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معامالت التوثيق

Authentication transactions
265

إجمالي مراقبة توثيق العقود و الشركات

 Total of contracts and companies authentication control
297

اإلجمالي الكلي لمراقبات التوثيق

 Total of authentication controls
6216

ردود قانونية

Legal responses
69

إجمالي مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

 Total of authentication archives and automated information control
2531

 توثيق العقود والشركات

Contracts and companies 

authentication

 توثيق العقود و الشركات

Contracts and companies 

authentication

معامالت الزواج واإلرث والفسخ

Marriage , inheritance and annulment 

transactions

32

المعامالت الواردة

Received transactions

إجمالي مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق

Total of authentication head office control
3388

 محفوظات التوثيق 

و المعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated informations

 محفوظات التوثيق

Authentication archives

صور طبق األصل

Replica Photos
782

إلغاءات

Cancels
1322

شهادات

Certificates
358

 الوكاالت والتوثيق العقاري

Real estate authentication and 

procurations

توثيق

Authentication
7

تصديق

Certification
49

إجمالي المنجز

Accomplished total
56

إجمالي المنجز

Accomplished total
2297

 اإلنتقاالت الخارجية

Exterior transfers

توثيق

Authentication
170

تصديق

Certification
273

إجمالي المنجز

Accomplished total
443

عقود التصديق

 Certification contracts
2055

عقود التصديق للمقيمين  بصورة غير قانونية 

Certification contracts for illegaly 

residents

33

إثبات تاريخ

 Confirmation date
209

عدد المعامالت

No. of transactions

عقود صندوق األسرة 

 Family fund contracts
1

إجمالي المنجز

Accomplished total
592

585

عقود التوثيق للمقيمين بصورة غير قانونية 

 Authentication contracts for illegal 

residents

6

عقود التسوية المنجزة

 Accomplished settlement contracts

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق  ( 1 )جدول 

.م2018حسب المراقبة ونوع المعاملة خالل شهر أغسطس 

Table ( 1 ) Number of accomplished transactions in 

authentication department by control and type of 

transaction during August 2018.

المراقبة

Control

القسم

section

نوع المعاملة

Type of transaction

التوثيق

Authentication

عقود التوثيق 

 Authentication contracts

 التصديق وإثبات التاريخ

 Certification and date 

confirmation

 المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office



نوع المعاملة

Type of 

transaction

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

حولي

Hawalli
460346316861016962159

 األحمدي

Al-Ahmadi
581858915811916002189

 الجهراء

Al-Jahraa
365371403795848791282

 الرقعي

Al-Requai
5321754919556720222571

  قصر العدل

Justice palace
11911984412856975

 برج التحرير

Liberation tower
9269493920074520522991

(صبحان) الحكومة مول 

Government mall   

(Subhan)

565156651455191085

(الجهراء) الحكومة مول 

Government mall   

(Al-Jahraa)

55015565850378871452

(جابر العلي) الحكومة مول 

Government mall   

(Jaber Al-Ali)

9401295212041512192171

مكتب تأسيس العقود و الشركات 

(إشبيلية)

Office of companies and 

contracts 

(Ishbiliya)

1244124401244

جمعية المحامين

Lawyer association
292957618594623

(فرع التجارة)العقود و الشركات 

Companies and contracts

(Trade branch)

1241240124

الرعاية السكنية

Residential care
481494453

العارضية الصناعية

Industrial Ardiya
07148119119

مركز الصديق للمشروعات 

الصغيرة

Al-Siddeeq center for 

small projects

2525025
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إجمالي معامالت 

التوثيق والتصديق

Total of 

authentication 
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certification 
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Table ( 2 ) Number of  accomplished transactions in 

authentication department by branch and type of 

transaction during August 2018.

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق  ( 2 )جدول 

.م2018حسب الفرع ونوع المعاملة خالل شهر أغسطس 
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نوع المعاملة

Type of 

transaction

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
2192191444148367

مركز خدمة جليب الشيوخ

Jeleeb Al-shoyoukh 

center

7581277018062218282598

اإلدارة-البنك التجاري الكويتي

Commercial Bank of 

Kuwait - Department

000

(بيوع)مركز خدمة العارضية 

 Industrial Ardiya center 

(Sales)

323296298130

مركز خدمة اليرموك 

Al-Yarmouk service 

center

1010424252

مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة 

(الصديق)

 Office of the General 

Authority for the work force 

(Al-Siddeeq)

776456976

 الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

(المنصورية  )

National fund for 

development of project

(Mansooriyah)

52524949101

مركز خدمة األفنيوز

Avenues mall service center
17171811936

(فرع الفروانية)العقود و الشركات 

Companies and contracts

(Al-Farwaniya branch)

2202

(فرع الجهراء)العقود و الشركات 

Companies and contracts

(Al-Jahraa branch)

7707

العقود و الشركات

(فرع الهيئة العامة للصناعة) 

Companies and contracts

Public authority for) 

(industry branch

000

مركز خدمة صباح األحمد

Sabah Al-Ahmad srevice 

center

000

761211557732143063941470022432

Dependant / Table ( 2 ) Number of  accomplished 

transactions in authentication department by branch 

and type of transaction during August 2018.

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

.م2018الفرع ونوع المعاملة خالل شهر أغسطس 

.م2017تمت إضافة فرع مركز خدمة األفنيوز ابتداء من شهر أكتوبر : مالحظة

.م2018تمت إضافة فرع مركز خدمة اليرموك ابتداء من شهر يناير : مالحظة

تمت إضافة فرع العقود والشركات لكل من الفروانية، الجهراء و الهيئة العامة للصناعة : مالحظة

.م2018ابتداء من شهر يوليو 

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

Note: Avenues mall service center branch has been added starting from 

October 2017. 

Note: Al-Yarmouk service center branch has been added starting from 

January 2018. 

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.

إجمالي عدد المعامالت

Total number of transactions
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  الفروع الخارجية

External branches
2243223977%6.4-

2531

نسبة التغير

Change ratio  2018 أغسطس 

 August 2018

2017 أغسطس 

 August 2017

33884289

عدد المعامالت

Number of transactions

اإلجمالي الكلي للمعامالت

Total of transactions
2864832478%11.8-

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated information

2757%8.2-

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication
297

المراقبة 

Control

%21.0-

1455%79.6-

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق  ( 3 )جدول 

م مقارنا 2018حسب المراقبة والفرع خالل  شهر أغسطس 

.بنفس الشهر من العام السابق

Table ( 3 ) Number of accomplished transactions in 

authentication department by control and branch during 

August 2018 in comparisons with the same month from 

the last year.
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المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office

32478

28648
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م2018إجمالي عدد المعامالت التي تم انجازها بإدارة التوثيق خالل شهر أغسطس ( 1) شكل 

مقارنا بنفس الشهر من العام السابق 

Chart ( 1 ) Total number of accomplished transactions in authentication department  
during August 2018 in comparisons with the same month from the last year
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 إدارة التوثيقالتحليل اإلحصائي إلنجازات 
 

 :م8102 أغسطسجازها حسب المراقبة ونوع المعاملة خالل شهر نعدد المعامالت التي تم إ أوال:

 6826معاملة منها  82682بلغ اإلجمالي الكلي للمعامالت في جميع مراقبات التوثيق والفروع  -
ويمكن  %2212معاملة بالفروع وبنسبة  88828 ، و%8212عاملة في مراقبات التوثيق وبنسبة م

  :توزيعها وفقًا للتالي

 مراقبات التوثيق: -أ

 ( يتضح ما يلي:2رقم )من الجدول 

 مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق: .2
من إجمالي معامالت مراقبات  %5815معاملة وبنسبة  2222بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة   -

 التوثيق.

ثبات التاريخ بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق أعلى عدد من سجلت معامالت قسم التصد - يق وا 
  من إجمالي المراقبة %6212نسبة وب معاملة 8822عددها  بلغ حيث ،بالمراقبةالمعامالت المنجزة 

  من إجمالي هذا القسم. %2215بنسبة عقود التصديق جاءت أعلى معامالت هذا القسم في  كما

ثبات التاريخ، ثم ، %2215 وثيق بالمراقبةبلغت نسبة معامالت قسم الت - وهي تلي قسم التصديق وا 
من  %212قسم الوكاالت والتوثيق العقاري بنسبة  وأخيراً ، %2212نتقاالت الخارجية بنسبة القسم ا

 إجمالي المراقبة.

 مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية:  .1

من إجمالي معامالت مراقبات  %8.12نسبة وب معاملة 8522بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة  -
من معامالت صور طبق معاملة  228 و ،%5818وبنسبة إلغاءات معاملة  2288 التوثيق، منها

 معاملة 62أخيرًا سجلت و ، %28.8وبنسبة شهادات معاملة  252و  ،%2.12وبنسبة األصل 
 .خالل هذا الشهر %812وبنسبة  قانونيةالردود لل
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 قود والشركات:مراقبة توثيق الع .3
من إجمالي  %812وبنسبة معاملة  822توثيق العقود والشركات  مراقبة عدد معامالت إجماليبلغ  -

زواج ال ة من معامالتمعامل 28 و ،%2218وبنسبة  توثيقمعاملة  865منها  ،معامالت التوثيق
 من إجمالي مراقبة توثيق العقود والشركات.  %2.12الفسخ بنسبة واإلرث و 

 معامالت واردة في توثيق العقود والشركات خالل هذا الشهر. لم تسجل -

 مراقبة فروع التوثيق: -ب
 ( يتضح ما يلي:1رقم )من الجدول 

 إجمالي المعامالت: .2
    منها  ،معاملة 88828 مراقبة فروع التوثيقفي  إنجازهاعدد المعامالت التي تم  إجماليبلغ  -

خالل هذا  %2815 بنسبة توثيقمعاملة  2228 و، %6515بنسبة  تصديقمعاملة  ..282
 الشهر.

معاملة وبنسبة  2628 منها معاملة، وثق 82222 بلغ إجمالي معامالت المقيمين بصورة قانونية -
من إجمالي  %2212معاملة تصديق وبنسبة  282.6 ، ومن إجمالي معامالت التوثيق 2218%

 معامالت التصديق.

معاملة  225وثق منها ، معاملة 5.2نية فقد بلغ إجماليها رة غير قانو أما معامالت المقيمين بصو  -
ن م %812معاملة وبنسبة  228من إجمالي معامالت التوثيق، وصدق منها  %215وبنسبة 

 .إجمالي معامالت التصديق

 .خالل هذا الشهرمعامالت  5توثيق لصندوق األسرة المعامالت  بلغت -

 روع:معامالت الف .1
 معامالت التوثيق: -أ
توثيقها خالل أعلى عدد من المعامالت التي تم  شبيلية(مكتب تأسيس عقود الشركات )إفرع  سجل -

يليها  من إجمالي معامالت التوثيق، %2612عاملة توثيق وبنسبة م 2888هذا الشهر حيث بلغت 
 يلي ذلك ،%2812بنسبة فرع برج التحرير ثم ، %2812بنسبة فرع الحكومة مول )جابر العلي( 

 .خالل هذا الشهر %.2.1 بنسبة دمة جليب الشيوخمركز خ فرع

، ثم معامالت %1.2.بنسبة  العقود والشركات )فرع الفروانية(فرع  جاءت أقل المعامالت عددًا في -
وكذلك فرع  مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة )الصديق(و  (الجهراءالعقود والشركات )فرع كاًل من 

 .خالل هذا الشهر  منهم لكل   %12. بنسبةمركز خدمة اليرموك 
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وكذلك فرع  )اإلدارة( معامالت في فرع العارضية الصناعية وفرع البنك التجاري الكويتي سجلتلم  -
 خالل هذا الشهر. العقود والشركات )فرع الهيئة العامة للصناعة( وفرع مركز خدمة صباح األحمد

 

 معامالت التصديق: -ب
 8.58تصديقها خالل هذا الشهر حيث بلغت التي تم  أعلى عدد من المعامالت برج التحريرسجل  -

، %2212 بنسبة الرقعي يليه فرع من إجمالي معامالت التصديق، %.281معاملة تصديق وبنسبة 
و  %2215بنسبة  األحمدييليه فرعي حولي و  ،%2818مركز خدمة جليب الشيوخ بنسبة  ثم فرع
 خالل هذا الشهر. %212ي( بنسبة على الترتيب، ثم فرع الحكومة مول )جابر العل 2.12%

خدمة مركز فرع ، ثم %1.2.بنسبة  الرعاية السكنيةفي فرع عددًا معامالت أقل الفي حين جاءت  -
 خالل هذا الشهر. %2..بنسبة  األفنيوز

      الشركاتو عقود الع و فر ( و شبيلية)إالشركات و عقود المكتب تأسيس  فرع معامالت في سجلتلم   -
مركز و ( )الهيئة العامة للصناعة و( )فرع الفروانيةو )فرع الجهراء(  و ارة()فرع التجلكل  من 

 وفرع البنك التجاري الكويتي )اإلدارة( ومركز خدمة صباح األحمد الصديق للمشروعات الصغيرة
 خالل هذا الشهر.

 أغسطسنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبات والفروع خالل شهر عدد المعامالت التي تم إ: ثانيا  
 بنفس الشهر من العام السابق: مقارنا   م8102

 ( يتضح ما يلي:3رقم )من الجدول 

من  هذا الشهر عن نظيره دارة التوثيق خاللالمعامالت التي تم إنجازها بإإجمالي عدد  نخفضا -
معامالت توثيق العقود  تنخفضحيث ا ،%2212وبنسبة  معاملة .222بعدد العام السابق 

، %.821بنسبة  المكتب الرئيسي للتوثيق، ثم وهي األكثر انخفاضاً  %2216بنسبة  والشركات
وأخيرًا معامالت  ،%218بنسبة  والمعلومات األليةمحفوظات التوثيق  عدد معامالت أيضاً  وانخفض

 عن نظيره من العام السابق.خالل هذا الشهر  %618بنسبة  الفروع الخارجية
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