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Table (1)

Number of accomplished transactions in authentication 

department by control and type of transaction

during July 2022.

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
431

عقود التوثيق للمقيمين بصورة غير قانونية 

 Authentication contracts for illegal residents
6

عقود التسوية المنجزة

 Accomplished settlement contracts

إجمالي المنجز

Accomplished total
437

 التصديق وإثبات التاريخ

 Certification and date 

confirmation

عقود التصديق

 Certification contracts
1795

إثبات تاريخ

 Confirmation date
113

إجمالي المنجز

Accomplished total
1980

 الوكاالت والتوثيق العقاري

Real estate authentication

and procurations

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
44

إجمالي المنجز

Accomplished total
44

 اإلنتقاالت الخارجية

Exterior transfers

توثيق

Authentication
145

تصديق

Certification
245

إجمالي المنجز

Accomplished total
390

إجمالي مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق

Total of authentication head office control
2851

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and automated 

informations

 محفوظات التوثيق

Authentication archives

صور طبق األصل

Replica Photos
381

إلغاءات

Cancels
1100

شهادات

Certificates
119

معامالت التوثيق

Authentication transactions
1597

إجمالي مراقبة توثيق العقود والشركات

 Total of contracts and companies authentication control
1601

إجمالي مراقبات التوثيق

 Total of authentication controls
6127

ردود قانونية

Legal responses
75

إجمالي مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

 Total of authentication archives and automated information control
1675

 توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication

 توثيق العقود و الشركات

Contracts and companies 

authentication

معامالت الزواج واإلرث والفسخ

Marriage, inheritance and annulment 

transactions

4

المعامالت الواردة

Received transactions

ترجمة

Translation
44



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
1571158%3.141012101022%7.591180

مكتب توثيق األحمدي

Al-Ahmadi authentication office
2211222%4.4183114845%6.271067

مكتب توثيق الجهراء

Al-Jahraa authentication office
36816384%7.641241941335%9.911719

مكتب توثيق الفروانية

Al-Farwaniya authentication office
37013383%7.621550321582%11.751965

مكتب توثيق مبارك الكبير

Mubarak Al-Kabeer 

authentication office

1151116%2.314818489%3.63605

مكتب توثيق قصر العدل

Justice palace authentication office
68169%1.378119820%6.09889

مكتب توثيق برج التحرير

Liberation tower authentication office
3174321%6.381226121238%9.191559

(صبحان) الحكومة مول 

Government mall (Subhan)
161161%3.204712473%3.51634

(الجهراء) الحكومة مول 

Government mall (Al-Jahraa)
28112293%5.8377463837%6.211130

(جابر العلي) الحكومة مول 

Government mall (Jaber Al-Ali)
1851186%3.705273530%3.94716

(إشبيلية)مكتب تأسيس العقود والشركات 

 Companies and contracts establishment 

office (Ishbiliya)

685685%13.62-685

جمعية المحامين

Lawyers association
94195%1.891276251301%9.661396

(وزارة التجارة)العقود والشركات 

Companies and contracts

 (Ministry of Commerce)

211211%4.20-211

مكتب توثيق الرعاية السكنية

 Residential care authentication office
199199%3.961616%0.12215

(الجهاز المركزي) مكتب توثيق العارضية الصناعية 

 Industrial Ardiya authentication

 office (Central System)

-473077%0.5777

(محكمة حولي)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Hawalli Court)

121121%2.41-121

(مبارك الكبير)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Mubarak Al-Kabeer)

3333%0.66-33

العقود والشركات

(مركز الصديق للمشروعات الصغيرة)

Companies and contracts 

(Al-Siddeeq center for small projects)

--
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Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication 

department by branch and type of transaction

during July 2022.

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

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
106106%2.113112313%2.32419

مركز خدمة جليب الشيوخ

Jeleeb Al-Shoyoukh service center
141141%2.805839592%4.40733

اإلدارة- البنك التجاري الكويتي 

Commercial Bank of Kuwait - Department
11%0.02-1

(بيوع)مركز خدمة العارضية 

  Ardiya service center (Sales)
1905195%3.8843211443%3.29638

مركز خدمة اليرموك 

Al-Yarmouk service center
7272%1.432422244%1.81316

(الصديق)مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة 

 Office of the General Authority for the 

work force (Al-Siddeeq)

1414%0.2845146%0.3460

 الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project
4545%0.8944%0.0349

مركز خدمة األفنيوز

Avenues mall service center
2626%0.52115115%0.85141

(الفروانية)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Farwaniya)

103103%2.05-103

(الجهراء)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Jahraa)

5656%1.11-56

(الهيئة العامة للصناعة)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Public authority for industry)

--

(برج بيتك)مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي 

Kuwait Finance House authentication

 office (Baitak Tower)

55%0.1023124%0.1829

مركز خدمة صباح األحمد

Sabah Al-Ahmad srevice center
58159%1.17183183%1.36242

مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل 

(برج جاسم)

Al-Mulla international company  

authentication Office

 (Jassem Tower)

105105%2.0922%0.01107

مركز خدمة مبارك العبدهللا

 Mubarak Al-Abdullah

service center

1721173%3.443724376%2.79549

مركز خدمة القرين

Al-Qurain service center
2112213%4.244706476%3.53689

مكتب توثيق النيابة العامة

Public Prosecution authentication office
2323%0.4680383%0.62106

مكتب توثيق شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين

Abdulmohsen Abdulaziz Al-Babtain 

company authentication Office

2222%0.4422%0.0124

(مكتب األحمدي)العقود والشركات 

Companies and contracts 

(Al-Ahmadi office)

3333%0.66-33

4969605029%100.001312734113468%100.0018497
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Total number of transactions
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Dependant / Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication 

department by branch and type of transaction

during July 2022.

نوع المعاملة

Type of

transaction

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
إجمالي معامالت 

التوثيق والتصديق

Total of 

authentication 

and

certification 

transactions الفرع

Branch
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(3)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة والفرع 

.م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق2022خالل شهر يوليو 

Table (3)

Number of accomplished transactions in authentication 

department by control and branch during July 2022 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 2022يوليو 

July 2022

2021يوليو 

July 2021

 ـ4ـ 

اإلجمالي الكلي للمعامالت

General total of transactions
2462423529%4.7

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication
16011373%16.6

  الفروع الخارجية

External branches
1849716868%9.7

المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office
28512841%0.4

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated information

24624

23529
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م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق2022شهر يوليو إجمالي عدد المعامالت التي تم انجازها بإدارة التوثيق خالل( 1)شكل 

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

during July 2022 in comparisons with the same month from the last year
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 إدارة التوثيقالتحليل اإلحصائي إلنجازات 
 

          ونوع المعاملة خالل شهروالفرع جازها حسب المراقبة نعدد المعامالت التي تم إ أوال:
 :م2022 يوليو

       معاملة منها 24624بلغ اإلجمالي الكلي للمعامالت في جميع مراقبات التوثيق والفروع  -
وبنسبة  الخارجية بالفروع معاملة 18497 و%، 24.9ق وبنسبة عاملة في مراقبات التوثيم 6127
  :% ويمكن توزيعها وفقًا للتالي75.1

 مراقبات التوثيق: -أ

 ( يتضح ما يلي:1من الجدول رقم )
 التالي:جاء توزيعها على النحو  معاملة 6127عدد معامالت مراقبات التوثيق إجمالي بلغ  -

 مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق: .1
% من إجمالي معامالت مراقبات 46.5وبنسبة  معاملة 2851إجمالي عدد معامالت المراقبة  بلغ -

 التوثيق.

سجلت معامالت قسم التصديق وإثبات التاريخ بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق أعلى عدد من  -
، ةالمراقبمن إجمالي  %69.5معاملة وبنسبة  1980المعامالت المنجزة بالمراقبة حيث بلغ عددها 

 % من إجمالي هذا القسم. 90.7بنسبة عقود التصديق معامالت هذا القسم في عدد لأعلى  جاء كما

 بالمرتبة الثانية من حيث عدد المعامالت المنجزة بنسبة واالنتقاالت الخارجيةالتوثيق  يقسم يأتي -
 %.1.5بنسبة قسم الوكاالت والتوثيق العقاري وأخيرًا  ،% على الترتيب13.7و  15.3%

 مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية: .2
% من إجمالي معامالت مراقبات 27.4وبنسبة  معاملة 1675بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة  -

صور طبق  معاملة 381 و%، 65.7وبنسبة اإللغاءات  معاملة من معامالت 1100 التوثيق، منها
 قانونيةالردود لللة معام 75 و %،7.1وبنسبة شهادات  معاملة 119 و ،%22.7بنسبة األصل 
 .خالل هذا الشهر% 4.5بنسبة 

 مراقبة توثيق العقود والشركات: .3
من  %26.1معاملة وبنسبة  1601بلغ إجمالي عدد معامالت مراقبة توثيق العقود والشركات  -

من  %99.8 وبنسبةالتوثيق من معامالت  معاملة 1597منها  ،التوثيقمراقبات إجمالي معامالت 
 .%0.2بنسبة  من معامالت الزواج واإلرث والفسخ تمعامال 4 و ،مالي المراقبةإج

 توثيق العقود والشركات خالل هذا الشهر. مراقبةبتسجل معامالت واردة لم  -
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 مراقبة فروع التوثيق: -ب
 ( يتضح ما يلي:2من الجدول رقم )

 إجمالي المعامالت: .1
  منها  ،معاملة 18497توثيق الخارجية للفروع الفي بلغ إجمالي عدد المعامالت التي تم إنجازها  -

من إجمالي  %72.8 بنسبةو  صديقت معاملة 13468 و%، 27.2بنسبة و  وثيقت معاملة 5029
 خالل هذا الشهر.المعامالت 

وبنسبة  لةمعام 4969 ، وثق منهامعاملة 18096 بلغ إجمالي معامالت المقيمين بصورة قانونية -
% من إجمالي 97.5تصديق وبنسبة  معاملة 13127و، ت التوثيق% من إجمالي معامال98.8

 معامالت التصديق.

 معاملة 60وثق منها ، معاملة 401 ارة غير قانونية فقد بلغ إجماليهأما معامالت المقيمين بصو  -
ن % م2.5وبنسبة  معاملة 341% من إجمالي معامالت التوثيق، وصدق منها 1.2وبنسبة 

 إجمالي معامالت التصديق.

 :نوع المعاملة .2
 معامالت التوثيق: -أ

توثيقها عدد من المعامالت التي تم  أعلى مكتب تأسيس العقود والشركات )إشبيلية(فرع  سجل -
 % من إجمالي معامالت التوثيق،13.6 عاملة توثيق وبنسبةم 685خالل هذا الشهر حيث بلغت 

مكتب  فرع مايليه ،لكٍل منهما %7.6بنسبة  ومكتب توثيق الرقعي مكتب توثيق الجهراء يفرع ثم
 .هذا الشهر خالل%5.8بنسبة  ثم فرع الحكومة مول )الجهراء( %،6.4بنسبة توثيق برج التحرير 

مكتب توثيق بيت %، يليه 0.02بنسبة  اإلدارة -فرع البنك التجاري  جاءت أقل المعامالت عددًا في -
% 0.3 %0.1بنسبة العاملة )الصديق(  العامة للقوى  ومكتب الهيئةالتمويل الكويتي )برج بيتك( 

مكتب توثيق  ثم ،%0.4بنسبة يليهما مكتب توثيق شركة عبد المحسن البابطين  ،على الترتيب
وأخيرًا مكتب العقود والشركات  ،لكٍل منهما %0.5خدمة االفنيوز بنسبة النيابة العامة ومركز 

 خالل هذا الشهر. % لكٍل منهما0.7)مكتب األحمدي( و )مبارك الكبير( بنسبة 

فرع العقود  وأيضاً  ،فرع العارضية الصناعية )الجهاز المركزي( في توثيق معامالتجل تسلم  -
الهيئة العامة العقود والشركات )توثيق وفرع  (مركز الصديق للمشروعات الصغيرةوالشركات )
 هذا الشهر. خاللللصناعة( 
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 معامالت التصديق: -ب
بعدد تصديقها خالل هذا الشهر أعلى عدد من المعامالت التي تم  يمكتب توثيق الرقعفرع سجل  -

مكتب توثيق  ييليه فرع من إجمالي معامالت التصديق، %11.7معاملة تصديق وبنسبة  1582
 مكتب توثيق برج التحريرفرع  ثم، % على الترتيب9.7و  %9.9بنسبة  الجهراء وجمعية المحامين

والحكومة مول  مكتب توثيق األحمديثم  ،%7.5بنسبة  يليه مكتب توثيق حولي ،%9.2 بنسبة
  % على الترتيب.6.1% و 6.2و  %6.3بنسبة ومكتب توثيق قصر العدل  الجهراء

                جاسم(  برج )للتمويل مكتب توثيق شركة المال العالمية  فيعددًا معامالت أقل الفي حين جاءت  -
ما فرع ، يليهلكٍل منهما %0.01بنسبة  ز البابطينومكتب توثيق شركة عبد المحسن عبد العزي
وأخيرًا مكتب توثيق الرعاية السكنية بنسبة  ،%0.03الصندوق الوطني لتنمية المشروعات بنسبة 

 .% خالل هذا الشهر0.1

عقود الع و فر ( و شبيلية)إالشركات و عقود المكتب تأسيس  فرع فيتصديق معامالت  سجلتلم  -
                    ( الجهراء( و)الفروانية)و الكبير(  )محكمة حولي( و )مبارك و( التجارةوزارة ) لكٍل من الشركاتو 

 )الهيئة العامة للصناعة(كذلك و  اإلدارة –البنك التجاري  وو)مركز الصديق للمشروعات الصغيرة( 
 خالل هذا الشهر.

 يوليوت والفروع خالل شهر نجازها بإدارة التوثيق حسب المراقباعدد المعامالت التي تم إ: ثانيا  
 بنفس الشهر من العام السابق: مقارنا   م2220

 ( يتضح ما يلي:3من الجدول رقم )

من العام  هذا الشهر عن نظيره دارة التوثيق خاللالمعامالت التي تم إنجازها بإعدد  إجمالي رتفعا -
بنسبة  د والشركاتتوثيق العقو معامالت  ارتفعتحيث  ،%4.7وبنسبة  معاملة 1095بعدد السابق 
معامالت المكتب الرئيسي للتوثيق  %، وأخيراً 9.7معامالت الفروع الخارجية بنسبة  ثم%، 16.6
 .%0.4بنسبة 

خالل  %31.5بنسبة  ليةاآلمحفوظات التوثيق والمعلومات في معامالت فقط  االنخفاضبينما جاء  -
 هذا الشهر عن الشهر المناظر له من العام السابق.
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