
العدد

Number

(ك.د)المبالغ 

Amount (K.D)

العاصمة 

Capital
999254,463

حولي 

Hawalli
25810,338

الجهراء 

Al-Jahraa
824,074

الفروانية 

Al-Farwaniya
668112,419

األحمدي

 Al-Ahmadi
29415,005

أسواق المال

Capital markets

اإلجمالي

 Total
2301396,299

37011,403

6212,804

315

262032,495

1412

7639443,001

2

3250

1289

6539

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة الرسوم القضائية 

.م2022بجميع المراقبات حسب األقسام خالل شهر مايو 

Number of transactions in judicial fees department 

in all controls by sections during May 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

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 :



محكمة

Court

المعاملة

Transaction

231802682275676

12994363589383

11781180

599144178242171162

21786428272

2480218121125568

296119100424561

17012421198513

1616

47922103181

1244641379

4863502525165

                محكمة

               Court

المعاملة

Transaction

تقدير الرسوم

 Fees estimation
3741146624211172460141210672

 

أمانة خبير وتعديل الطلبات 

Deposit of expert and 

 amendment of demands 

59960102761

: قسم فحص الدعاوى  ( 4 )جدول 

                محكمة

Court

المعاملة

Transaction

303675627618668748293

69341116714881243387

0

4430109027404805509,290

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 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.

Table ( 4 )  Checked proceedings 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 

proceedings

: 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
200

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
563

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
25

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya
139

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
209

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

العاصمة

Capital
744

حولي 

Hawalli
69

الفروانية

Al-Farwaniya
124

االحمدي

Al-Ahmadi
240

الجهراء

Al-Jahraa
487

العاصمة

Capital
84

حولي 

Hawalli
323

الفروانية

Al-Farwaniya
157

االحمدي

Al-Ahmadi
190

الجهراء

Al-Jahraa
131

العاصمة

Capital
2

حولي 

Hawalli
73

الفروانية

Al-Farwaniya
492

االحمدي

Al-Ahmadi
90

الجهراء

Al-Jahraa
94

العاصمة

Capital
628

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

االحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

5064

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 proceeds files

إيجارات

 Rents

عمالي

 Labor

إداري

 Administrative

اإلجمالي 

 Total

 ـ3ـ 



المعاملة

Transaction

محكمة

Court

العدد 

Number

الفروانية

Al-Farwaniya
405

العاصمة

Capital
220

حولي 

Hawalli
139

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa
79

االجمالي 

 Total
843

الفروانية

Al-Farwaniya
280

العاصمة

Capital

حولي 

Hawalli
258

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

االجمالي 

 Total
538

1381

محكمة

Court

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
200200

حولي 

Hawalli
468468

الفروانية

Al-Farwaniya
51433

األحمدي

Al-Ahmadi
12263

الجهراء

Al-Jahraa

اإلجمالي

Total
8411164

محكمة

Court

استالم

 Receipt

إرسال

 Send

العاصمة

Capital
1313

حولي 

Hawalli

الفروانية

Al-Farwaniya

األحمدي

Al-Ahmadi

الجهراء

Al-Jahraa

اإلجمالي

Total
1313

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)
583,23866,956430,20913,35448,6161,142,373

(ك.د)غرامات جزائية 

 Penal penalties 

(K.D)

19,0273,705148,03315,460186,225

(ك.د)غرامات مدنية 

 Civil penalties (K.D)
550250100900

غرامات بيئية

Environment 

penalties

0

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

380,15719,265139,01025,40513,707577,544

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
982,97289,926717,50238,85977,7831,907,042

(ك.د)كفاالت وأمانات 

 Guarantees 

 and secretariats (K.D)

317,073317,073

(ك.د)اإلجمالي 

 Total (K.D)
317,0730000317,073

55645564

204266864

 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

317,073

1,907,042

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

(ك .د) المصروفات 

Expenses ( K.D )

(ك .د) المتحصالت 

Receipts ( K.D )

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

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



اإليراد

Revenue

محكمة

Court

العاصمة

Capital
3,6638504,513

حولي

Hawalli
1,5295,0606,5891

الجهراء

Al-Jahraa
1,5994,8106,4091

الفروانية

Al-Farwaniya
9451,5302,4751

 األحمدي ومبارك الكبير

Al-Ahmadi and Mubarak Al-Kabeer
1,5346,3907,9241

إجمالي اإليرادات بالدينار الكويتي

Total of revenues in Kuwaiti dinars
9,27018,64027,9104

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل

إجمالي إيرادات إدارة الرسوم القضائية  ( 7 )جدول 

في محاكم األسرة حسب المحكمة خالل

.م2022شهر مايو 

Table ( 7 ) Total number of revenues in Judicial 

fees department in Family courts by the court 

during May 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 

3,663 

1,529 1,599 

945 

1,534 

850 

5,060 
4,810 

1,530 

6,390 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

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 مايو ( 2)شكل 

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

by the court during May 2022

(ك.د)رسوم قضائية 

Judicial fees (K.D) 

(ك.د)كفاالت وأمانات 

Guarantees and secretariats (K.D)



2022مايو 

May 2022

2021مايو 

May 2021

نسبة التغير

Change ratio

أوامر تقدير رسوم تم اصدارها

Orders estimate fees was issued
23011147%100.6

(الجزئيات- العاصمة )أوامر مذيلة بالصيغة التنفيذية 

    Appendix orders in executive form 

(Capital - partials)

315137%129.9

تنفيذيات تم استالمها من قسم التدقيق والمراجعة

Executions had been received from audit 

and review section

26201911%37.1

استالم أوامر من قسم المطالبات

 Receiving orders from claims section
383162%136.4

تقديم طلب منع سفر

 Apply demand for prevention of travel
1804%4400.0

تقديم طلب حجز ما للمدين

 Apply demand impounded for a debtor
1162254%357.5

تقديم طلب حجز مركبات

 Apply demand for impounded cars
27271%283.1

تم التنفيذ

Executed
561252%122.6

محكمة العاصمة

Capital court
37413120%19.9

المحاكم الجزئية وجمعية المحامين

Partial courts and lawyers association
69315526%25.4

أمانة الخبير وتعديل الطلبات

  Deposit of expert and amendment of 

demands

761817%6.9-

اإلجمالي

Total
114339463%20.8

محكمة العاصمة

Capital court
3036800%279.5

المحاكم الجزئية

Partial courts
52571451%262.3

اإلجمالي

Total
82932251%268.4

 التدقيق والمراجعة

Audit and review

ملفات الدعاوى التي تم فحصها و مراجعتها

Checked and reviewed proceeds files
50642629%92.6

(ك.د)المتحصالت 

Receipts (K.D)
1,907,0422,329,825%18.1-

(ك.د)المصروفات 

Expenses (K.D)
317,0732,650,599%88.0-

 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 

proceedings

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

  الصندوق

Treasury

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 مايو 

.من العام السابق حسب القسم

Table ( 8 ) Number of transactions in judicial 

fees department during May 2022 in 

comparisons with the same month

from the last year by the section.

القسم

Section

البيان

Description

عدد المعامالت

Number of transactions
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