
Table ( 1 ) Claims section  :

العدد

Number

(ك.د)المبالغ  

(Amount (K.D

العاصمة 

Capital
538100939

حولي 

Hawalli
27910682

الجهراء 

Al-Jahraa
24608

الفروانية 

Al-Farwaniya
1296157

األحمدي

 Al-Ahmadi
10720018

أسواق المال

Capital markets
13

اإلجمالي

 Total
1078138407

6

12

411

3224

989

5720138407

1100

451083

461183

أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية تم سدادها لقسم التنفيذ من العاصمة والجزئيات

 Appended as executive payed for excuted section from 

capital and partials

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة

Executions had been received from audit and review section

إجراء إثبات حالة

 Procedure to prove the case

1

الغرامات (ب 

 (االستئناف - المدنية )

Penalties

( civil - appeal)

ملفات تم تنفيذها

 Executed files

اإلجمالي الكلي

 Total

اإلجمالي الكلي

 Total

الهجرة- وزارة التجارة - استعالم مدني 

Inquiries civil - Trade ministry -Immigration

Number of transactions in judicial fees department 

in all controls by sections during September 2018.

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة الرسوم القضائية بجميع 

.م2018المراقبات حسب األقسام خالل شهر سبتمبر 

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

(الجزئيات+العاصمة )استمارات الغرامات 

  Penalties forms (capital + partials)

المعاملة

 Transaction

:قسم المطالبات   ( 1 )جدول 

اإلصدار (أ 

   Emission 

(األوامر والتنفيذيات  )المطالبات الودية على الرسوم العاصمة والجزئيات 

  Fees of friendly claims to capital and partials

( orders and excutions )

أوامر تقدير رسوم تم إصدارها

 Emission  fees 

estimatiom orders



            

                 المحافظة

                  Governorate

المعاملة

 Transaction

6471141950830

2452641858141843

187514165128

991236751239

42939716219467

10131406178

بنوك

 Banks
261945

سيارات

 Cars
222119668

منع سفر

 Prevention of travel
14181951

3982593554701

127148658348

1313

22

44412

799039208

61218

40444

202202

:  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

25743671787639944862534112541

: قسم فحص الدعاوى  ( 4 )جدول 

                المحافظة

               Governorate

المعاملة

 Transaction

16014475583361033045

471238553290691621

540116711382845

(ك.د) 11394(ك.د) 630(ك.د) 3190(ك.د) 44(ك.د) 4900(ك.د) 2630

استعالم شركات

Inquiery of companies 

 تقديم طلب اإلعالن

 Apply demand for declaration

األحمدي 

Al-Ahmadi

Table ( 2 ) Follow up and execution of orders section :

حولي

 Hawalli

الفروانية

 Al-Farwaniya

العاصمة

 Capital

استعالم بطاقة مدنية

Civil I.D card inquiry

طلب رفع حجز

 Lifting demand booked

(العاصمة والجزئيات)اإلستمارات المدخلة 

  Inputed forms (Capital and partials)

التظلمات

 Grievances

تقديم طلب منع سفر

 Apply demand for prevention of travel

:قسم المتابعة وتنفيذ األوامر  ( 2 )جدول 

استالم أوامر من قسم المطالبات

 Receiving orders from claims section

العاصمة

 Capital

تم السداد

 Payment

اإلجمالي 

 Total

الجهراء

 Al-Jahraa

تقديم طلب حجز مركبات

 Apply demand for cars booked

تقديم طلب حجز ما للمدين

 Apply demand booked for a debtor

(المرسلة والمستلمة)حركة الملفات 

   Files movement (send and receipt)

(العاصمة والجزئيات)فحص استمارات اعتماد الصرف 

Checked of cash approved forms

( Capital and partials)

Table ( 3 )  Fees estimation section :

حولي

 Hawalli

الرقعي

 Al-Requai

اإلجمالي 

 Total

 (المحاكم الجزئية)تقدير الرسوم 

Fees estimation (Partial courts)

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

Table ( 4 )  Checked proceedings section :

2

األحمدي 

و مبارك الكبير

Al-Ahmadi

and Mubarak

Al-Kabeer

الجهراء

 Al-Jahraa

اإلجمالي 

 Total

فحص الدعاوى 

Checked proceeds

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

 Guarantees of confiscation of private of first instance court 

by Kuwait dinar (K.D)

 

استمارات التحصيل على الحاسب اآللي

 Collection inputed forms on computer

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

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

 (العاصمة)تقدير الرسوم 

Fees estimation(Capital)

.م2018تم إضافة أوامر مدخلة أمج وملفات تم اتخاذ إجراءات بها ابتداء من شهر فبراير : مالحظة

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

المطالبات الودية

 Friendly claims

إرسال أوامر إلى الجزئيات

Send orders to partials

أوامر مدخلة أمج

Inputed orders image

ملفات تم اتخاذ إجراءات بها

Executed files



أحكام

 Provisions

أمج

Image

العاصمة

Capital
2

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
318

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
2

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
110

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
154271

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
50232

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
88

الجهراء

Al-Jahraa123

العاصمة

Capital
112112

حولي 

Hawalli
140

الفروانية

Al-Farwaniya
98

الجهراء

Al-Jahraa4536

العاصمة

Capital

حولي 

Hawalli
8

الفروانية

Al-Farwaniya
579

الجهراء

Al-Jahraa75

العاصمة

Capital
58716

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

الجهراء

Al-Jahraa

17681399

تجاري جزئي

 Semi commercial

إيجارات

 Rents

إداري

 Administrative

اإلجمالي الكلي

 Total
3167

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

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

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

.م2018ابتداء من شهر مارس 

3

Transactionالمعاملة                   
Numberالعدد         

ملفات الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتها (1ا

Checked and reviwed proceeds files

اإلجمالي

 Total

عمالي

 Labor

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

تجاري كلي

 Totally commercial

مدني كلي

 Totally civil

تجاري مدني كلي حكومة

 Totally commercial civil  

government



Numberالعدد         

الفروانية

Al-Farwaniya
979

العاصمة

Capital
125

حولي 

Hawalli
424

االحمدي

Al-Ahmadi
119

الجهراء

Al-Jahraa
64

االجمالي 

 Total
1711

الفروانية

Al-Farwaniya
9

العاصمة

Capital

حولي 

Hawalli
38

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

االجمالي 

 Total
47

1758

نصف

 Half
2

كامل

 Full
8

فرق 

Difference
1

تم الحفظ

 Saved
1

اإلجمالي

Total
12

قسم الفحص

 Checked section
58

قسم المطالبات

 Claims section
37

المحافظة

Governorate

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
149153

حولي 

Hawalli
540315

الفروانية

Al-Farwaniya
548431

األحمدي

Al-Ahmadi
118118

الجهراء

Al-Jahraa
3232

اإلجمالي

Total
13871049

المحافظة

Governorate

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
451440

حولي 

Hawalli
148148

الفروانية

Al-Farwaniya
642883

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

اإلجمالي

Total
12411471

4

اإلجمالي الكلي

 Total

ملفات أوامر (2ا

تقدير الرسوم والمصروفات 

 Orders files of fees estimation and 

expenses

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

.م2018ابتداء من شهر يوليو 

أوامر تقدير الرسوم

 Order of fees estimation 

Transactionالمعاملة                   

أوامر تقدير المصروفات

 Orders of expenses estimation

الملفات المعادة للتعديل

 Returned to modify files

استرداد رسم

 Recovery fee

حركة الملفات

  Files movement

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

estimation and expenses from July 2018.

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

الملفات المعدلة

 Adjustment files

حركة األوامر

 Orders movement

االستردادات والملفات واألوامر  ( 3ا

المعادة  للتعديل وحركة الملفات واألوامر

Recovery and returned to modify 

and files and orders movement



:قسم الصندوق  ( 6 )جدول 

                          المحافظة

                         Governorate

المعاملة

 Transaction

(ك.د)رسوم قضائية 

 (Judicial fees (K.D
1924971072594123102250466552801122

(ك.د)غرامات جزائية 

 Penal penalties (K.D)
7568620001151179635202438

(ك.د)غرامات مدنية 

 Civil penalties (K.D)
70070770

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

28498231384496768855517190838879

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
553865140643102426531059933771843209

(ك.د)غرامات جزائية 

 (Penal penalties (K.D
1185011850

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

185273185273

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
1971230000197123

96222140

المتحصالت

Receipts

المصروفات

 Expenses

Table ( 6 ) Treasury section :

العاصمة

 Capital

حولي

 Hawalli

الفروانية

 Al-Farwaniya

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

الجهراء

 Al-Jahraa

اإلجمالي 

 Total

األحمدي 

و مبارك الكبير

 Al-Ahmadi

and Mubarak

Al-Kabeer

عدد اإليصاالت الملغاة

Number of cancellation receipts

5

1000

201000

401000

601000

801000

1001000

1201000

1401000

1601000

1801000

2001000

المتحصالت
Receipts

المصروفات
Expenses

1843209

197123

م 2018إجمالي عدد المتحصالت والمصروفات في قسم الصندوق خالل شهر سبتمبر ( 1) شكل 

Chart (1) Total number of receipts and expenses in treasury section during 
September 2018



2018سبتمبر 

September 2018

2017سبتمبر 

September 2017

نسبة التغير

Change ratio

أوامر تقدير رسوم تم اصدارها

Exporting order to estimate fees
10781423%24.2-

(التنفيذيات+ األوامر )المطالبات الودية على الرسوم 

 Fees friendly claims

         ( orders and excutions)         

6141%95.7-

أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية تم سدادها لقسم التنفيذ من 

العاصمة والجزئيات

 Appended as executive payed for excuted 

section from capital and partials

411627%34.4-

تم السداد

payment
701841%16.6-

(العاصمة والجزئيات)فحص استمارات اعتماد الصرف 

Checked of cash approved forms

 ( capital and partials)s

240%95.0-

(العاصمة و الجزئيات)االستمارات المدخلة 

      Inputed forms ( capital and partials)s
1241%70.7-

محكمة العاصمة

Capital court
25742756%6.6-

المحاكم الجزئية

Partial courts
96003904%145.9

أمانة الخبير وتعديل الطلبات

  Deposit of expert and amendment of 

demands 

367237%54.9

اإلجمالي

Total
125416897%81.8

محكمة العاصمة

Capital court
16012653%39.7-

المحاكم الجزئية

Partial courts
1444913%58.2

اإلجمالي

Total
30453566%14.6-

ملفات الدعاوى التي تم فحصها و مراجعتها

Checked and reviewed proceeds files
31672178%45.4

ملفات أوامر تقدير الرسوم والمصروفات

Orders Files of fees estimation and expenses
17581499%17.3

طلبات اإلسترداد

Recovery demands
129%33.3

(ك.د)المتحصالت 

Receipts (K.D)
18432091531774%20.3

(ك.د)المصروفات 

Expenses (K.D)
197123250742%21.4-

.تم تقريب مبالغ األفالس إلى دينار : مالحظة

6

Note: Amounts are approximated from fils to dinar .

 Table ( 7 ) Number of transactions in judicial fees 

department during September 2018 in comparisons with 

the same month from the last year by section :

البيان

Description

عدد المعامالت

Number of transactions

عدد معامالت إدارة الرسوم القضائية  ( 7 )جدول 

م مقارنا بنفس الشهر2018خالل شهر سبتمبر 

:من العام السابق حسب القسم 

القسم

Section

تقدير الرسوم

Fees estimation

المتابعة وتنفيذ األوامر

Follow-up and  

execution   

of orders

 المطالبات

 Claims

  الصندوق

Treasury 

 التدقيق والمراجعة

Audit and review

فحص الدعاوى 

 Checked 

proceedings



 إدارة الرسوم القضائية

 

 - 7 - 

 التحليل اإلحصائي إلنجازات إدارة الرسوم القضائية
م مقارنًا بنفس الشهر من العام 8102 سبتمبرعدد معامالت إدارة الرسوم القضائية خالل شهر 

 السابق حسب القسم:

 : ما يلي (7يتضح من جدول )

 قسم المطالبات: .2

هذا الشهر عن نظيرها خالل التنفيذيات( )األوامر+  على الرسوم الودية المطالباتعدد انخفض  -
التي تم  المذيلة بالصيغة التنفيذية األوامر عدد كما انخفض ،%7.57 بنسبةمن العام السابق 

بنسبة  أوامر تقدير رسوم تم إصدارهاعدد  وأيضا  ، %4353 بنسبة سدادها لقسم التنفيذ
2352% . 

 :األوامر قسم المتابعة وتنفيذ .1

خالل هذا  )العاصمة والجزئيات( اد الصرفاعتمستمارات افحص  عدد معامالتانخفض   -
االستمارات معامالت  عددكما انخفض ، %7.59بنسبة  الشهر عن نظيرها من العام السابق

وأيضا  عدد معامالت تم السداد بنسبة  ،%7957بنسبة  المدخلة )العاصمة والجزئيات(
6151%. 

 : قسم تقدير الرسوم .3

 سبتمبرصحيفة في  1977من  ةكم الجزئيفي المحا ى رسوم صحف الدعاو  إجمالي رتفعا -
عدد  رتفاعابسبب  ذلكو  ،%9659 بنسبة 2969 سبتمبرصحيفة في  62.36إلى  2967

وأيضا  ارتفاعهما في أمانة  و ،%63.57بنسبة في المحاكم الجزئية  ى رسوم صحف الدعاو 
 .%357.الخبير وتعديل الطلبات بنسبة 

خالل هذا الشهر  %151بنسبة في محكمة العاصمة  ى رسوم صحف الدعاو عدد بينما انخفض  -
 .عن نظيره من العام السابق

 

 



 إدارة الرسوم القضائية
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 : قسم فحص الدعاوى  .4

عن  2969 سبتمبرقسم فحص الدعاوى في في إجمالي عدد الملفات التي تم فحصها  انخفض -
المحاكم  التي تم فحصها في عدد الملفاتارتفاع ، وذلك بسبب %6351بنسبة  2967 سبتمبر

 .خالل هذا الشهر عن نظيره من العام السابق %952. نسبةبالجزئية 

خالل هذا  %4757بنسبة  انخفضفقد  محكمة العاصمةفي التي تم فحصها ملفات الأما عدد  -
 الشهر عن نظيره من العام السابق.

 قسم التدقيق والمراجعة: .5

عدد  أيضا  ارتفع ، كما %3.53بنسبة  التي تم فحصها ومراجعتها ى ملفات الدعاو  عدد ارتفع -
 %6754و  %4454بنسبة  تقدير الرسوم والمصروفات عدد ملفات أوامرطلبات االسترداد و 

  .خالل هذا الشهر عن نظيرهم من العام السابقعلى الترتيب 

 قسم الصندوق: .6

د.ك في  6934297إلى  2967 سبتمبرد.ك في  6.46773من  ارتفاعا   لمتحصالتا شهدت -
 .%2954بنسبة تغير بلغت  2969 سبتمبر

د.ك في  677624إلى  2967 سبتمبرد.ك في  2.9732من  صروفاتالم بينما انخفضت -
 .%26.3وبنسبة تغير بلغت  2969 سبتمبر
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