
ترجمة

Translation
67

معامالت التوثيق

Authentication transactions
2173

إجمالي مراقبة توثيق العقود والشركات

 Total of contracts and companies authentication control
2186

إجمالي مراقبات التوثيق

 Total of authentication controls
7934

ردود قانونية

Legal responses
37

إجمالي مراقبة محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

 Total of authentication archives and automated information control
2838

 توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication

 توثيق العقود و الشركات

Contracts and companies 

authentication

معامالت الزواج واإلرث والفسخ

Marriage, inheritance and annulment 

transactions

13

المعامالت الواردة

Received transactions

إجمالي مراقبة المكتب الرئيسي للتوثيق

Total of authentication head office control
2910

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and automated 

informations

 محفوظات التوثيق

Authentication archives

صور طبق األصل

Replica Photos
630

إلغاءات

Cancels
1806

شهادات

Certificates
365

إثبات تاريخ

 Confirmation date
113

إجمالي المنجز

Accomplished total
1890

 الوكاالت والتوثيق العقاري

Real estate authentication

and procurations

توثيق

Authentication

تصديق

Certification
117

إجمالي المنجز

Accomplished total
117

 اإلنتقاالت الخارجية

Exterior transfers

توثيق

Authentication
124

تصديق

Certification
278

إجمالي المنجز

Accomplished total
402

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 ونوع المعاملة خالل 

.م2022شهر مايو 

Table (1)

Number of accomplished transactions in authentication 

department by control and type of transaction

during May 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
496

عقود التوثيق للمقيمين بصورة غير قانونية 

 Authentication contracts for illegal residents
5

عقود التسوية المنجزة

 Accomplished settlement contracts

إجمالي المنجز

Accomplished total
501

 التصديق وإثبات التاريخ

 Certification and date 

confirmation

عقود التصديق

 Certification contracts
1686



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
1762178%3.18120671213%8.341391

مكتب توثيق األحمدي

Al-Ahmadi authentication office
2965301%5.3891111922%6.341223

مكتب توثيق الجهراء

Al-Jahraa authentication office
33429363%6.4913251461471%10.111834

مكتب توثيق الرقعي

Al-Requai authentication office
38310393%7.021973362009%13.812402

مكتب توثيق مبارك الكبير

Mubarak Al-Kabeer 

authentication office

1476153%2.734396445%3.06598

مكتب توثيق قصر العدل

Justice palace authentication office
67370%1.2588011891%6.13961

مكتب توثيق برج التحرير

Liberation tower authentication office
3712373%6.671243201263%8.681636

(صبحان) الحكومة مول 

Government mall (Subhan)
2041205%3.665791580%3.99785

(الجهراء) الحكومة مول 

Government mall (Al-Jahraa)
1795184%3.2971560775%5.33959

(جابر العلي) الحكومة مول 

Government mall (Jaber Al-Ali)
2232225%4.025427549%3.77774

(إشبيلية)مكتب تأسيس العقود والشركات 

 Companies and contracts establishment 

office (Ishbiliya)

10051005%17.960-1005

جمعية المحامين

Lawyers association
1001101%1.811401301431%9.841532

(وزارة التجارة)العقود والشركات 

Companies and contracts

 (Ministry of Commerce)

342342%6.110-342

مكتب توثيق الرعاية السكنية

 Residential care authentication office
136136%2.431111%0.08147

(الجهاز المركزي) مكتب توثيق العارضية الصناعية 

 Industrial Ardiya authentication

 office (Central System)

0-301747%0.3247

(محكمة حولي)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Hawalli Court)

119119%2.130-119

(مبارك الكبير)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Mubarak Al-Kabeer)

4141%0.730-41

العقود والشركات

(مركز الصديق للمشروعات الصغيرة)

Companies and contracts 

(Al-Siddeeq center for small projects)

0-0-0
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إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(2)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب الفرع ونوع المعاملة 

.م2022خالل شهر مايو 

Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication 

department by branch and type of transaction

during May 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
1301131%2.343352337%2.32468

مركز خدمة جليب الشيوخ

Jeleeb Al-Shoyoukh service center
1164120%2.146035608%4.18728

اإلدارة- البنك التجاري الكويتي

Commercial Bank of Kuwait - Department
22%0.0411%0.013

(بيوع)مركز خدمة العارضية 

  Ardiya service center (Sales)
1775182%3.2555910569%3.91751

مركز خدمة اليرموك 

Al-Yarmouk service center
1031104%1.862635268%1.84372

(الصديق)مكتب الهيئة العامة للقوى العاملة 

 Office of the General Authority for the 

work force (Al-Siddeeq)

88%0.1445146%0.3254

 الصندوق الوطني لتنمية المشروعات 

National fund for development of project
2727%0.4844%0.0331

مركز خدمة األفنيوز

Avenues mall service center
2424%0.4374175%0.5299

(الفروانية)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Farwaniya)

121121%2.160-121

(الجهراء)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Al-Jahraa)

102102%1.820-102

(الهيئة العامة للصناعة)مكتب توثيق العقود والشركات 

Companies and contracts authentication

 office (Public authority for industry)

0-0-0

(برج بيتك)مكتب توثيق بيت التمويل الكويتي 

Kuwait Finance House authentication

 office (Baitak Tower)

44%0.071010%0.0714

مركز خدمة صباح األحمد

Sabah Al-Ahmad srevice center
7171%1.271973200%1.38271

مكتب توثيق شركة المال العالمية للتمويل 

(برج جاسم)

Al-Mulla international company  

authentication Office

 (Jassem Tower)

174174%3.1166%0.04180

مركز خدمة مبارك العبدهللا

 Mubarak Al-Abdullah

service center

87188%1.572663269%1.85357

مركز خدمة القرين

Al-Qurain service center
1781179%3.204365441%3.03620

مكتب توثيق النيابة العامة

Public Prosecution authentication office
1818%0.32992101%0.69119

مكتب توثيق شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين

Abdulmohsen Abdulaziz Al-Babtain 

company authentication Office

3939%0.7022%0.0141

(مكتب األحمدي)العقود والشركات 

Companies and contracts 

(Al-Ahmadi office)

1212%0.210-12

5516795595%100.001415538914544%100.0020139
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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 مايو 

Dependant / Table (2)

Number of  accomplished transactions in authentication 

department by branch and type of transaction

during May 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
2807319630%43.0

توثيق العقود والشركات

Contracts and companies authentication
218679%2667.1

  الفروع الخارجية

External branches
2013915279%31.8

المكتب الرئيسي للتوثيق

Authentication head office
29102189%32.9

 محفوظات التوثيق والمعلومات اآللية

Authentication archives and 

automated information

28382083%36.2

إدارة اإلحصاء والبحوثوزارة العدل 

(3)جدول 

عدد المعامالت التي تم إنجازها بإدارة التوثيق حسب المراقبة والفرع 

.م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق2022خالل شهر مايو 

Table (3)

Number of accomplished transactions in authentication 

department by control and branch during May 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 2022مايو 

May 2022

2021مايو 

May 2021

28073

19630
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م مقارناً بنفس الشهر من العام السابق2022شهر مايو إجمالي عدد المعامالت التي تم انجازها بإدارة التوثيق خالل( 1)شكل 

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

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


