
معامالت التوثيق

Authentication transactions
340

إجمالي مراقبة توثيق العقود و الشركات

 Total of contracts and companies authentication control
370

اإلجمالي الكلي لمراقبات التوثيق

 Total of authentication controls
5178

إجمالي مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

 Total of authentication archives and automated information control
1208

 توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication

 توثيق العقود و الشركات

Contracts and companies 

authentication

معامالت الزواج واإلرث والفسخ

Marriage , inheritance and 

annulment transactions

30

المعامالت الواردة

Received transactions

 ـ1ـ 

إجمالي مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق

Total of authentication head office control
3600

 محفوظات التوثيق 

و المعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated informations

 محفوظات التوثيق

Authentication archives

صور طبق األصل

Replica Photos
516

إلغاءات

Cancels
511

شهادات

Certificates
158

ردود قانونية

Legal responses
23

إجمالي المنجز

Accomplished total

 الوكاالت والتوثيق العقاري

Real estate authentication and 

procurations

توثيق

Authentication
1

تصديق

Certification
99

إجمالي المنجز

Accomplished total
100

2352

 اإلنتقاالت الخارجية

Exterior transfers

توثيق

Authentication
205

تصديق

Certification
304

إجمالي المنجز

Accomplished total
509

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة  ( 1 )جدول 

.م2019ونوع المعاملة خالل شهر يونيو 

Table ( 1 ) Number of accomplished transactions in 

authentication department by control and type of 

transaction during June 2019.

المراقبة

Control

القسم

section

نوع المعاملة

Type of transaction

عدد المعامالت

No. of transactions

 المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office

التوثيق

Authentication

عقود التوثيق 

 Authentication contracts
630

عقود التوثيق للمقيمين بصورة غير قانونية 

 Authentication contracts for illegal 

residents

9

عقود التسوية المنجزة

 Accomplished settlement contracts

عقود صندوق األسرة 

 Family fund contracts

إجمالي المنجز

Accomplished total
639

 التصديق وإثبات التاريخ

 Certification and date confirmation

عقود التصديق

 Certification contracts
2309

عقود التصديق للمقيمين  بصورة غير قانونية 

Certification contracts for illegaly 

residents

43

إثبات تاريخ

 Confirmation date



المقيمين 

بصورة قانونية

Legal 

residents

 المقيمين 

بصورة غير 

قانونية

Illegaly 

residents

صندوق 

األسرة

Family 

fund

اإلجمالي

Total

المقيمين 

بصورة قانونية

Legal 

residents

 المقيمين 

بصورة غير 

قانونية

Illegaly 

residents

اإلجمالي

Total

حولي

Hawalli
669467324951325083181

 األحمدي

Al-Ahmadi
313431778887961113

 الجهراء

Al-Jahraa
39924423116811512831706

 الرقعي

Al-Requai
5171152820895321422670

مبارك الكبير

Mubarak Al-Kabeer
220422473011741965

  قصر العدل

Justice palace
121412511321111431268

 برج التحرير

Liberation tower
986899428904929393933

(صبحان) الحكومة مول 

Government mall   

(Subhan)

207220962810638847

(الجهراء) الحكومة مول 

Government mall   

(Al-Jahraa)

364253899168410001389

(جابر العلي) الحكومة مول 

Government mall   

(Jaber Al-Ali)

602760913831814012010

(إشبيلية)مكتب تأسيس العقود والشركات 

Office of companies and contracts 

(Ishbiliya)

1313131301313

جمعية المحامين

Lawyers association
43437008708751

العقود والشركات 

(فرع وزارة التجارة)

Companies and contracts

( branch of the Ministry of Commerce )

1891890189

الرعاية السكنية

Residential care
4848131361

العارضية الصناعية

(الجهاز المركزي)

Industrial Ardiya

(Central System)

337952131134

مركز الصديق للمشروعات الصغيرة

Al-Siddeeq center for small projects
54545252106
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عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق  ( 2 )جدول 

.م2019حسب الفرع ونوع المعاملة خالل شهر يونيو 

Table ( 2 ) Number of  accomplished transactions in 

authentication department by branch and type of 

transaction during June 2019.

نوع المعاملة

Type of 

transaction
توثيق

Authentication

تصديق

Certification
إجمالي معامالت التوثيق 

والتصديق

Total of 

authentication 

and

certification 

transactions

الفرع                 

             Branch



المقيمين 

بصورة قانونية

Legal 

residents

 المقيمين 

بصورة غير 

قانونية

Illegaly 

residents

صندوق 

األسرة

Family 

fund

اإلجمالي

Total

المقيمين 

بصورة قانونية

Legal 

residents

 المقيمين 

بصورة غير 

قانونية

Illegaly 

residents

اإلجمالي

Total

مركز خدمة الصديق 

Al-Siddeeq service center
82822222224306

مركز خدمة جليب الشيوخ

Jeleeb Al-Shoyoukh service center
5211153220092820372569

اإلدارة-البنك التجاري الكويتي

Commercial Bank of Kuwait - Department
23235528

(بيوع)مركز خدمة العارضية 

 Industrial Ardiya service center (Sales)
881892709279368

مركز خدمة اليرموك 

Al-Yarmouk service center
17178888105

(الصديق)مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة 

 Office of the General Authority for the work 

force (Al-Siddeeq)

1616454561

(جلوبل) الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project (Global)
6161303091

(المنصورية) الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project

 (Al-Mansooriyah)

000

مركز خدمة األفنيوز

Avenues mall service center
2020303050

(فرع الفروانية)العقود والشركات 

Companies and contracts

(Al-Farwaniya branch)

8808

(فرع الجهراء)العقود والشركات 

Companies and contracts

(Al-Jahraa branch)

1616016

العقود والشركات

(فرع الهيئة العامة للصناعة) 

Companies and contracts

(Public authority for industry branch)

1616016

(برج بيتك)مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي 

 Kuwait Finance House authentication office 

(Baitak Tower)

11101011

مركز خدمة صباح األحمد

Sabah Al-Ahmad srevice center
11112

مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل 

(برج جاسم)

Al-Mulla international company  authentication 

Office (Jassem tower)

17817855183

مركز خدمة القرين

Al-Qurain service center
12411252292231356

721910707326179545261848025806
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إجمالي عدد المعامالت

Total number of transactions

تمت إضافة فرع العقود والشركات لكل من الفروانية، الجهراء : مالحظة

.م2018والهيئة العامة للصناعة ابتداء من شهر يوليو 

.م2018تمت إضافة فرع مركز خدمة صباح األحمد ابتداء من شهر يوليو : مالحظة

ابتداء من  (جلوبل)تمت إضافة فرع الصندوق الوطني لتنمية المشروعات : مالحظة

.م2018شهر أكتوبر 

ابتداء من  (برج بيتك)تمت إضافة فرع مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي : مالحظة

.م2018شهر نوفمبر 

ابتداء من (برج جاسم)تمت إضافة فرع مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل : مالحظة

.م2018 شهر ديسمبر 

.م2019تمت إضافة فرع مكتب توثيق مبارك الكبير ابتداء من شهر يناير : مالحظة

.م2019تمت إضافة فرع مركز خدمة القرين ابتداء من شهر فبراير : مالحظة

Note: Companies contracts branches of Al-Farwaniya, Al-Jahraa and public authority for 

industry has been added starting from July 2018.

Note: Sabah Al-Ahmad service center branch has been added starting from July 2018. 

Note: National fund for development of project (Global) has been added starting from October 

2018.

Note: Kuwait Finance House authentication office (Baitak Tower) has been added starting from 

November 2018.

Note: Al-Mulla international company authentication Office

(Jassem tower) has been added starting from December 2018.

Note: Mubarak Al-Kabeer authentication office has been added starting from January 2019.

Note: Al-Qurain service center branch has been added starting from February 2019. 

نوع المعاملة

Type of 

transaction

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
إجمالي معامالت التوثيق 

والتصديق

Total of 

authentication 

and

certification 

transactions الفرع                 

             Branch

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب  ( 2 )جدول / تابع

.م2019الفرع ونوع المعاملة خالل شهر يونيو 

Dependant / Table ( 2 ) Number of  accomplished transactions 

in authentication department by branch and type of 

transaction during June 2019.
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اإلجمالي الكلي للمعامالت

Total of transactions
3098427054%14.5

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication
370280%32.1

  الفروع الخارجية

External branches
2580620878%23.6

المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office
36003624%0.7-

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated information

12082272%46.8-

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة ( 3 )جدول 

.م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق2019والفرع خالل شهر يونيو 

Table ( 3 ) Number of accomplished transactions in 

authentication department by control and branch during 

June 2019 in comparisons with the same month from

the last year.

المراقبة والفروع الخارجية

 Control and External branches

عدد المعامالت

Number of transactions
نسبة التغير

Change ratio 2019يونيو 

June 2019

2018يونيو 

June 2018

27054

30984

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

2018يونيو 

June 2018

2019يونيو 

June 2019

م2019إجمالي عدد المعامالت التي تم انجازها بإدارة التوثيق خالل شهر يونيو ( 1) شكل 

مقارنا بنفس الشهر من العام السابق 
Chart ( 1 ) Total number of accomplished transactions in authentication department  

during June 2019 in comparisons with the same month from the last year
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 إدارة التوثيقالتحليل اإلحصائي إلنجازات 
 

 :م9102 يونيوجازها حسب المراقبة ونوع المعاملة خالل شهر نعدد المعامالت التي تم إ أوال:

       معاملة منها 48903بلغ اإلجمالي الكلي للمعامالت في جميع مراقبات التوثيق والفروع  -
 %0464بالفروع وبنسبة  معاملة .6508 و، %7.61عاملة في مراقبات التوثيق وبنسبة م 5710

  :ويمكن توزيعها وفقًا للتالي

 مراقبات التوثيق: -أ

 ( يتضح ما يلي:0رقم )من الجدول 
 مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق: .0
من إجمالي معامالت مراقبات  %965.وبنسبة  معاملة 4.88بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة   -

 التوثيق.

ثبات التاريخ بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق أعلى عدد من  سجلت معامالت قسم - التصديق وا 
، المراقبةمن إجمالي  %564.معاملة وبنسبة  6456حيث بلغ عددها  ،المعامالت المنجزة بالمراقبة

 من إجمالي هذا القسم.  %9066بنسبة عقود التصديق جاءت أعلى معامالت هذا القسم في  كما

ثم  ،%7160 بالمرتبة الثانية من حيث عدد المعامالت المنجزة بنسبة لمراقبةقسم التوثيق با يأتي -
 .%660بنسبة  الوكاالت والتوثيق العقاري  قسم وأخيراً  ،%7367قسم االنتقاالت الخارجية بنسبة 

 مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية: .9
من إجمالي معامالت مراقبات  %6464وبنسبة  معامالت 7680بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة  -

 معاملة 577 و، %3661وبنسبة  صور طبق األصل معاملة من معامالت .57 التوثيق، منها
  قانونيةالردود لللة معام 64، %7467وبنسبة شهادات  معاملة 750 و ،%3664وبنسبة إلغاءات 
 .خالل هذا الشهر %769بنسبة 

 مراقبة توثيق العقود والشركات: .3
من إجمالي  %166معاملة وبنسبة  418عدد معامالت مراقبة توثيق العقود والشركات بلغ إجمالي  -

من إجمالي  %9769 وبنسبةالتوثيق من معامالت  معاملة 438منها  ،التوثيقمراقبات معامالت 
 .%067بنسبة  من معامالت الزواج واإلرث والفسخة معامل 48 و ،المراقبة

 يق العقود والشركات خالل هذا الشهر.توث واردة لمراقبةتسجل معامالت لم  -
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 مراقبة فروع التوثيق: -ب
 ( يتضح ما يلي:9رقم )من الجدول 

 إجمالي المعامالت: .0

  منها  ،معامالت .6508بلغ إجمالي عدد المعامالت التي تم إنجازها في مراقبة فروع التوثيق  -
 بنسبةو  صديقت معاملة 70308و، من إجمالي المعامالت %6063بنسبة و  وثيقت معاملة .146
 خالل هذا الشهر. %.176

معاملة وبنسبة  1679 ، وثق منهامعامالت 65714 بلغ إجمالي معامالت المقيمين بصورة قانونية -
من إجمالي  %9166تصديق وبنسبة  معاملة 71953 و، من إجمالي معامالت التوثيق 9065%

 معامالت التصديق.

 781وثق منها ، معاملة 44.نية فقد بلغ إجماليها رة غير قانو أما معامالت المقيمين بصو  -
 %6.0وبنسبة  معاملة .56من إجمالي معامالت التوثيق، وصدق منها  %7.5وبنسبة  معامالت

 ن إجمالي معامالت التصديق.م

 خالل هذا الشهر. في صندوق األسرة لم توثق أي معاملة -

 روع:معامالت الف .9

 معامالت التوثيق: -أ

توثيقها عدد من المعامالت التي تم  أعلى تأسيس العقود والشركات )إشبيلية(مكتب فرع  سجل -
 من إجمالي معامالت التوثيق، %7169 عاملة توثيق وبنسبةم 7474خالل هذا الشهر حيث بلغت 
 %966بنسبة حولي والحكومة مول )جابر العلي(  يفرع ، ثم%.746يليه فرع برج التحرير بنسبة 

 %166و  %1.4 بنسبة والرقعي مركز خدمة جليب الشيوخ يفرع مايليه ،على الترتيب %064و 
 خالل %564يليه فرع الحكومة مول )الجهراء( بنسبة  ،%560فرع الجهراء بنسبة  ثم، على الترتيب
 .هذا الشهر

مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي )برج بيتك( ومركز خدمة  يفرع جاءت أقل المعامالت عددًا في -
لكٍل منهما، ثم فرع العارضية الصناعية )الجهاز المركزي( بنسبة  %8687بنسبة صباح األحمد 

 .%867، يليه فرع العقود والشركات )الفروانية( بنسبة 8683%

 الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة )المنصورية( عفر في  توثيق معامالتجل تسلم  -
 هذا الشهر.خالل 
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 معامالت التصديق: -ب
تصديقها خالل هذا الشهر حيث بلغت أعلى عدد من المعامالت التي تم  ج التحريربر فرع سجل  -

 بنسبة حولي فرعيليه  من إجمالي معامالت التصديق، %7569معاملة تصديق وبنسبة  6949
 ،على الترتيب %7768و  %.776 مركز خدمة جليب الشيوخ بنسبةو  ي الرقعي، ثم فرع%.746
و  %69.بنسبة  قصر العدلو  ي الجهراء، ثم فرع%.16بنسبة  عليحكومة مول جابر الال فرع يليه
 .%563الحكومة مول )الجهراء( بنسبة  ما فرع، يليهعلى الترتيب 66%.

، يليه %8687مركز خدمة صباح األحمد بنسبة فرع في عددًا معامالت أقل الفي حين جاءت  -
 العالمية للتمويل )برج جاسم( فرعي البنك التجاري الكويتي )اإلدارة( ومكتب توثيق شركة المال

، ثم فرعي مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي )برج بيتك( والرعاية لكٍل منهما %8684بنسبة 
 لكٍل منهما. %867السكنية بنسبة 

عقود الع و فر ( و شبيلية)إالشركات و عقود المكتب تأسيس  فرع فيتصديق معامالت  سجلتلم  -
فرع كذلك و و)الفروانية( و)الجهراء( ( )الهيئة العامة للصناعةو( التجارةوزارة ) لكٍل من الشركاتو 

 خالل هذا الشهر.الصندوق الوطني لتنمية المشروعات )المنصورية( 

 يونيونجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبات والفروع خالل شهر عدد المعامالت التي تم إ: ثانيا  
 بنفس الشهر من العام السابق: مقارنا   م9102

 ( يتضح ما يلي:3رقم )جدول من ال

من العام  هذا الشهر عن نظيره دارة التوثيق خاللالمعامالت التي تم إنجازها بإعدد  إجمالي ارتفع -
بنسبة توثيق العقود والشركات  معامالت ارتفعتحيث  ،%7365وبنسبة  معاملة 494بعدد السابق 
 .%.646بنسبة  الفروع الخارجية، تليها معامالت 4667%

، ثم معامالت %3.60محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية بنسبة معامالت انخفضت  بينما -
 عن نظيره من العام السابق.خالل هذا الشهر  %861المكتب الرئيسي للتوثيق بنسبة 
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