
 مركز الخدمة

 ادارة الخضوع الضريبي و التخطيط -1

ت( مبني اشارع: عبداهلل السالم )مجمع الوزار 1المنطقة: المرقاب ، بلوك:  -العنوان:

  600009الطابق: االول رقم القسيمة:  11رقم: 

 شهادة االفراج عن محجوز الضمان )عامة( 17010 الخدمة

    والمستندات المطلوبة الشروط الالزمة

  خاص بالشركات:
 الخضوع الضريبي والتخطيطسم وكيل وزارة المالية موجه إلدارة با كتاب_ 1 

اإلفراج عن محجوز الضمان ويحدد فيه الشخص المفوض بمتابعة لطلب شهادة 

    واستالم الشهادة وسند التفويض.

 .وتكون موثقة ومعتمدة صورة من عقد التأسيس وآخر تعديل عليه_ 2

صورة معتمدة من شهادة قيد الوكالة صادرة من وزارة التجارة وصورة عن _ 3

 عقود االتفاقيات.

 صورة من الرخصة والسجل التجاري واعتماد التوقيع وصورة البطاقة المدنية. _ 1

دمة من الهيئة المؤسسة وفي حالة وجود شريك د بصحة البيانات المقتعبئة التعه_ 0

 أجنبي )فرد( يتم تعبئة نموذج التعهد الخاص به

 :خاص بالمؤسسات 

 والتخطيط الخضوع الضريبي سم وكيل وزارة المالية موجه إلدارة باكتاب  – 1  

 .اإلفراج عن محجوز الضمانلطلب شهادة 

المدنية    واعتماد التوقيع وصورة البطاقة صورة من الرخصة والسجل التجاري  – 2  

 وسند التفويض.

صورة معتمدة من شهادة قيد الوكالة صادرة عن وزارة التجارة وصورة من  – 3  

  عقود االتفاقيات.

د بصحة البيانات المقدمة من الهيئة المؤسسة وفي حالة وجود شريك تعبئة التعه - 1 

 الخاص بهأجنبي )فرد( يتم تعبئة نموذج التعهد 

 خاص باألفراد:

                الخضوع الضريبي والتخطيط وكيل وزارة المالية موجه إلدارة باسمكتاب  – 1 

 .اإلفراج عن محجوز الضمانطلب شهادة ل

 .صورة من العقد المبرم مع الجهة – 2 

 .صورة من البطاقة المدنية – 3 

 .صورة من الجواز – 1 

 كتابة تعهد يفيد بأنه ال يمثل جهة مؤسسة أجنبية. – 0 

 خاص بإعادة تصدير المواد:

 كتاب باسم وكيل وزارة المالية موجه إلدارة. الخضوع الضريبي والتخطيط ._ 1 

 صورة من عقد التأسيس وآخر تعديل عليه._ 2 

 ( .كون العقود مترجمة من جهة معتمدةصورة من عقد العمل من جهة معتمدة ) ت_ 3 

 صورة من البيان الجمركي._ 1 

 تعهد يفيد بأن المعدات تابعة للشركة._ 0 

 التكلفة المطلوبة
 ال يوجد د.ك رسوم متغيرة : 

 د.ك  000000000رسوم ثابتة : 

 انجاز المعاملة يالنماذج المستخدمة ف
 الشخص الطبيعي األجنبي.تعهد  -0

 اقرار وتعهد. -0

 دقيقة  0-ساعة 0-يوم7 انجاز المعاملة يالوقت المستغرق ف



 وسائل االستفسار 

  22122102هاتف : 

  -:  يداخل

  22197201فاكس : 

  SG13516@CSC.NET.KW:  يبريد الكترون

  http://www.mof.gov.kw:  يموقع الكترون

 انجاز المعاملةفي الجهات المشاركة 
 وزارة المالية الجهة: -1

 قسم اصدار الشهادات الضريبية مركز الخدمة: -  

 مالحظات: 

  ( الدور األول.21بلوك ) –تقدم الطلبات عن طريق السجل العام بوزارة املالية 

 .املراجعة خالل أسبوع من تقديم الطلبات 

 .ال تقبل الطلبات خبط اليد أو بغري اللغة العربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إدارة اخلضوع الضرييب والتخطيط
 الشركات الكويتية  ومتابعة مراقبة خضوع

 وزارة املاليـة
  

……………………………………… ……………………………

……………………………………………………………………………………………………

 
 املقر مبا فيه

 

 اخلتـــــــم

 تعهد الشخص الطبيعي األجنيب



 

 إدارة اخلضوع الضرييب والتخطيط
 الشركات الكويتية  ومتابعة مراقبة خضوع

 وزارة املاليـة
 

…………………...………………..…………………… ………………………………………

…………………………………………………………………………... 

 وهذا إقرار وتعهد مين بذلك،،،

 

 إقرار وتعهد

 اخلتـــــــم


