
 ـ1ـ 

معامالت التوثيق

Authentication transactions
726

إجمالي مراقبة توثيق العقود و الشركات

 Total of contracts and companies authentication control
1145

اإلجمالي الكلي لمراقبات التوثيق

 Total of authentication controls
20436

ردود قانونية

Legal responses
71

إجمالي مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

 Total of authentication archives and automated information control
5743

 توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication

 توثيق العقود و الشركات

Contracts and companies 

authentication

معامالت الزواج واإلرث والفسخ

Marriage , inheritance and 

annulment transactions

419

المعامالت الواردة

Received transactions

إجمالي مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق

Total of authentication head office control
13548

 محفوظات التوثيق 

و المعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated informations

 محفوظات التوثيق

Authentication archives

صور طبق األصل

Replica Photos
1668

إلغاءات

Cancels
3338

شهادات

Certificates
666

408

إجمالي المنجز

Accomplished total

 الوكاالت والتوثيق العقاري

Real estate authentication and 

procurations

توثيق

Authentication
10

تصديق

Certification
364

إجمالي المنجز

Accomplished total
374

8955

 اإلنتقاالت الخارجية

Exterior transfers

توثيق

Authentication
715

تصديق

Certification
1175

إجمالي المنجز

Accomplished total
1890

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

.م2019ونوع المعاملة خالل الربع األول من عام 

Table ( 1 ) Number of accomplished transactions in 

authentication department by control and type of 

transaction during the first quarter of 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
2295

عقود التوثيق للمقيمين بصورة غير قانونية 

 Authentication contracts for illegal 

residents

33

عقود التسوية المنجزة

 Accomplished settlement contracts

عقود صندوق األسرة 

 Family fund contracts
1

إجمالي المنجز

Accomplished total
2329

 التصديق وإثبات التاريخ

 Certification and date confirmation

عقود التصديق

 Certification contracts
8434

عقود التصديق للمقيمين  بصورة غير قانونية 

Certification contracts for illegaly 

residents

113

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
182711183867224367658603

 األحمدي

Al-Ahmadi
11735117831303631664344

 الجهراء

Al-Jahraa
1347841431332531736425073

 الرقعي

Al-Requai
1782491831675123169828813

مبارك الكبير

Mubarak Al-Kabeer
424843214572314801912

  قصر العدل

Justice palace
352836032733033033663

 برج التحرير

Liberation tower
317626132039034152918612389

(صبحان) الحكومة مول 

Government mall   

(Subhan)

12816128717822318053092

(الجهراء) الحكومة مول 

Government mall   

(Al-Jahraa)

1607821689293822731654854

(جابر العلي) الحكومة مول 

Government mall   

(Jaber Al-Ali)

239229242144315344846905

(إشبيلية)مكتب تأسيس العقود والشركات 

Office of companies and contracts 

(Ishbiliya)

5776577605776

جمعية المحامين

Lawyers association
148315125214425652716

العقود والشركات 

(فرع وزارة التجارة)

Companies and contracts

( branch of the Ministry of Commerce )

8508500850

الرعاية السكنية

Residential care
1901903737227

العارضية الصناعية

(الجهاز المركزي)

Industrial Ardiya

(Central System)

314260236496500

مركز الصديق للمشروعات الصغيرة

Al-Siddeeq center for small projects
1981980198
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عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق  ( 2 )جدول 

.م2019حسب الفرع ونوع المعاملة خالل الربع األول من عام 

Table ( 2 ) Number of  accomplished transactions in 

authentication department by branch and type of 

transaction during the first quarter of 2019.

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
إجمالي معامالت التوثيق 

والتصديق

Total of 

authentication 

and

certification 

transactions

نوع المعاملة

Type of 

transaction
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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
41841870487121130

مركز خدمة جليب الشيوخ

Jeleeb Al-Shoyoukh service center
1945411986575710658637849

اإلدارة-البنك التجاري الكويتي

Commercial Bank of Kuwait - Department
15159924

(بيوع)مركز خدمة العارضية 

 Industrial Ardiya service center (Sales)
2296235758147721007

مركز خدمة اليرموك 

Al-Yarmouk service center
861872293232319

(الصديق)مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة 

 Office of the General Authority for the work 

force (Al-Siddeeq)

61612385243304

(جلوبل) الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project (Global)
251251158158409

(المنصورية) الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project

 (Al-Mansooriyah)

0000

مركز خدمة األفنيوز

Avenues mall service center
571581031104162

(فرع الفروانية)العقود والشركات 

Companies and contracts

(Al-Farwaniya branch)

1212012

(فرع الجهراء)العقود والشركات 

Companies and contracts

(Al-Jahraa branch)

6464064

العقود والشركات

(فرع الهيئة العامة للصناعة) 

Companies and contracts

(Public authority for industry branch)

1111011

(برج بيتك)مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي 

 Kuwait Finance House authentication office 

(Baitak Tower)

224114244

مركز خدمة صباح األحمد

Sabah Al-Ahmad srevice center
0111

مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل 

(برج جاسم)

Al-Mulla international company  authentication 

Office (Jassem tower)

152115311154

مركز خدمة القرين

Al-Qurain service center
12821302601261391

259573641263225391915555547481796
إجمالي عدد المعامالت

Total number of transactions
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توثيق

Authentication

تصديق

Certification
إجمالي معامالت التوثيق 

والتصديق

Total of 

authentication 

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

.م2019الفرع ونوع المعاملة خالل الربع األول من عام 

Dependant / Table ( 2 ) Number of  accomplished transactions 

in authentication department by branch and type of 

transaction during the first quarter of 2019.
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اإلجمالي الكلي للمعامالت

Total of transactions
10223296567%5.9

  الفروع الخارجية

External branches
8179674687%9.5

المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office
1354812486%8.5

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated information

57438054%28.7-

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

.م مقارناً بنفس الفترة من العام السابق2019والفرع خالل الربع األول من عام 

Table ( 3 ) Number of accomplished transactions in 

authentication department by control and branch during 

the first quarter of 2019 in 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 2019الربع األول من عام 

First quarter of 2019

2018الربع األول من عام 

First quarter of 2018

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication
11451340%14.6-

96567
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م2019إجمالي عدد المعامالت التي تم انجازها بإدارة التوثيق خالل الربع األول من عام( 1) شكل 

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

during the first quarter of 2019 in comparisons with the same period from the last year
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 إدارة التوثيقالتحليل اإلحصائي إلنجازات 
 

الربع األول من عام جازها حسب المراقبة ونوع المعاملة خالل نعدد المعامالت التي تم إ أوال:
 :م9102

       معاملة منها 231101بلغ اإلجمالي الكلي للمعامالت في جميع مراقبات التوثيق والفروع  -
 %6303بالفروع وبنسبة  معاملة 62712 و، %1303سبة عاملة في مراقبات التوثيق وبنم 13402

  :ويمكن توزيعها وفقًا للتالي

 مراقبات التوثيق: -أ

 ( يتضح ما يلي:0رقم )من الجدول 

 مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق: .0

من إجمالي معامالت مراقبات  %2200معاملة وبنسبة  20546بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة  -
 التوثيق.

ثبات التاريخ بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق أعلى عدد من سجلت  - معامالت قسم التصديق وا 
المراقبة من إجمالي  %2202معاملة وبنسبة  6155حيث بلغ عددها  ،المعامالت المنجزة بالمراقبة

 من إجمالي هذا القسم.  %1401بنسبة عقود التصديق جاءت أعلى معامالت هذا القسم في  كما

، ثم %2701 بالمرتبة الثانية من حيث عدد المعامالت المنجزة بنسبة التوثيق بالمراقبةقسم  يأتي -
معامالت قسم الوكاالت والتوثيق العقاري بنسبة  وأخيراً ، %2001نتقاالت الخارجية بنسبة القسم ا
 .م1321الربع األول من عام خالل  106%

 مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية: .9

من إجمالي معامالت مراقبات  %1602وبنسبة  معاملة 5740ي عدد معامالت المراقبة بلغ إجمال -
من معامالت صور طبق  معاملة 2226و، %5602معاملة إلغاءات وبنسبة  0006 التوثيق، منها

 قانونيةالردود لة معام 72و ، %2202وبنسبة شهادات  معاملة 222 و ،%1102وبنسبة األصل 
 .م1321ع األول من عام خالل الرب %201وبنسبة 
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 مراقبة توثيق العقود والشركات: .3
من إجمالي  %502معاملة وبنسبة  2245إجمالي عدد معامالت مراقبة توثيق العقود والشركات  بلغ -

من إجمالي  %2004 وبنسبةالتوثيق من معامالت  معاملة 712منها  ،التوثيقمراقبات معامالت 
 . %0202بنسبة  الزواج واإلرث والفسخمن معامالت ة معامل 421 و ،المراقبة

 .م1321الربع األول من عام توثيق العقود والشركات خالل  واردة لمراقبةتسجل معامالت لم  -

 مراقبة فروع التوثيق: -ب
 ( يتضح ما يلي:9رقم )من الجدول 

 إجمالي المعامالت: .0
    منها  ،معاملة 62712ق المعامالت التي تم إنجازها في مراقبة فروع التوثيبلغ إجمالي عدد  -

 بنسبة صديقت معاملة 55474و، من إجمالي المعامالت %0101بنسبة و  وثيقتمعاملة  12011
 .م1321الربع األول من عام خالل  2706%

معاملة وبنسبة  15157 معاملة، وثق منها 71672 بلغ إجمالي معامالت المقيمين بصورة قانونية -
من إجمالي  %1701تصديق وبنسبة  معاملة 50121 و، قمن إجمالي معامالت التوثي 1602%

 معامالت التصديق.

معاملة  024وثق منها ، معاملة 2121رة غير قانونية فقد بلغ إجماليها أما معامالت المقيمين بصو  -
ن م %106معاملة وبنسبة  2555من إجمالي معامالت التوثيق، وصدق منها  %204وبنسبة 

 إجمالي معامالت التصديق.

 .م1321الربع األول من عام خالل  في صندوق األسرةمعاملة واحدة  توثيقتم  -

 روع:معامالت الف .9
 معامالت التوثيق: -أ
توثيقها عدد من المعامالت التي تم  أعلى مكتب تأسيس العقود والشركات )إشبيلية(فرع  سجل -

من إجمالي  %1201 عاملة توثيق وبنسبةم 5772حيث بلغت  م1321الربع األول من عام خالل 
فرع الحكومة مول )جابر العلي( بنسبة  ، ثم%2101يليه فرع برج التحرير بنسبة  معامالت التوثيق،

 %703بنسبة والرقعي  ي حوليفرع ثم، %705 بنسبة مركز خدمة جليب الشيوخ فرع يليه ،101%
 .لكٍل منهما

العارضية  ي )برج بيتك( وي مكتب توثيق بيت التمويل الكويتفرع جاءت أقل المعامالت عددًا في -
العقود والشركات  فرعثم  ،على الترتيب %3031و  %3032بنسبة الصناعية )الجهاز المركزي( 

البنك التجاري الكويتي فرع و  )فرع الهيئة العامة للصناعة( وفرع العقود والشركات )فرع الفروانية(
 على الترتيب. %3032و %3035و  %3034بنسبة  )اإلدارة(

ة(، وفرع مركز )المنصوري الصندوق الوطني لتنمية المشروعات عفر في  توثيق معامالتجل تسلم  -
 .م1321الربع األول من عام خالل خدمة صباح األحمد 
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 معامالت التصديق: -ب
الربع األول من عام تصديقها خالل أعلى عدد من المعامالت التي تم  برج التحريرفرع سجل  -

يليه  من إجمالي معامالت التصديق، %2202يق وبنسبة معاملة تصد 1262م حيث بلغت 1321
مركز خدمة جليب الشيوخ  ، ثم فرععلى الترتيب %2101 و %2102 بنسبة الرقعي وحولي يفرع

  .%602بنسبة  حكومة مول جابر العليالفرع يليه  ،%2302 بنسبة

        للتمويل شركة المال العالميةمكتب توثيق  يفرعفي عددًا معامالت أقل الفي حين جاءت  -
البنك التجاري  فرع ما، يليهلكٍل منهما %3.332بنسبة  مركز خدمة صباح االحمدو  (جاسم)برج 

، ثم فرعي الرعاية السكنية ومكتب توثيق بيت التمويل الكويتي %3031اإلدارة( بنسبة الكويتي )
 لكٍل منهما. %302)برج بيتك( بنسبة 

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

خالل الربع  الوطني لتنمية المشروعات )المنصورية( الصغيرة والصندوق الصديق للمشروعات 
 .م1321األول من عام 

الربع األول من نجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبات والفروع خالل الت التي تم إعدد المعام: ثانيا  
 من العام السابق:لفترة بنفس ا مقارنا   م9102عام 

 ( يتضح ما يلي:3رقم )من الجدول 

 م1321الربع األول من عام  دارة التوثيق خاللالمعامالت التي تم إنجازها بإعدد  إجمالي ارتفع -
الفروع  معامالت ارتفعتحيث  ،%501وبنسبة  معاملة 5225بعدد لعام السابق من ا عن نظيره
بينما انخفضت  ،%605بنسبة المكتب الرئيسي للتوثيق ، تليها معامالت %1.5بنسبة الخارجية 

توثيق  معامالت، وأيضًا انخفضت %1607معامالت محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية بنسبة 
 .%2402العقود والشركات بنسبة 
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