  3,008,961ا  من ارتفاعشهدت المصروفات   -
 انخفضت، بينما %14.5بنسبة  م2019 األول من عام النصفد.ك في  3,445,495

د.ك  28,489,418إلى  م2018 األول من عام النصفد.ك في  31,071,476المتحصالت من 
 %.8.3وبنسبة  م2019األول من عام  النصففي 
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