
إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(1)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة ونوع المعاملة 

.م2022خالل النصف األول من عام 

Table (1)

Number of accomplished transactions in authentication 

department by control and type of transaction

during the first half of 2022.

المراقبة

Control

القسم

Section

نوع المعاملة

Type of transaction

عدد المعامالت

No. of transactions

إجمالي المنجز

Accomplished total

 المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office

التوثيق

Authentication

عقود التوثيق 

 Authentication contracts
3067

عقود التوثيق للمقيمين بصورة غير قانونية 

 Authentication contracts for illegal residents
29

عقود التسوية المنجزة

 Accomplished settlement contracts

إجمالي المنجز

Accomplished total
3096

 الوكاالت والتوثيق العقاري

Real estate authentication

and procurations

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
603

إجمالي المنجز

Accomplished total
603

11870

 اإلنتقاالت الخارجية

Exterior transfers

توثيق

Authentication
760

تصديق

Certification
1496

إجمالي المنجز

Accomplished total
2256

 التصديق وإثبات التاريخ

 Certification and date 

confirmation

عقود التصديق

 Certification contracts
10845

عقود التصديق للمقيمين  بصورة غير قانونية 

Certification contracts for illegaly residents
127

ترجمة

Translation
222

إثبات تاريخ

 Confirmation date
676

إجمالي مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق

Total of authentication head office control
17825

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and automated 

informations

 محفوظات التوثيق

Authentication archives

صور طبق األصل

Replica Photos
4105

إلغاءات

Cancels
7244

شهادات

Certificates
1424

معامالت التوثيق

Authentication transactions
11817

إجمالي مراقبة توثيق العقود والشركات

 Total of contracts and companies authentication control
11883

إجمالي مراقبات التوثيق

 Total of authentication controls
42665

ردود قانونية

Legal responses
184

إجمالي مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

 Total of authentication archives and automated information control
12957

 توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication

 توثيق العقود و الشركات

Contracts and companies 

authentication

معامالت الزواج واإلرث والفسخ

Marriage, inheritance and annulment 

transactions

66

المعامالت الواردة

Received transactions
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المقيمين 

بصورة 

قانونية

Legal 

residents

 المقيمين 

بصورة غير 

قانونية

Illegaly 

residents

اإلجمالي

Total

النسبة 

لإلجمالي

Ratio to 

the total

المقيمين 

بصورة 

قانونية

Legal 

residents

 المقيمين 

بصورة غير 

قانونية

Illegaly 

residents

اإلجمالي

Total

النسبة 

لإلجمالي

Ratio to 

the total

 مكتب توثيق حولي

Hawalli authentication office
1173101183%3.606644376681%7.537864

مكتب توثيق األحمدي

Al-Ahmadi authentication office
1399141413%4.304607614668%5.266081

مكتب توثيق الجهراء

Al-Jahraa authentication office
21941342328%7.0988218029623%10.8411951

مكتب توثيق الفروانية

Al-Farwaniya authentication office
2274642338%7.121126117011431%12.8813769

مكتب توثيق مبارك الكبير

Mubarak Al-Kabeer 

authentication office

96316979%2.983199353234%3.644213

مكتب توثيق قصر العدل

Justice palace authentication office
54414558%1.705827865913%6.666471

مكتب توثيق برج التحرير

Liberation tower authentication office
2236252261%6.8882391428381%9.4410642

(صبحان) الحكومة مول 

Government mall (Subhan)
119741201%3.663664273691%4.164892

(الجهراء) الحكومة مول 

Government mall (Al-Jahraa)
1042461088%3.3139332884221%4.765309

(جابر العلي) الحكومة مول 

Government mall (Jaber Al-Ali)
8968904%2.752562292591%2.923495

(إشبيلية)مكتب تأسيس العقود والشركات 

 Companies and contracts establishment 

office (Ishbiliya)

58525852%17.81-5852

جمعية المحامين

Lawyers association
53410544%1.6684912178708%9.819252

(وزارة التجارة)العقود والشركات 

Companies and contracts

 (Ministry of Commerce)

14261426%4.34-1426

مكتب توثيق الرعاية السكنية

 Residential care authentication office
11041104%3.36221221%0.251325

(الجهاز المركزي) مكتب توثيق العارضية الصناعية 

 Industrial Ardiya authentication

 office (Central System)

33%0.01296165461%0.52464

(محكمة حولي)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Hawalli Court)

671671%2.04-671

(مبارك الكبير)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Mubarak Al-Kabeer)

141141%0.43-141

العقود والشركات

(مركز الصديق للمشروعات الصغيرة)

Companies and contracts 

(Al-Siddeeq center for small projects)
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إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(2)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب الفرع ونوع المعاملة 

.م2022خالل النصف األول من عام 

Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication 

department by branch and type of transaction

during the first half of 2022.

نوع المعاملة

Type of

transaction

توثيق

Authentication

تصديق

Certification

إجمالي معامالت 

التوثيق 

والتصديق

Total of 

authenticatio

n and

certification 

transactions
الفرع

Branch



المقيمين 

بصورة 

قانونية

Legal 

residents

 المقيمين 

بصورة غير 

قانونية

Illegaly 

residents

اإلجمالي

Total

النسبة 

لإلجمالي

Ratio to 

the total

المقيمين 

بصورة 

قانونية

Legal 

residents

 المقيمين 

بصورة غير 

قانونية

Illegaly 

residents

اإلجمالي

Total

النسبة 

لإلجمالي

Ratio to 

the total

مركز خدمة الصديق 

Al-Siddeeq service center
7795784%2.392157112168%2.442952

مركز خدمة جليب الشيوخ

Jeleeb Al-Shoyoukh service center
7979806%2.453735483783%4.264589

اإلدارة- البنك التجاري الكويتي 

Commercial Bank of Kuwait - 

Department

3535%0.111818%0.0253

(بيوع)مركز خدمة العارضية 

  Ardiya service center (Sales)
89918917%2.793083663149%3.554066

مركز خدمة اليرموك 

Al-Yarmouk service center
5051506%1.541608241632%1.842138

(الصديق)مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة 

 Office of the General Authority for the 

work force (Al-Siddeeq)

7979%0.243349343%0.39422

 الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project
220220%0.672828%0.03248

مركز خدمة األفنيوز

Avenues mall service center
1942196%0.6061013623%0.70819

(الفروانية)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Farwaniya)

614614%1.87-614

(الجهراء)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Jahraa)

537537%1.63-537

(الهيئة العامة للصناعة)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Public authority for industry)

11--1

(برج بيتك)مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي 

Kuwait Finance House authentication

 office (Baitak Tower)

2222%0.071064110%0.12132

مركز خدمة صباح األحمد

Sabah Al-Ahmad srevice center
3312333%1.01108581093%1.231426

مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل 

(برج جاسم)

Al-Mulla international company  

authentication Office

 (Jassem Tower)

138081388%4.2256157%0.061445

مركز خدمة مبارك العبدهللا

 Mubarak Al-Abdullah

service center

6083611%1.862172262198%2.482809

مركز خدمة القرين

Al-Qurain service center
136571372%4.182995343029%3.414401

مكتب توثيق النيابة العامة

Public Prosecution authentication office
153153%0.4767822700%0.79853

مكتب توثيق شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين

Abdulmohsen Abdulaziz Al-Babtain 

company authentication office

124124%0.3888%0.01132

(مكتب األحمدي)العقود والشركات 

Companies and contracts 

(Al-Ahmadi office)

162162%0.49-162

3245440032854%100.0086438232588763%100.00121617
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إجمالي عدد المعامالت

Total number of transactions

(2)جدول / تابع

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب الفرع ونوع المعاملة 

.م2022خالل النصف األول من عام 

Dependant / Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication 

department by branch and type of transaction

during the first half of  2022.

نوع المعاملة

Type of

transaction

توثيق

Authentication

تصديق

Certification

إجمالي معامالت 

التوثيق 

والتصديق

Total of 

authenticatio

n and

certification 

transactions

الفرع

Branch
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إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(3)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة والفرع 

.م مقارناً بنفس الفترة من العام السابق2022خالل النصف األول من عام 

Table (3)

Number of accomplished transactions in

authentication department by control and branch

during the first half of  2022in comparisons

with the same period from the last year.

المراقبة والفروع الخارجية

 Control and External branches

عدد المعامالت

Number of transactions
نسبة التغير

Change ratio 2022النصف األول من عام 

 First half of  2022

2021النصف األول من عام 

First half of  2021

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication
118833196%271.8

  الفروع الخارجية

External branches
121617108986%11.6

المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office
1782514267%24.9

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated information

129579111%42.2
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اإلجمالي الكلي للمعامالت

General total of transactions
164282135560%21.2
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إجمالي عدد المعامالت التي تم انجازها بإدارة التوثيق( 1)شكل 

م مقارناً بنفس الفترة من العام السابق2022النصف األول من عام خالل

Chart (1) Total number of accomplished transactions in authentication department

during the first half of 2022 in comparisons with the same period from the last year
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 إدارة التوثيقالتحليل اإلحصائي إلنجازات 
 

من عام  النصف األولجازها حسب المراقبة ونوع المعاملة خالل نعدد المعامالت التي تم إ أوال:
 :م2022

       42665 معاملة منها 164282للمعامالت في جميع مراقبات التوثيق والفروع بلغ اإلجمالي الكلي  -
من  %74.0بالفروع وبنسبة  معاملة 121617 و، %26.0سبة عاملة في مراقبات التوثيق وبنم

 :ويمكن توزيعها وفقًا لتالياإلجمالي الكلي للمعامالت 

 مراقبات التوثيق: -أ

 ( يتضح ما يلي:1رقم )من الجدول 

 مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق: .1

مالت مراقبات من إجمالي معا %41.8معاملة وبنسبة  17825بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة  -
 التوثيق.

ثبات التاريخ بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق أعلى عدد من  - سجلت معامالت قسم التصديق وا 
من إجمالي  %66.6معاملة وبنسبة  11870حيث بلغ عددها  ،المعامالت المنجزة بالمراقبة

إجمالي هذا  من %91.4بنسبة عقود التصديق جاءت أعلى معامالت هذا القسم في  كما ،المراقبة
 القسم. 

، ثم %17.4 بالمرتبة الثانية من حيث عدد المعامالت المنجزة بنسبة قسم التوثيق بالمراقبة يأتي -
معامالت قسم الوكاالت والتوثيق العقاري بنسبة  وأخيراً ، %12.6نتقاالت الخارجية بنسبة إلقسم ا
 .م2022من عام  النصف األولخالل  3.4%

 والمعلومات اآللية: مراقبة محفوظات التوثيق .2

من إجمالي معامالت مراقبات  %30.4وبنسبة  معاملة 12957بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة  -
من معامالت صور  معامالت 4105و، %55.9معاملة إلغاءات وبنسبة  7244 التوثيق، منها
د ردو لة معام 184و ، %11.0وبنسبة شهادات  معاملة 1424 و ،%31.7وبنسبة طبق األصل 

 .م2022من عام  النصف األولخالل  %1.4وبنسبة  قانونية
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 مراقبة توثيق العقود والشركات: .3

من  %27.8معاملة وبنسبة  11883إجمالي عدد معامالت مراقبة توثيق العقود والشركات  بلغ -
 %99.4 وبنسبةالتوثيق من معامالت  معاملة 11817منها  ،التوثيقمراقبات إجمالي معامالت 

 . %0.6بنسبة  من معامالت الزواج واإلرث والفسخة معامل 66و ،المراقبةمن إجمالي 

 .م2022من عام  النصف األولتوثيق العقود والشركات خالل  واردة لمراقبةتسجل معامالت لم  -

 مراقبة فروع التوثيق: -ب

 ( يتضح ما يلي:2رقم )من الجدول 

 إجمالي المعامالت: .1

    منها  ،معاملة 121617م إنجازها في مراقبة فروع التوثيق بلغ إجمالي عدد المعامالت التي ت -
 بنسبة صديقت معاملة 88763 و، من إجمالي المعامالت %27.0بنسبة و  وثيقتمعاملة  32854
 .م2022من عام  النصف األولخالل  73.0%

سبة معاملة وبن 32454 معاملة، وثق منها 118892 بلغ إجمالي معامالت المقيمين بصورة قانونية -
من إجمالي  %97.4تصديق وبنسبة  معاملة 86438 و، من إجمالي معامالت التوثيق 98.8%

 معامالت التصديق.

معاملة  400وثق منها ، معاملة 2725رة غير قانونية فقد بلغ إجماليها أما معامالت المقيمين بصو  -
ن م %2.6معاملة وبنسبة  2325من إجمالي معامالت التوثيق، وصدق منها  %1.2وبنسبة 

 إجمالي معامالت التصديق.

 روع:معامالت الف .2

 معامالت التوثيق: -أ

توثيقها عدد من المعامالت التي تم  أعلى مكتب تأسيس العقود والشركات )إشبيلية(فرع  سجل -
من  %17.8 عاملة توثيق وبنسبةم 5852حيث بلغت  م2022من عام  النصف األولخالل 

لكٍل  %7.1بنسبة  ومكتب توثيق الجهراء فروانيةمكتب توثيق ال يفرع ثم إجمالي معامالت التوثيق،
 .%6.9بنسبة  مكتب توثيق برج التحريرفرع  ، يليهمنهما



 إدارة التوثيق

 

 - 7 - 

ي مكتب توثيق العقود والشركات )الهيئة العامة للصناعة( فرع جاءت أقل المعامالت عددًا في -
 على الترتيب. %0.01و  %0.003ومكتب توثيق العارضية الصناعية )الجهاز المركزي( بنسبة 

خالل  العقود والشركات )مركز الصديق للمشروعات الصغيرة( عفر في  توثيق معامالتجل تسلم  -
 .م2022من عام  النصف األول

 معامالت التصديق: -ب

 النصف األولتصديقها خالل أعلى عدد من المعامالت التي تم  فروانيةالمكتب توثيق فرع سجل  -
من إجمالي معامالت  %12.9معاملة تصديق وبنسبة  11431م حيث بلغت 2022من عام 
ي جمعية المحامين ومكتب توثيق ، ثم فرع%10.8 بنسبة مكتب توثيق الجهراء فرعيليه  التصديق،

 .%7.5بنسبة مكتب توثيق حولي فرع يليه  ،على الترتيب %9.4و  %9.8 بنسبة برج التحرير

توثيق شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين  مكتب يفرعفي عددًا معامالت أقل الفي حين جاءت  -
 .على الترتيب %0.02و  %0.01بنسبة  والبنك التجاري الكويتي )اإلدارة(

عقود الع و فر ( و شبيلية)إالشركات و عقود ال تأسيسمكتب  فرع فيتصديق معامالت  سجلتلم   -
الصديق للمشروعات  و)محكمة حولي( و)مبارك الكبير( و)مركز( التجارةوزارة ) لكٍل من الشركاتو 

النصف خالل و  األحمدي(مكتب )و( الهيئة العامة للصناعة( و)الجهراءو)( الفروانية)والصغيرة( 
 .م2022من عام  األول

 النصف األولنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبات والفروع خالل عدد المعامالت التي تم إ: ثانيا  
 م السابق:من العالفترة بنفس ا مقارنا   م2022من عام 

 ( يتضح ما يلي:3رقم )من الجدول 

 م2022من عام  النصف األول دارة التوثيق خاللالمعامالت التي تم إنجازها بإعدد  إجمالي ارتفع -
 جاء أعلى ارتفاع فيحيث  ،%21.2وبنسبة  معاملة 28722بعدد من العام السابق  عن نظيره
ارتفعت معامالت محفوظات التوثيق  ، ثم%271.8لعقود والشركات بنسبة توثيق ا معامالت

بنسبة ، وأيضًا ارتفعت معامالت المكتب الرئيسي للتوثيق %42.2والمعلومات اآللية بنسبة 
 .%11.6الفروع الخارجية بنسبة  معامالت ، وأخيراً 24.9%
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