
Table ( 1 ) Claims section  :

العدد
Number

المبالغ  (د.ك)
Amount (K.D)

العاصمة 
Capital

1900672634

حولي 
Hawalli

91437593

الجهراء 
Al-Jahraa

681671

الفروانية 
Al-Farwaniya

778254837

األحمدي
Al-Ahmadi 

47329406

أسواق المال
Capital markets

اإلجمالي
Total 

4133996,141

262103545

16072014

2613

5394

243820

150001,171,720

805610

7791752356

8591,757,966

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

استعالم مدني - وزارة التجارة - الهجرة
Inquiries civil - Trade ministry - Immigration

اإلجمالي الكلي
Total 

ب ) الغرامات
(المدنية - االستئناف ) 

Penalties
(civil - appeal )

استمارات الغرامات (العاصمة + الجزئيات)
Penalties forms (capital + partials)  

إجراء إثبات حالة
Procedure to prove the case 

اإلجمالي الكلي
Total 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة الرسوم القضائية 
بجميع المراقبات حسب األقسام خالل الربع األول

من عام 2019م

Number of transactions in judicial fees 
department in all controls by sections during 
the first quarter of 2019.

جدول ( 1 )  قسم المطالبات :

المعاملة
Transaction 

أ ) اإلصدار
 Issuance   

أوامر تقدير رسوم تم إصدارها
 Orders estimate fees 

was issued

المطالبات الودية على الرسوم العاصمة والجزئيات ( األوامر والتنفيذيات )
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 

229310159722202754775

14448996092006453797

117633142162101190

4203580139501095081

7077241521681761927

2835830223103769

بنوك
Banks 

67112538141

سيارات
Cars 

5415435577307

منع سفر
Prevention of travel 

6113235687303

6447791731911721959

14415416311603223095

10810118

110429644122661722

729661211131949

268522402775202

جدول ( 3 )  قسم تقدير الرسوم :  

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 

جمعية المحامين
Lawyers

association

12588189962031408056382226163544269

جدول ( 4 ) قسم فحص الدعاوى : 

                المحافظة
Governorate               

المعاملة
Transaction 

426522874565176063013507

1329933189810941305384

18086314973792919

205207880956590284037,925

Table ( 4 )  Checked proceedings section :

اإلجمالي 
Total 

فحص الدعاوى 
Checked proceeds

استمارات التحصيل على الحاسب اآللي
Collection inputed forms on computer 

حركة الملفات (المرسلة والمستلمة)
Files movement (send and receipt)   

الكفاالت المصادرة الخاصة بالمحكمة الكلية بالدينار الكويتي (د.ك)
 Guarantees of confiscation of private of first instance court 

by Kuwaiti dinar (K.D)
.Note: The amounts are approximated from fils to dinarمالحظة : تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار. 

العاصمة
Capital 

حولي
Hawalli 

الرقعي
Al-Requai 

األحمدي 
و مبارك الكبير
Al-Ahmadi

and Mubarak
Al-Kabeer

الجهراء
Al-Jahraa 

Table ( 3 )  Fees estimation section :

تقدير الرسوم (العاصمة) 
Fees estimation(Capital)

تقدير الرسوم (المحاكم الجزئية) 
Fees estimation (Partial courts)

اإلجمالي 
Total 

إرسال أوامر إلى الجزئيات
Send orders to partials

أوامر مدخلة أمج
Inputed orders image

المطالبات الودية
Friendly claims 

 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 

استعالم شركات
 Inquiery of companies

طلب رفع حجز
Lifting impounded booked 

تم التنفيذ
Executed 

استعالم بطاقة مدنية
Civil I.D card inquiry

التظلمات
Grievances 

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

العاصمة
Capital 

حولي
Hawalli 

الفروانية
Al-Farwaniya 

الجهراء
Al-Jahraa 

األحمدي 
Al-Ahmadi

اإلجمالي 
Total 



العاصمة
Capital

518

حولي 
Hawalli
الفروانية

Al-Farwaniya
652

االحمدي
Al-Ahmadi

الجهراء
Al-Jahraa

العاصمة
Capital

10

حولي 
Hawalli
الفروانية

Al-Farwaniya
236

االحمدي
Al-Ahmadi

الجهراء
Al-Jahraa

العاصمة
Capital

1402

حولي 
Hawalli
الفروانية

Al-Farwaniya
26

االحمدي
Al-Ahmadi

الجهراء
Al-Jahraa

العاصمة
Capital

1350

حولي 
Hawalli

675

الفروانية
Al-Farwaniya

55

االحمدي
Al-Ahmadi

565

الجهراء
Al-Jahraa

492

العاصمة
Capital

451

حولي 
Hawalli

475

الفروانية
Al-Farwaniya

203

االحمدي
Al-Ahmadi

479

الجهراء
Al-Jahraa85

العاصمة
Capital

13

حولي 
Hawalli

52

الفروانية
Al-Farwaniya

318

االحمدي
Al-Ahmadi

469

الجهراء
Al-Jahraa

48

العاصمة
Capital

705

حولي 
Hawalli

28

الفروانية
Al-Farwaniya

االحمدي
Al-Ahmadi

الجهراء
Al-Jahraa

9307
اإلجمالي الكلي

Total 

: Table ( 5 ) Audit and review sectionجدول ( 5 )  قسم التدقيق والمراجعة :
 

المعاملة 
Transaction

المحافظة 
Gvernorate

ا1) ملفات الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتها
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



Transaction             المعاملةGovernorate             المحافظةNumber                    العدد

الفروانية
Al-Farwaniya

189

العاصمة
Capital

1152

حولي 
Hawalli

783

االحمدي
Al-Ahmadi

391

الجهراء
Al-Jahraa

53

االجمالي 
Total 

2568

الفروانية
Al-Farwaniya

83

العاصمة
Capital

حولي 
Hawalli

330

االحمدي
Al-Ahmadi

47

الجهراء
Al-Jahraa

53

االجمالي 
Total 

513

3081

المحافظة
Governorate

استالم
Receipt 

إرسال
Send 

العاصمة
Capital

7021111

حولي 
Hawalli

798802

الفروانية
Al-Farwaniya

498413

األحمدي
Al-Ahmadi

451444

الجهراء
Al-Jahraa

7571029

اإلجمالي
Total

32063799

المحافظة
Governorate

استالم
Receipt 

إرسال
Send 

العاصمة
Capital

2244

حولي 
Hawalli

15761545

الفروانية
Al-Farwaniya

11471211

األحمدي
Al-Ahmadi

694694

الجهراء
Al-Jahraa

10041094

اإلجمالي
Total

44434588

اإلجمالي الكلي
Total 

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

2) ملفات أوامر
تقدير الرسوم والمصروفات 

 Orders files of fees estimation and 
expenses

أوامر تقدير الرسوم
 Order of fees estimation 

أوامر تقدير المصروفات
Orders of expenses estimation 

3) حركة الملفات واألوامر
files and orders movement 

حركة األوامر
Orders movement 

حركة الملفات
Files movement  



جدول ( 6 ) قسم الصندوق :

                          المحافظة
Governorate                         

المعاملة
Transaction 

رسوم قضائية (د.ك)
Judicial fees (K.D) 

2,151,656309,0068,497,97758,545181,17211,198,356

غرامات جزائية (د.ك)
Penal penalties (K.D) 

156,5418,825236,21521,228422,809

غرامات مدنية (د.ك)
Civil penalties (K.D) 

6102003602001,370

كفاالت وأمانات (د.ك)
 Guarantees 

and secretariats (K.D) 
2,177,139156,6803,374,50439,98269,7855,818,090

اإلجمالي (د.ك)
Total (K.D) 

4,485,946474,71112,109,05698,527272,38517,440,625

كفاالت وأمانات (د.ك)
 Guarantees 

and secretariats (K.D) 
1,176,8161,176,816

اإلجمالي (د.ك)
Total (K.D) 

1,176,81600001,176,816

1845518455

83301411037301

إجراءات غرامات جزائية
Penal penalties procedures

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  dinarمالحظة: تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار.

1176816

17440625
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المتحصالت
Receipts

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

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



اإليراد
Revenue

المحافظة
Governorate

العاصمة
Capital

138082818041,98814

حولي
Hawalli

113634329054,6537

الجهراء
Al-Jahraa

1622005020,2124

الفروانية
Al-Farwaniya

7382383024,56812

األحمدي
Al-Ahmadi

18304180043,6307

إجمالي اإليرادات بالدينار الكويتي
Total of revenues in Kuwaiti dinars

27,901157,150185,05144

ـ 6 ـ

جدول (7) إجمالي إيرادات إدارة الرسوم القضائية في محاكم األسرة حسب 
المحافظة خالل الربع األول من عام 2019م.

Table (7) The total number of revenues in Judicial fees 
department in Family courts by the governorate during the 
first quarter of 2019.

رسوم قضائية (د.ك)
Judicial fees (K.D)

كفاالت وأمانات (د.ك)
 Guarantees and

secretariats (K.D)

اإلجمالي 
Total

عدد اإليصاالت الملغاة
 Number of cancellation

receipts

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



الربع األول من عام 2019
first quarter of 2019

الربع األول من عام 2018
first quarter of 2018

نسبة التغير
Change ratio

أوامر تقدير رسوم تم اصدارها
Orders estimate fees was issued

41334481%7.8-

أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية تم تسليمها لقسم التنفيذ من 
العاصمة والجزئيات

 Appended as executive of receipt for 
excuted section from capital and partials

26131898%37.7

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة
 Executions had been received from audit

and review section
539410602%49.1-

استالم أوامر من قسم المطالبات
Receiving orders from claims section 

37973606%5.3

تقديم طلب منع سفر
Apply demand for prevention of travel 

1190917%29.8

تقديم طلب حجز ما للمدين
Apply demand impounded for a debtor 

50814554%11.6

تقديم طلب حجز مركبات
Apply demand for impounded cars 

1927907%112.5

تم التنفيذ
Executed

19592253%13.0-

محكمة العاصمة
Capital court

1258811366%10.8

المحاكم الجزئية
Partial courts

2978237122%19.8-

أمانة الخبير وتعديل الطلبات
 Deposit of expert and amendment of  

demands
18991453%30.7

اإلجمالي
Total

4426949941%11.4-

محكمة العاصمة
Capital court

42653822%11.6

المحاكم الجزئية
Partial courts

924210498%12.0-

اإلجمالي
Total

1350714320%5.7-

 التدقيق والمراجعة
Audit and review

ملفات الدعاوى التي تم فحصها و مراجعتها
Checked and reviewed proceeds files

93075518%68.7

المتحصالت (د.ك)
Receipts (K.D)

17,440,62515,615,519%11.7

المصروفات (د.ك)
Expenses (K.D)

1,176,8162,045,409%42.5-

مالحظة: تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار .

 المطالبات
Claims 

المتابعة وتنفيذ األوامر
  Follow-up and

   execution
of orders

جدول ( 8 ) عدد معامالت إدارة الرسوم القضائية 
خالل الربع األول من عام 2019م مقارنا بنفس الفترة

من العام السابق حسب القسم.

 Table ( 8 ) Number of transactions in judicial fees 
department during the first quarter of 2019 in 
comparisons with the same period from the last year by 
the section.

القسم
Section

البيان
Description

عدد المعامالت
Number of transactions

تقدير الرسوم
Fees estimation

فحص الدعاوى 
 Checked 

proceedings

  الصندوق
 Treasury

Note: Amounts are approximated from fils to dinar .
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 التحليل اإلحصائي إلنجازات إدارة الرسوم القضائية
من فترة مقارنًا بنفس ال م9102الربع األول من عام عدد معامالت إدارة الرسوم القضائية خالل 

 العام السابق حسب القسم:

 : ما يلي (8يتضح من جدول )

 قسم المطالبات: .0

، %1.94دقيق والمراجعة بنسبة معامالت التنفيذيات التي تم استالمها من قسم التانخفض عدد  -
عدد معامالت  بينما ارتفع، %898 بنسبةأوامر تقدير رسوم تم إصدارها عدد معامالت تليها 
بنسبة التي تم تسليمها لقسم التنفيذ من العاصمة والجزيئات  المذيلة بالصيغة التنفيذية األوامر
7898%. 

 :األوامر قسم المتابعة وتنفيذ .9

، وارتفع أيضا عدد معامالت تقديم %44291بنسبة  ديم طلب حجز مركباتتق معامالت عدد رتفعا -
 ،%4491بنسبة معامالت تقديم طلب حجز ما للمدين  عدد ثم ،%2.98طلب منع سفر بنسبة 

 معامالتانخفض عدد بينما  ،%197بنسبة استالم أوامر من قسم المطالبات  تمعامالعدد  يليه
 عن نظيره من العام السابق. م.214 عام األول من الربعخالل  %4791بنسبة  تم التنفيذ

 : قسم تقدير الرسوم .3

إلى  م2148 الربع األول من عامصحيفة في  14..1من  ى رسوم صحف الدعاو  إجمالي انخفض -
رسوم  انخفاضوذلك بسبب  ،%4491 بنسبة م.214 الربع األول من عامصحيفة في  .1121

بينما ارتفع عدد رسوم صحف الدعاوى في ، %4.98بنسبة  المحاكم الجزئيةفي صحف الدعاوى 
صحف الدعاوى في محكمة  ارتفع عدد رسوم كما ،%7198بنسبة  أمانة الخبير وتعديل الطلبات

 .%4198بنسبة العاصمة 
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 : الدعاوى  حصقسم ف .4

 الربع األول من عام قسم فحص الدعاوى في في إجمالي عدد الملفات التي تم فحصها  نخفضا -
التي تم عدد الملفات  انخفاض، وذلك بسبب %198بنسبة  م2148 ره من عامنظيعن  م.214

التي تم فحصها في محكمة  ، بينما ارتفع عدد الملفات%4291 بنسبة المحاكم الجزئية فحصها في
 .%4491بنسبة  العاصمة

 قسم التدقيق والمراجعة: .5

الربع األول من عام  لخال %1898بنسبة  الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتهاعدد ملفات  ارتفع -
 عن نظيره من العام السابق. م.214

 قسم الصندوق: .6

إلى  م2148 الربع األول من عامد.ك في  2045409شهدت المصروفات انخفاضًا من   -
ارتفعت المتحصالت من ، بينما %1291بنسبة  م.214 الربع األول من عامد.ك في  1176816

الربع األول من د.ك في  17440624إلى  م2148 الربع األول من عامد.ك في  15615519
 .%4498وبنسبة  م.214عام 
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