
العدد

Number

(ك.د)المبالغ 

Amount (K.D)

العاصمة 

Capital
1524420,676

حولي 

Hawalli
31515,563

الجهراء 

Al-Jahraa
753,197

الفروانية 

Al-Farwaniya
445126,451

األحمدي

 Al-Ahmadi
68834,951

أسواق المال

Capital markets

اإلجمالي

 Total
3047600,838

4359,083

3494,250

90

2533

1548

8002614,171

1

10

غرامات تم سدادها

Penalties payment

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

.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.

(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

Table ( 1 ) Claims section :

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة الرسوم القضائية 

.م2022بجميع المراقبات حسب األقسام خالل شهر يونيو 

Number of transactions in judicial fees department 

in all controls by sections during June 2022.

:قسم المطالبات   ( 1 )جدول 

المعاملة

 Transaction

 ـ1ـ 

(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

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



محكمة

Court

المعاملة

Transaction

2401920675214754

115372612244344

97079

2722479103241583486

331037143

3865350132279

5681031611221865

13498946287

4444

22361101079

19854586

423120543

                محكمة

               Court

المعاملة

Transaction

تقدير الرسوم

 Fees estimation
4363222732481330592203513795

 

أمانة خبير وتعديل الطلبات 

Deposit of expert and 

 amendment of demands 

17915773462714

: قسم فحص الدعاوى  ( 4 )جدول 

                محكمة

Court

المعاملة

Transaction

334687630721019171210025

90445119616954504461

3619631999

71702740296069013,560

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

 ـ2ـ 

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.

Table ( 4 )  Checked suits section :

العاصمة

 Capital

حولي

 Hawalli

الرقعي

 Al-Requai

األحمدي 

ومبارك الكبير

Al-Ahmadi

and 

Mubarak

Al-Kabeer

الجهراء

 Al-Jahraa

إجمالي 

فحص الدعاوى

 Total of 

checked suits

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

استعالم شركات

Inquiery of companies

تم التنفيذ

 Executed

استعالم بطاقة مدنية

Civil I.D card inquiry

التظلمات

 Grievances

المطالبات الودية

 Friendly claims

إرسال أوامر إلى الجزئيات

Send orders to partials

أوامر مدخلة أمج

Inputed orders image

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

العاصمة

 Capital

حولي

 Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

الجهراء

 Al-Jahraa

األحمدي 

Al-Ahmadi

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

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل



العاصمة

Capital
99

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
594

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
20

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
175

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
293

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
1056

حولي 

Hawalli
119

الفروانية

Al-Farwaniya
288

االحمدي

Al-Ahmadi
427

الجهراء

Al-Jahraa
1163

العاصمة

Capital
106

حولي 

Hawalli
277

الفروانية

Al-Farwaniya
280

االحمدي

Al-Ahmadi
263

الجهراء

Al-Jahraa
316

العاصمة

Capital
12

حولي 

Hawalli
74

الفروانية

Al-Farwaniya
360

االحمدي

Al-Ahmadi
239

الجهراء

Al-Jahraa
72

العاصمة

Capital
960

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

7193

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

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

المعاملة 

Transaction

محكمة 

Court

إمج

Image

تجاري كلي

 Totally commercial

مدني كلي

 Totally civil

تجاري مدني كلي حكومة

 Totally commercial civil  

government

تجاري جزئي

 Semi commercial ملفات الدعاوى التي تم فحصها ومراجعتها (1

Checked and reviewed suits files

إيجارات

 Rents

عمالي

 Labor

إداري

 Administrative

اإلجمالي 

 Total

 ـ3ـ 



المعاملة

Transaction

محكمة

Court

العدد 

Number

الفروانية

Al-Farwaniya
189

العاصمة

Capital
510

حولي 

Hawalli
377

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa
73

االجمالي 

 Total
1149

الفروانية

Al-Farwaniya
22

العاصمة

Capital

حولي 

Hawalli
31

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

االجمالي 

 Total
53

1202

محكمة

Court

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
510510

حولي 

Hawalli
841841

الفروانية

Al-Farwaniya
451211

األحمدي

Al-Ahmadi
502424

الجهراء

Al-Jahraa

اإلجمالي

Total
23041986

محكمة

Court

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
2222

حولي 

Hawalli
755755

الفروانية

Al-Farwaniya
17511600

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

اإلجمالي

Total
25282377

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

اإلجمالي الكلي

 General total

 ـ4ـ 

: 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



محكمة

Court

المعاملة

Transaction

(ك.د)رسوم قضائية 

 Judicial fees (K.D)
631,99586,404592,06710,922121,6881,443,076

(ك.د)غرامات جزائية 

 Penal penalties 

(K.D)

8,079,3399,160186,68921,9668,297,154

(ك.د)غرامات مدنية 

 Civil penalties (K.D)
40600640

غرامات بيئية

Environment 

penalties

0

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

1,057,20427,740278,33052,84423,2271,439,345

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
9,768,578123,3041,057,68663,766166,88111,180,215

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

1,278,5641,278,564

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
1,278,56400001,278,564

4516045160

18108610142

 ـ5ـ 

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

1,278,564

11,180,215

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

(ك .د) المصروفات 

Expenses ( K.D )

(ك .د) المتحصالت 

Receipts ( K.D )

م2022إجمالي مبالغ المتحصالت والمصروفات في قسم الصندوق خالل شهر يونيو ( 1)شكل 

Chart ( 1 ) Total amount of receipts and expenses in fund section during June 2022



اإليراد

Revenue

محكمة

Court

العاصمة

Capital
22,9511,72024,6711

حولي

Hawalli
1,4647,6109,074

الجهراء

Al-Jahraa
9784,6205,5981

الفروانية

Al-Farwaniya
3902,2802,670

 األحمدي ومبارك الكبير

Al-Ahmadi and Mubarak Al-Kabeer
9027,4608,3623

إجمالي اإليرادات بالدينار الكويتي

Total of revenues in Kuwaiti dinars
26,68523,69050,3755

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

إجمالي إيرادات إدارة الرسوم القضائية  ( 7 )جدول 

في محاكم األسرة حسب المحكمة خالل

.م2022شهر يونيو 

Table ( 7 ) Total number of revenues in Judicial 

fees department in Family courts by the court 

during June 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 

22,951 

1,464 
978 

390 
902 

1,720 

7,610 

4,620 

2,280 

7,460 

0

5000

10000

15000

20000

25000

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 شهر يونيو ( 2)شكل 

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

by the court during June 2022

(ك.د)رسوم قضائية 

Judicial fees (K.D) 

(ك.د)كفاالت وأمانات 

Guarantees and secretariats (K.D)



2022يونيو 

June 2022

2021يونيو 

June 2021

نسبة التغير

Change ratio

أوامر تقدير رسوم تم اصدارها

Orders estimate fees was issued
30471316%131.5

(الجزئيات- العاصمة )أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية 

    Appendix orders in executive form 

(Capital - partials)

90331%72.8-

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة

Executions had been received from audit 

and review section

25332264%11.9

استالم أوامر من قسم المطالبات

 Receiving orders from claims section
344302%13.9

تقديم طلب منع سفر

 Apply demand for prevention of travel
79496%84.1-

تقديم طلب حجز ما للمدين

 Apply demand impounded for a debtor
34861735%100.9

تقديم طلب حجز مركبات

 Apply demand for impounded cars
143484%70.5-

تم التنفيذ

Executed
865784%10.3

محكمة العاصمة

Capital court
43633940%10.7

المحاكم الجزئية وجمعية المحامين

Partial courts and lawyers association
94327323%28.8

أمانة الخبير وتعديل الطلبات

  Deposit of expert and amendment of 

demands

2714767%253.8

اإلجمالي

Total
1650912030%37.2

محكمة العاصمة

Capital court
33461193%180.5

المحاكم الجزئية

Partial courts
66792609%156.0

اإلجمالي

Total
100253802%163.7

 التدقيق والمراجعة

Audit and review

ملفات الدعاوى التي تم فحصها و مراجعتها

Checked and reviewed suits files
71934222%70.4

(ك.د)المتحصالت 

Receipts (K.D)
11,180,2151,536,878%627.5

(ك.د)المصروفات 

Expenses (K.D)
1,278,5648,818,043%85.5-

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

 المطالبات

 Claims

المتابعة وتنفيذ األوامر

Follow-up and  

execution   

of orders

عدد معامالت إدارة الرسوم القضائية  ( 8 )جدول 

م مقارنا بنفس الشهر2022خالل شهر يونيو 

.من العام السابق حسب القسم

Table ( 8 ) Number of transactions in judicial 

fees department during June 2022 in 

comparisons with the same month

from the last year by the section.

القسم

Section

البيان

Description

عدد المعامالت

Number of transactions

 Note: There are financial difference between one.هناك مبالغ مالية توجد بها فروق من معاملة إلى أخرى: مالحظة 

transaction to another.

 ـ7ـ 

تقدير الرسوم

Fees estimation

فحص الدعاوى 

 Checked suits

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

  الصندوق

Treasury
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