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إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(1)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة والقسم

.م2022ونوع المعاملة خالل شهر سبتمبر 

Table (1)

Number of accomplished transactions in authentication department by 

control, section and type of transaction during September 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
639

عقود التوثيق للمقيمين بصورة غير قانونية 

 Authentication contracts for illegal residents
4

عقود التسوية المنجزة

 Accomplished settlement contracts

إجمالي المنجز

Accomplished total
643

 التصديق وإثبات التاريخ

 Certification and date 

confirmation

عقود التصديق

 Certification contracts
1716

إثبات تاريخ

 Confirmation date
127

إجمالي المنجز

Accomplished total
1909

 الوكاالت والتوثيق العقاري

Real estate authentication

and procurations

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
59

إجمالي المنجز

Accomplished total
59

 اإلنتقاالت الخارجية

Exterior transfers

توثيق

Authentication
139

تصديق

Certification
310

إجمالي المنجز

Accomplished total
449

إجمالي مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق

Total of authentication head office control
3060

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and automated 

informations

 محفوظات التوثيق

Authentication archives

صور طبق األصل

Replica Photos
945

إلغاءات

Cancels
1247

شهادات

Certificates
334

معامالت التوثيق

Authentication transactions
2107

إجمالي مراقبة توثيق العقود والشركات

 Total of contracts and companies authentication control
2124

إجمالي مراقبات التوثيق

 Total of authentication controls
7805

ردود قانونية

Legal responses
95

إجمالي مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

 Total of authentication archives and automated information control
2621

 توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication

 توثيق العقود و الشركات

Contracts and companies 

authentication

معامالت الزواج واإلرث والفسخ

Marriage, inheritance and annulment 

transactions

17

المعامالت الواردة

Received transactions

ترجمة

Translation
54



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
2451246%4.16133191340%8.571586

مكتب توثيق األحمدي

Al-Ahmadi authentication office
288288%4.871001121013%6.481301

مكتب توثيق الجهراء

Al-Jahraa authentication office
40422426%7.2114131371550%9.911976

مكتب توثيق الفروانية

Al-Farwaniya authentication office
4308438%7.412111342145%13.712583

مكتب توثيق مبارك الكبير

Mubarak Al-Kabeer 

authentication office

1701171%2.895207527%3.37698

مكتب توثيق العاصمة

Capital authentication office
92193%1.5794614960%6.141053

مكتب توثيق برج التحرير

Liberation tower authentication office
39011401%6.781400291429%9.131830

(صبحان) الحكومة مول 

Government mall (Subhan)
276276%4.677625767%4.901043

(الجهراء) الحكومة مول 

Government mall (Al-Jahraa)
24918267%4.5275675831%5.311098

(جابر العلي) الحكومة مول 

Government mall (Jaber Al-Ali)
2162218%3.694994503%3.22721

(إشبيلية)مكتب تأسيس العقود والشركات 

 Companies and contracts establishment 

office (Ishbiliya)

928928%15.70-928

جمعية المحامين

Lawyers association
78482%1.391450391489%9.521571

(وزارة التجارة)العقود والشركات 

Companies and contracts

 (Ministry of Commerce)

249249%4.21-249

مكتب توثيق الرعاية السكنية

 Residential care authentication office
157157%2.661616%0.10173

(الجهاز المركزي) مكتب توثيق العارضية الصناعية 

 Industrial Ardiya authentication

 office (Central System)

11%0.026241103%0.66104

(محكمة حولي)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Hawalli Court)

152152%2.57-152

(مبارك الكبير)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Mubarak Al-Kabeer)

5252%0.88-52

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 شهر سبتمبر 

Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication department 

by branch and type of transaction during September 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
98199%1.672732275%1.76374

مركز خدمة جليب الشيوخ

Jeleeb Al-Shoyoukh service center
1671168%2.8462913642%4.10810

اإلدارة- البنك التجاري الكويتي 

Commercial Bank of Kuwait - Department
44%0.0788%0.0512

(بيوع)مركز خدمة العارضية 

  Ardiya service center (Sales)
1573160%2.7145218470%3.00630

مركز خدمة اليرموك 

Al-Yarmouk service center
8080%1.352933296%1.89376

(الصديق)مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة 

 Office of the General Authority for the 

work force (Al-Siddeeq)

1111%0.1961263%0.4074

 الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project
3636%0.6122%0.0138

مركز خدمة األفنيوز

Avenues mall service center
17118%0.3096197%0.62115

(الفروانية)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Farwaniya)

156156%2.64-156

(الجهراء)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Jahraa)

103103%1.74-103

(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)

11%0.021010%0.0611

مركز خدمة صباح األحمد

Sabah Al-Ahmad srevice center
6969%1.171711172%1.10241

مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل 

(برج جاسم)

Al-Mulla international company  

authentication Office

 (Jassem Tower)

154154%2.6155%0.03159

مركز خدمة مبارك العبدهللا

 Mubarak Al-Abdullah

service center

149149%2.523687375%2.40524

مركز خدمة القرين

Al-Qurain service center
1851186%3.154405445%2.84631

مكتب توثيق النيابة العامة

Public Prosecution authentication office
1414%0.241004104%0.66118

مكتب توثيق شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين

Abdulmohsen Abdulaziz Al-Babtain 

company authentication Office

2929%0.4977%0.0436

(مكتب األحمدي)العقود والشركات 

Companies and contracts 

(Al-Ahmadi office)

2929%0.49-29

5836755911%100.001518246215644%100.0021555

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 
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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 سبتمبر 

Dependant / Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication department 

by branch and type of transaction during September 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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26213060%14.3-

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(3)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة والفرع 

.م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق2022خالل شهر سبتمبر 

Table (3)

Number of accomplished transactions in authentication department by 

control and branch during September 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 2022سبتمبر 

September 2022

2021سبتمبر 

September 2021

 ـ4ـ 

اإلجمالي الكلي للمعامالت

General total of transactions
2936032653%10.1-

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication
21241902%11.7

  الفروع الخارجية

External branches
2155524144%10.7-

المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office
30603547%13.7-

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated information

29360

32653

27000

28000

29000

30000

31000

32000

33000

2022سبتمبر 

September 2022

2021سبتمبر 

September 2021

م2022شهر سبتمبر إجمالي عدد المعامالت التي تم انجازها بإدارة التوثيق خالل( 1)شكل 

مقارناً بنفس الشهر من العام السابق

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

during September 2022 in comparisons with the same month from the last year



 
 
 

 وزارة العدل                                                                                        إدارة االحصاء والبحوث

 

 - 5 - 

 إدارة التوثيقالتحليل اإلحصائي إلنجازات 
 

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

 :م2022سبتمبر

       معاملة منها 29360بلغ اإلجمالي الكلي للمعامالت في جميع مراقبات التوثيق والفروع  -

 الخارجية بالفروع معاملة 21555 و، %26.6يق وبنسبة في مراقبات التوث عامالتم 7805

  :ويمكن توزيعها وفقاً للتالي %73.4وبنسبة 

 مراقبات التوثيق: -أ

 ( يتضح ما يلي:1من الجدول رقم )

 التالي:جاء توزيعها على النحو  معامالت 7805عدد معامالت مراقبات التوثيق إجمالي بلغ  -

 مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق: .1

من إجمالي معامالت مراقبات  %39.2وبنسبة  معاملة 3060 لغ إجمالي عدد معامالت المراقبةب -

 التوثيق.

سجلت معامالت قسم التصديق وإثبات التاريخ بمراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق أعلى عدد من  -

من إجمالي  %62.4وبنسبة  معامالت 1909المعامالت المنجزة بالمراقبة حيث بلغ عددها 

من إجمالي هذا  %89.9بنسبة عقود التصديق معامالت هذا القسم في عدد لأعلى  جاء كما، اقبةالمر

 القسم. 

، ثم قسم %21.0 بالمرتبة الثانية من حيث عدد المعامالت المنجزة بنسبةقسم التوثيق  يأتي -

 .%1.9بنسبة قسم الوكاالت والتوثيق العقاري وأخيراً  ،%14.7 بنسبة االنتقاالت الخارجية

 مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية: .2

من إجمالي معامالت مراقبات  %33.6وبنسبة  معاملة 2621بلغ إجمالي عدد معامالت المراقبة  -

بنسبة وصور طبق األصل  معاملة 945 و، %47.6وبنسبة إلغاءات معاملة  1247 التوثيق، منها

 %3.6بنسبة و قانونيةالردود لللة عامم 95 و ،%12.7وبنسبة شهادات  معاملة 334 و ،36.1%

 .خالل هذا الشهر

 مراقبة توثيق العقود والشركات: .3

من  %27.2معاملة وبنسبة  2124بلغ إجمالي عدد معامالت مراقبة توثيق العقود والشركات  -

من إجمالي  %99.2 وبنسبةتوثيق معامالت  2107منها  ،التوثيقمراقبات إجمالي معامالت 

 .%0.8بنسبة و لزواج واإلرث والفسخل ةعاملم 17 و ،المراقبة

 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 21555توثيق الخارجية للفروع البلغ إجمالي عدد المعامالت التي تم إنجازها في  -

من إجمالي  %72.6 بنسبةو صديقت معاملة 15644 و، %27.4بنسبة و وثيقت معاملة 5911

 خالل هذا الشهر.المعامالت 

وبنسبة  لةمعام 5836 ، وثق منهامعاملة  21018 بلغ إجمالي معامالت المقيمين بصورة قانونية -

من إجمالي  %97.0وبنسبة  تصديق معاملة 15182و، من إجمالي معامالت التوثيق 98.7%

 معامالت التصديق.

 معاملة 75وثق منها ، معاملة 537 ارة غير قانونية فقد بلغ إجماليهأما معامالت المقيمين بصو -

ن إجمالي م %3.0وبنسبة  معاملة 462من إجمالي معامالت التوثيق، وصدق منها  %1.3وبنسبة 

 معامالت التصديق.

 :نوع المعاملة .2

 لتوثيق:معامالت ا -أ

توثيقها خالل عدد من المعامالت التي تم  أعلىمكتب تأسيس العقود والشركات )إشبيلية( فرع  سجل -

 يليه من إجمالي معامالت التوثيق، %15.7 عاملة توثيق وبنسبةم 928هذا الشهر حيث بلغت 

 مايه، يلعلى الترتيب %7.2و  %7.4بنسبة  الجهراءمكتب توثيق والفروانية مكتب توثيق  يفرع

مكتب توثيق األحمدي والحكومة مول ثم فرع  ،%6.8بنسبة  مكتب توثيق برج التحرير فرع

، يليهم فرعي على الترتيب %4.5و  %4.7و  %4.9بنسبة  )صبحان( والحكومة مول )الجهراء(

 .هذا الشهر خالل لكٍل منهما %4.2العقود والشركات )وزارة التجارة( ومكتب توثيق حولي بنسبة 

في مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي )برج بيتك( ومكتب توثيق جاءت أقل المعامالت عدداً  -

اإلدارة بنسبة  -لكٍل منهما، يليهما فرع البنك التجاري الكويتي  %0.02العارضية الصناعية بنسبة 

 %0.2 ، ثم مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة )الصديق( ومكتب توثيق النيابة العامة بنسبة0.1%

، يليه مكتب توثيق شركة عبدالمحسن عبدالعزيز %0.3لكٍل منهما، ثم مركز خدمة األفنيوز بنسبة 

لكٍل منهما، وأخيراً الصندوق الوطني  %0.5البابطين والعقود والشركات )مكتب األحمدي( نسبة 

 خالل هذا الشهر. %0.6لتنمية المشروعات بنسبة 

ومكتب  (مركز الصديق للمشروعات الصغيرة)الشركات العقود و في توثيق معامالتجل تسلم  -

 هذا الشهر. خاللتوثيق العقود والشركات )الهيئة العامة للصناعة( 
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 معامالت التصديق: -ب

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

مكتب توثيق يليه فرع  معامالت التصديق،من إجمالي  %13.7معاملة تصديق وبنسبة  2145

على  %9.1و  %9.5و  %9.9بنسبة  برج التحريرمكتب توثيق و المحامينوجمعية  الجهراء

ومكتب توثيق  األحمديمكتب توثيق فرع  ثم ،%8.6توثيق حولي بنسبة مكتب  فرعيليهم ، الترتيب

مة مول )الجهراء( بنسبة الحكوفرع  مايليه ،على الترتيب %6.1و  %6.5بنسبة  قصر العدل

على  %4.1و  %4.9بنسبة  ( ومركز خدمة جليب الشيوخفرع الحكومة مول )صبحان ثم ،5.3%

 الترتيب.

، ثم %0.01الصندوق الوطني لتنمية المشروعات بنسبة  فيعدداً معامالت أقل الفي حين جاءت  -

يليه فرع مكتب توثيق ، %0.03مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل )برج جاسم( بنسبة 

اإلدارة بنسبة  –، ثم البنك التجاري الكويتي %0.04شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين بنسبة 

وأخيراً فرع مكتب توثيق  ،%0.06، يليه مكتب بيت التمويل الكويتي )برج بيتك( بنسبة 0.05%

 خالل هذا الشهر. %0.1الرعاية السكنية بنسبة 

فرع مكتب تأسيس العقود والشركات )إشبيلية( وفرع العقود  فيق تصديمعامالت  سجلتلم  -

والشركات )وزارة التجارة( و)مركز الصديق للمشروعات الصغيرة( و)مكتب األحمدي( وفرع 

مكتب توثيق العقود والشركات )محكمة حولي( و)مبارك الكبير( و )الفروانية( و)الجهراء( 

 ر.و)الهيئة العامة للصناعة( خالل هذا الشه

 سبتمبرنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبات والفروع خالل شهر عدد المعامالت التي تم إ: ثانيا  

 بنفس الشهر من العام السابق: مقارنا   م2220

 ( يتضح ما يلي:3من الجدول رقم )

من  هذا الشهر عن نظيره دارة التوثيق خاللالمعامالت التي تم إنجازها بإعدد  إجمالي نخفضا -

محفوظات التوثيق معامالت  انخفضتحيث  ،%10.1وبنسبة  معاملة 3293بعدد م السابق العا

، وأخيراً %13.7، تليها معامالت المكتب الرئيسي للتوثيق بنسبة %14.3والمعلومات اآللية بنسبة 

 .%10.7الفروع الخارجية بنسبة معامالت 

خالل هذا الشهر عن  %11.7بنسبة  توثيق العقود والشركات في معامالتفقط  االرتفاعبينما جاء  -

 الشهر المناظر له من العام السابق.


	التوثيق سبتمبر 2022
	التوثيق

