
ترجمة

Translation
90

معامالت التوثيق

Authentication transactions
2278

إجمالي مراقبة توثيق العقود والشركات

 Total of contracts and companies authentication control
2387

إجمالي مراقبات التوثيق

 Total of authentication controls
22480

ردود قانونية

Legal responses
95

إجمالي مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

 Total of authentication archives and automated information control
3059

 توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication

 توثيق العقود و الشركات

Contracts and companies 

authentication

معامالت الزواج واإلرث والفسخ

Marriage, inheritance and annulment 

transactions

19

المعامالت الواردة

Received transactions

إجمالي مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق

Total of authentication head office control
17034

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and automated 

informations

 محفوظات التوثيق

Authentication archives

صور طبق األصل

Replica Photos
1190

إلغاءات

Cancels
1437

شهادات

Certificates
337

إثبات تاريخ

 Confirmation date
116

إجمالي المنجز

Accomplished total
15730

 الوكاالت والتوثيق العقاري

Real estate authentication

and procurations

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
60

إجمالي المنجز

Accomplished total
60

 اإلنتقاالت الخارجية

Exterior transfers

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
689

إجمالي المنجز

Accomplished total
689

عقود التصديق للمقيمين  بصورة غير قانونية 

Certification contracts for illegaly residents
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إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(1)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة والقسم

.م2022ونوع المعاملة خالل شهر أكتوبر 

Table (1)

Number of accomplished transactions in authentication department 

by control, section and type of transaction during October 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
550

عقود التوثيق للمقيمين بصورة غير قانونية 

 Authentication contracts for illegal residents
5

عقود التسوية المنجزة

 Accomplished settlement contracts

إجمالي المنجز

Accomplished total
555

 التصديق وإثبات التاريخ

 Certification and date 

confirmation

عقود التصديق

 Certification contracts
15596



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
253253%3.881663111674%9.661927

مكتب توثيق األحمدي

Al-Ahmadi authentication office
2992301%4.611218131231%7.101532

مكتب توثيق الجهراء

Al-Jahraa authentication office
51522537%8.2314921431635%9.432172

مكتب توثيق الفروانية

Al-Farwaniya authentication office
43114445%6.822303472350%13.562795

مكتب توثيق مبارك الكبير

Mubarak Al-Kabeer 

authentication office

1362138%2.116208628%3.62766

مكتب توثيق العاصمة

Capital authentication office
9797%1.491052221074%6.201171

مكتب توثيق برج التحرير

Liberation tower authentication office
4096415%6.361407351442%8.321857

(صبحان) الحكومة مول 

Government mall (Subhan)
207207%3.177374741%4.27948

(الجهراء) الحكومة مول 

Government mall (Al-Jahraa)
2668274%4.2081264876%5.051150

(جابر العلي) الحكومة مول 

Government mall (Jaber Al-Ali)
235235%3.606016607%3.50842

(إشبيلية)مكتب تأسيس العقود والشركات 

 Companies and contracts establishment 

office (Ishbiliya)

958958%14.68-958

جمعية المحامين

Lawyers association
71374%1.131559411600%9.231674

(وزارة التجارة)العقود والشركات 

Companies and contracts

 (Ministry of Commerce)

370370%5.67-370

مكتب توثيق الرعاية السكنية

 Residential care authentication office
240240%3.681111%0.06251

(الجهاز المركزي) مكتب توثيق العارضية الصناعية 

 Industrial Ardiya authentication

 office (Central System)

-8847135%0.78135

(محكمة حولي)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Hawalli Court)

155155%2.38-155

(مبارك الكبير)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Mubarak Al-Kabeer)

2626%0.40-26

العقود والشركات

(مركز الصديق للمشروعات الصغيرة)

Companies and contracts 

(Al-Siddeeq center for small projects)

11%0.02-1
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(2)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب الفرع ونوع المعاملة 

.م2022خالل شهر أكتوبر 

Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication department 

by branch and type of transaction during October 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
133133%2.043816387%2.23520

مركز خدمة جليب الشيوخ

Jeleeb Al-Shoyoukh service center
2281229%3.5179916815%4.701044

اإلدارة- البنك التجاري الكويتي 

Commercial Bank of Kuwait - 

Department

44%0.0688%0.0512

(بيوع)مركز خدمة العارضية 

  Ardiya service center (Sales)
2083211%3.2355611567%3.27778

مركز خدمة اليرموك 

Al-Yarmouk service center
59160%0.922651266%1.53326

(الصديق)مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة 

Office of the General Authority for the 

work force (Al-Siddeeq)

77%0.1156157%0.3364

 الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project
6161%0.9366%0.0367

مركز خدمة األفنيوز

Avenues mall service center
1919%0.2969170%0.4089

(الفروانية)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Farwaniya)

113113%1.73-113

(الجهراء)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Jahraa)

101101%1.55-101

(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)

99%0.1438139%0.2248

مركز خدمة صباح األحمد

Sabah Al-Ahmad srevice center
5454%0.83206206%1.19260

مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل 

(برج جاسم)

Al-Mulla international company  

authentication Office

 (Jassem Tower)

1891190%2.9144%0.02194

مركز خدمة مبارك العبدهللا

 Mubarak Al-Abdullah

service center

112112%1.723466352%2.03464

مركز خدمة القرين

Al-Qurain service center
3672369%5.664534457%2.64826

مكتب توثيق النيابة العامة

Public Prosecution authentication office
3636%0.5591394%0.54130

مكتب توثيق شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين

Abdulmohsen Abdulaziz Al-Babtain 

company authentication Office

5151%0.7833%0.0254

(مكتب األحمدي)العقود والشركات 

Companies and contracts

(Al-Ahmadi office)

3535%0.54-35

مكتب الهيئة العامة- العقود والشركات 

(الصديق)للقوى العاملة 

Companies and contracts - Office of the 

General Authority for

the work force (Al-Siddeeq)

55%0.08-5

6460656525%100.001684449117335%100.0023860
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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 شهر أكتوبر 

Dependant / Table (2)

Number of accomplished transactions in authentication department 

by branch and type of transaction during October 2022.

نوع المعاملة

Type of

transaction

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
إجمالي معامالت 

التوثيق والتصديق

Total of 

authentication 

and

certification 

transactions الفرع

Branch

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 
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اإلجمالي الكلي للمعامالت

General total of transactions
4634030433%52.3

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication
23871802%32.5

الفروع الخارجية

External branches
2386022262%7.2

المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office
170343396%401.6

محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and

automated information

30592973%2.9

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(3)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة والفرع 

.م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق2022خالل شهر أكتوبر 

Table (3)

Number of accomplished transactions in authentication department 

by control and branch during October 2022 in comparisons with the 

same month from the last year.

المراقبة والفروع الخارجية

 Control and External branches

عدد المعامالت

Number of transactionsنسبة التغير

Change ratio 2022أكتوبر 

October 2022

2021أكتوبر 

October 2021

17034

3059
2387

23860

3396 2973

1802

22262

0
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15000

20000

25000

30000

المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office

محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and

automated information

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies 

authentication

الفروع الخارجية

External branches

2022أكتوبر 

October 2022

2021أكتوبر 

October 2021

Chart (1) Number of accomplished transactions in authentication department by control and 

branch during October 2022 in comparisons with the same month from the last year.

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

من العام السابقالشهرم مقارناً بنفس 2022خالل شهر أكتوبر 
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 إدارة التوثيقالتحليل اإلحصائي إلنجازات 
 

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

       معاملة منها 46340بلغ اإلجمالي الكلي للمعامالت في جميع مراقبات التوثيق والفروع  -
وبنسبة  الخارجية بالفروع معاملة 23860 و %48.5ثيق وبنسبة في مراقبات التو  ةعاملم 22480
  :% ويمكن توزيعها وفقًا للتالي51.5

 مراقبات التوثيق: -أ

 ( يتضح ما يلي:1من الجدول رقم )
 التالي:جاء توزيعها على النحو  لةمعام 22480عدد معامالت مراقبات التوثيق إجمالي بلغ  -

 مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق: .1
% من إجمالي معامالت مراقبات 75.8وبنسبة  معاملة 17034 لغ إجمالي عدد معامالت المراقبةب -

 التوثيق.

سجلت معامالت قسم التصديق وإثبات التاريخ بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق أعلى عدد من  -
من إجمالي  %92.3وبنسبة  لةمعام 15730المعامالت المنجزة بالمراقبة حيث بلغ عددها 

% من إجمالي 99.1بنسبة عقود التصديق معامالت هذا القسم في عدد لأعلى  جاء كما، راقبةالم
 هذا القسم. 

يليه ، %4.0 بالمرتبة الثانية من حيث عدد المعامالت المنجزة بنسبة االنتقاالت الخارجيةقسم  يأتي -
 %.0.4بنسبة قسم الوكاالت والتوثيق العقاري وأخيرًا  ،%3.3 بنسبة التوثيققسم 

 مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية: .2
% من إجمالي معامالت مراقبات 13.6وبنسبة  معاملة 3059بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة  -

بنسبة و صور طبق األصل  معاملة 1190 و% 47.0وبنسبة إلغاءات معاملة  1437 التوثيق، منها
% 3.1بنسبة و  قانونيةالردود لللة اممع 95 و %11.0وبنسبة شهادات  معاملة 337 و% 38.9

 .خالل هذا الشهر

 مراقبة توثيق العقود والشركات: .3
من  %10.6معاملة وبنسبة  2387بلغ إجمالي عدد معامالت مراقبة توثيق العقود والشركات  -

 من إجمالي المراقبة %95.4 وبنسبةتوثيق  ةمعامل 2278منها  ،التوثيقمراقبات إجمالي معامالت 
 .%0.8معاملة للزواج واإلرث والفسخ بنسبة  19و  %3.8بنسبة و  للترجمة ةلمعام 90 و

 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
 6525  منها  ،معاملة 23860الخارجية فروع البلغ إجمالي عدد المعامالت التي تم إنجازها في  -

من إجمالي المعامالت  %72.7 بنسبةو  صديقت معاملة 17335 و%، 27.3بنسبة و  وثيقت معاملة
 خالل هذا الشهر.

وبنسبة  لةمعام 6460 ، وثق منهاتمعامال 23304 بلغ إجمالي معامالت المقيمين بصورة قانونية -
% من إجمالي 97.2تصديق وبنسبة  معاملة 16844و ،% من إجمالي معامالت التوثيق99.0

 معامالت التصديق.

 معاملة 65وثق منها ، معاملة 556 ارة غير قانونية فقد بلغ إجماليهأما معامالت المقيمين بصو  -
ن % م2.8وبنسبة  معاملة 491% من إجمالي معامالت التوثيق، وصدق منها 1.0وبنسبة 

 إجمالي معامالت التصديق.

 :معاملةنوع ال .2
 معامالت التوثيق: -أ

توثيقها عدد من المعامالت التي تم  أعلىمكتب تأسيس العقود والشركات )إشبيلية( فرع  سجل -
 % من إجمالي معامالت التوثيق،14.7 عاملة توثيق وبنسبةم 958خالل هذا الشهر حيث بلغت 

مكتب توثيق برج انية و ي مكتب توثيق الفرو فرع %، يليه8.2بنسبة  الجهراءمكتب توثيق فرع  ثم
العقود والشركات )وزارة التجارة( ومركز  يثم فرع ،% على الترتيب6.4و  %6.8بنسبة  التحرير

مكتب توثيق األحمدي والحكومة مول فرعي  ا، يليهملكٍل منهما %5.7بنسبة  خدمة القرين
يليه  ،%3.9بنسبة  ثم فرع مكتب توثيق حولي ،% على الترتيب4.2و  %4.6بنسبة  )الجهراء(

 مكتب توثيق الرعاية السكنية ومركز الحكومة مول )جابر العلي( ومركز جليب الشيوخ بنسبة
مركز خدمة العارضية )بيوع( ومركز الحكومة  وأخيراً  ،على الترتيب %3.5و  %3.6% و 3.7

 .هذا الشهر خالل ،% على الترتيب3.1%  و 3.2مول )صبحان( بنسبة 

مكتب العقود والشركات )مركز الصديق للمشروعات الصغيرة( في  جاءت أقل المعامالت عدداً  -
مكتب الهيئة  –العقود والشركات فرع  و اإلدارة -البنك التجاري الكويتي  ، يليه فرع%0.02بنسبة 

، ثم مكتب الهيئة العامة % على الترتيب0.08و  %0.06بنسبة العامة للقوى العاملة )الصديق( 
% لكٍل منهما، 0.1بنسبة  بيت التمويل الكويتي )برج بيتك(للقوى العاملة )الصديق( ومكتب توثيق 

% 0.4و  %0.3بنسبة  ومكتب توثيق العقود والشركات )مبارك الكبير( مركز خدمة األفنيوز يليهما
 النيابة العامةمكتب توثيق  فرعو  العقود والشركات )مكتب األحمدي( فرع ما، يليهعلى الترتيب

مركز خدمة بنسبة و يق عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين فرع مكتب توث ثم % لكٍل منهما،0.5نسبة ب
الصندوق الوطني لتنمية المشروعات بنسبة مركز خدمة اليرموك و  وأخيراً  ،% لكٍل منهما0.8
 خالل هذا الشهر.منهما  لكلٍ  % 0.9
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ومكتب توثيق  مكتب توثيق العارضية الصناعية )الجهاز المركزي( في توثيق معامالتجل تسلم  -
 هذا الشهر. خاللالعقود والشركات )الهيئة العامة للصناعة( 

 معامالت التصديق: -ب
بعدد تصديقها خالل هذا الشهر أعلى عدد من المعامالت التي تم  الفروانيةمكتب توثيق فرع سجل  -

مكتب توثيق يليه فرع  إجمالي معامالت التصديق،من  %13.6معاملة تصديق وبنسبة  2350
، % على الترتيب9.2و  %9.4و  %9.7بنسبة  وجمعية المحامين ومكتب توثيق الجهراء حولي
 ،% على الترتيب7.1و  %8.3بنسبة  برج التحرير ومكتب توثيق األحمديتوثيق مكتب  فرعيليهم 

 ،% على الترتيب5.1و  %6.2بنسبة  والحكومة مول )الجهراء( العاصمةمكتب توثيق  يفرع ثم
 ،% على الترتيب4.2و  %4.7بنسبة  مركز خدمة جليب الشيوخ والحكومة مول )صبحان( مايليه
الحكومة مول )جابر العلي( ومركز خدمة العارضية  فرع مكتب توثيق مبارك الكبير وفرع  ثم

القرين ومركز خدمة يليهم مركز خدمة  ،على الترتيب %3.3و  %3.5و  %3.6بنسبة  )بيوع(
وأخيرًا مركز  ،% على الترتيب2.0% و 2.2% و 2.6الصديق ومركز خدمة مبارك العبدهللا بنسبة 

% على الترتيب خالل هذا 1.2% و 1.5خدمة اليرموك ومركز خدمة صباح األحمد بنسبة 
 .الشهر

 البابطين     شركة عبدالمحسن عبد العزيز مكتب توثيق فيعددًا معامالت أقل الفي حين جاءت  -
فرع يليهما  ، لكٍل منهما %0.02بنسبة شركة المال العالمية للتمويل )برج جاسم( ومكتب توثيق 

      البنك التجاري الكويتيمكتب توثيق  ثم %،0.03بنسبة  الصندوق الكويتي لتنمية المشروعات
مكتب  مايليه، ب% على الترتي0.06و  %0.05بنسبة الرعاية السكنية ومكتب توثيق  اإلدارة -

ومركز خدمة  ومكتب الهيئة العامة للقوى العاملة )الصديق( تمويل الكويتي )برج بيتك(التوثيق بيت 
النيابة العامة وأخيرًا فرع مكتب توثيق ، % على الترتيب0.4% 0.3و  %0.2بنسبة  األفنيوز

خالل  ى الترتيب% عل0.8و  %0.5بنسبة  ومكتب توثيق العارضية الصناعية )الجهاز المركزي(
 هذا الشهر.

فرع مكتب تأسيس العقود والشركات )إشبيلية( وفرع العقود  فيتصديق معامالت  سجلتلم  -
 ومكتب الهيئة والشركات )وزارة التجارة( و)مركز الصديق للمشروعات الصغيرة( و)مكتب األحمدي(

       كمة حولي(  محوفرع مكتب توثيق العقود والشركات ) العامة للقوى العاملة )الصديق(
 خالل هذا الشهر. و)مبارك الكبير( و )الفروانية( و)الجهراء( و)الهيئة العامة للصناعة(
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 أكتوبرنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبات والفروع خالل شهر عدد المعامالت التي تم إ: ثانيا  
 بنفس الشهر من العام السابق: مقارنا   م2220

 ما يلي: ( يتضح3من الجدول رقم )

من العام  هذا الشهر عن نظيره دارة التوثيق خاللالمعامالت التي تم إنجازها بإعدد  إجمالي ارتفع -
 المكتب الرئيسي للتوثيقمعامالت  ارتفعتحيث  ،%52.3وبنسبة  تمعامال 15907بعدد السابق 
الفروع ليها معامالت ت %،32.5بنسبة  توثيق العقود والشركاتمعامالت  ثم%، 401.6بنسبة 

 %.2.9بنسبة  محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية معامالتوأخيرًا  ،%7.2الخارجية بنسبة 
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