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 المقدمة
 

 شركاتالالمتعاملين مع القطاع المالي والضريبي من من لشريحة يسمح  هو نظامنظام طلب شهادة اإلفراج عن محجوز الضمان 

 للمعنيين في القطاع المالي والضريبيها تلقائيا إرسالفراد إمكانية تعبئة البيانات االساسية وإرفاق المستندات المطلوبة، وواال مؤسساتوال

والرسائل  وإبالغ المستفيد من خالل البريد اإللكترونيشهادة اإلفراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل ليتم إصدار  ،عن طريق االنترنت

 .القصيرة

 الشؤون قطاعوهذا حرصا من  .نترنتنقل التعامل الورقي ليصبح إلكترونيا عن طريق شبكة اال فييعتبر هذا النظام من الحلول المتكاملة 

بدقة عالية مصمم  فالنظام ،إلكترونية حكومة إلى للتحول الدولة توجه مع تماشيا متطورة إلكترونية خدمات تقديم على والضريبية المالية

  .جميع المستخدمينذوق وخبرات ليتماشى مع و ،سواء على أجهزة الحاسب الشخصية أو على أجهزه المحمول ،في االستخدام ليوفر السهولة

 هذا الدليل استعمالعليه من يجب 
 

 .فراد(اال مؤسسات،ال شركات،ال)القطاع المالي والضريبي من مع المتعاملين للمراجعين هذا الدليل مصمم 

 هذا الدليل استعمالبعض الفرضيات قبل 
 

. كما يفترض معرفة واألوامر والقوائمالفأرة  استعمالدراية مسبقة بالويندوز بما في ذلك  علىيفترض من المستخدم أن يكون 

ويفترض أيضا منه معرفة  ،أو عن طريق أجهزة المحمولعلى األجهزة الشخصية  باستخدام المتصفحات الدخول على شبكة االنترنتكيفية 

 .والملفات المستندات وإغالق فظوحفتح كيفية 

 المستعملة في هذا الدليلوالمواصفات اإلشارات 
 

 افحص اإلشارات التالية من خالل الدليل:

 العالمة العالمة وصف

 .مذكرة

  .تحتوي على معلومات للمزيد من اإليضاحات

 تحذير.

  مهمة أو تعني تحذير. امذكرة تفيد بأن المعلومة جد

 

 هذا الدليل يستعمل الجدول التالي لتعريف بعض المعلومات:

 العالمة العالمة وصف

 الضغط على زر في النظام
  التالي مثال:

 

 تفخيم

Bold 
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 تسجيل الدخول
 

 كاالتي:  قسمينتتكون شاشة تسجيل الدخول من 

 قسم التعليمات: -1

كالفئات المستهدفة بالخدمة وبعض  معلومات مهمة يجب معرفتها قبل استخدام الخدمةيحتوي قسم التعليمات على 

 التوجيهات للمستخدمين.

 

 قسم تسجيل الدخول: -2

 .السرعن طريق ادخال البريد االلكتروني المسجل وكلمة  - إذا كان لديه حساب بالخدمة -يستطيع المستخدم تسجيل الدخول 

الحساب  إنشاءحساب ومن ثم تسجيل الدخول )لمزيد من المعلومات حول  إنشاءالمستخدم  في حالة عدم وجود حساب، يستطيع

 الحساب( إنشاءيرجى مراجعة قسم 

ومن ثم تسجيل الدخول )لمزيد من المعلومات  في حالة نسيان البريد اإللكتروني، يستطيع المستخدم استرجاع البريد اإللكتروني

 جى مراجعة قسم استرجاع البريد اإللكتروني(حول استرجاع البريد اإللكتروني ير

في حالة نسيان كلمة السر، يستطيع المستخدم استرجاع كلمة السر ومن ثم تسجيل الدخول )لمزيد من المعلومات حول استرجاع 

 كلمة السر يرجى مراجعة قسم استرجاع كلمة السر(
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 حساب إنشاء
 

 إنشاءيمكن للمستخدم و .الصفحة الرئيسية لتسجيل الدخول إلىللذهاب  تسجيل الدخولالحساب على رابط  إنشاءتحتوي شاشة 

 حساب بالخدمة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

 اختيار نوع الحساب
 

 يجب على المستخدم تحديد نوع حسابه وهو واحد من الحسابات التالية:

 شركة  •

 مؤسسة •

 فرد •

 .لتالياومن ثم الضغط على زر 
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 اختيار جنسية الحساب
 

 االتي:الحساب حسب يجب على المستخدم تحديد جنسية الحساب بناء على اختياره لنوع 

 

 جنسية الشركة: •
o كويتية 
o خليجية 

 جنسية المؤسسة: •
o كويتية 
o خليجية 

 جنسية الفرد •
o كويتي 
o خليجي 
o أجنبي 

 

 

 .للرجوع للصفحة السابقة وتعديل نوع الحساب الرجوعللمتابعة او زر  التاليومن ثم الضغط على زر 
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 اختيار نوع المؤسسة: )للمؤسسات الكويتية(
 

 يجب على المستخدم تحديد نوع المؤسسة المناسب له من الخيارات التالية:

 مؤسسة فردية •

 منشأه صناعية •

 مكتب هندسي •

 مكتب محاماة •
 

 .الحساب جنسية وتعديل السابقة للصفحة للرجوع الرجوع زر او للمتابعة التالي زر على الضغط ثم ومن
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 ادخال المعلومات األساسية
 

 الكان مسج إذافي استرجاع بيانات الحساب النظام يجب على المستخدم ادخال بعض البيانات األساسية التي ستساعد 

 مسبقا في النظام الضريبي.

 (.*يجب على المستخدم ادخال الحقول اإللزامية ليتمكن من المتابعة، وتتميز هذه الحقول بوجود عالمة النجمة )

  البيانات األساسية المطلوبة من كل حساب كاالتي:

 :شركة كويتية •
o رقم السجل التجاري للشركة * 
o للشركة رقم التسجيل 
o للشركة الرقم المدني 

 :شركة خليجية •
o للشركة رقم التسجيل 
o الرقم العالمي او رقم الرخصة في البلد * 

 :مؤسسة كويتية •
o :مؤسسة فردية 

 *رقم السجل التجاري للمؤسسة  ▪
 للمؤسسة رقم التسجيل ▪
 للمؤسسة الرقم المدني ▪

o :منشأه صناعية 
 *رقم السجل التجاري للمؤسسة  ▪
 للمؤسسة رقم التسجيل ▪
 للمؤسسة الرقم المدني ▪

o :مكتب هندسي 
 للمؤسسة رقم التسجيل ▪
 *للمؤسسة  الرقم المدني ▪

o :مكتب محاماة 
 للمؤسسة رقم التسجيل ▪
 *للمؤسسة  الرقم المدني ▪

 :مؤسسة خليجية •
o للمؤسسة رقم التسجيل 
o  الرقم العالمي او رقم الرخصة في البلد* 

 :فرد كويتي •
o الرقم المدني للفرد * 

 :فرد خليجي •
o  للفردرقم جواز السفر * 

 :فرد أجنبي •
o الرقم المدني للفرد * 

 

 .الحساب جنسية وتعديل السابقة للصفحة للرجوع الرجوع زر او للمتابعة التالي زر على الضغط ثم ومن
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 تسجيل الحساب
 

الحساب حيث يمكن للمستخدم التأكد من البيانات المدخلة سابقا كنوع  إنشاءاألخيرة في عملية  ما قبل وهي الخطوة

 الحساب والجنسية إلخ..، ومن ثم استكمال بياناته إلتمام عملية تسجيل الحساب.

 (.*يجب على المستخدم ادخال الحقول اإللزامية ليتمكن من المتابعة، وتتميز هذه الحقول بوجود عالمة النجمة )

 ادخال البيانات التالية:يجب على المستخدم 

 *البريد اإللكتروني  •

 يجب ان يكون عنوان البريد اإللكتروني صحيح يمكن الوصول ايه.

  * كلمة السر •

طول الكلمة ال ويجب على المستخدم إدخال كلمة السر بما يطابق سياسة الوزارة وهي على االقل وجود حرف واحد ورقم واحد 

 يقل عن ثمانية أحرف.

  * تأكيد كلمة السر •

  * رقم الهاتف النقال •

ة وخدمة استرجاع البريد يجب على المستخدم إدخال رقم هاتف نقال صحيح ويمكن الوصول ايه للتمتع بخدمة الرسائل النصي

 اإللكتروني األساسي عن طريق رقم الهاتف.

  *البريد اإللكتروني البديل  •

للتمتع بخدمة  ومختلف عن البريد األساسيمكن الوصول ايه ييجب على المستخدم إدخال عنوان بريد إلكتروني بديل صحيح و

 . استرجاع البريد اإللكتروني األساسي

 النصاجراء التحقق من  •

 .بيانات الحساب وتعديل السابقة للصفحة للرجوع الرجوع زر او الحساب نشاءإل تقديم زر على الضغط ثم ومن
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 الحسابتأكيد 
عنوان البريد االساسي المسجل حتى يتمكن المستخدم من  إلىبريد الكتروني  إرسالالحساب سيتم  إنشاءبعد عملية 

 عليه اال الضغط على الرابط للتأكيد. تأكيد حسابه حيث سيتم تزويده برابط لتأكيد الحساب وما

 الخدمة بدون تأكيد حسابه. إلىال يستطيع المستخدم تسجيل الدخول 
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 كلمة السر استرجاع
 

كلمة السر الخاصة به من خالل شاشة استرجاع كلمة السر عن طريق ادخال عنوان البريد اإللكتروني يستطيع المستخدم استرجاع 

 .استرجاعومن ثم الضغط على زر  المسجل في الخدمة

 لتأكيد العملية. نصية ورسالةبريد الكتروني  إرسالسيتم 
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 يالبريد اإللكترون استرجاع
 

 الخطوات التالية:للمستخدم استرجاع بريده اإللكتروني األساسي عن طريق يمكن 

 :بالحسابادخال واحد من األرقام التالية المرتبطة  -1

 رقم السجل التجاري •

 رقم التسجيل •

 الرقم الدني •

 للمتابعة. استرجاعومن ثم الضغط على زر 
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 من خيارين:وهو واحد  األساسي اختيار طريقة استرجاع البريد اإللكتروني -2

 .عن طريق رقم الهاتف النقال •

 عن طريق البريد اإللكتروني البديل. •

بريد إلكتروني يحتوي  إرسالعند اختيار البريد اإللكتروني البديل، سيتم استرجاع عنوان البريد اإللكتروني األساسي عن طريق 

 .المسجل البريد اإللكتروني البديل إلىعلى العنوان 

رسالة نصية تحتوي على  إرسالعند اختيار رقم الهاتف النقال، سيتم استرجاع عنوان البريد اإللكتروني األساسي عن طريق 

 رقم الهاتف المسجل. إلىالعنوان 
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 الصفحة الرئيسية
 

 قسمين:من شاشة الرئيسية ال تتكون

 البيانات
 .مسجال مسبقا نإذا كا يمكن للمستخدم التحقق من بياناته المسجلة على النظام في هذا القسم

)لمزيد من  طلب تسجيل بيانات نشاءإل طلب تسجيل جديدفي حالة التسجيل الجديد او نقص البيانات سيظهر للمستخدم زر 

  طلب التسجيل( إنشاءطلب تسجيل بيانات يرجى مراجعة قسم  إنشاءالمعلومات حول 
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 الخدمات
 التالي:الطلب منها وهي ك يمكن للمستخدميحتوي النظام على مجموعة من الخدمات حيث 

 طلب تسجيل جديد •

 تعديل بياناتطلب  •

 طلب شهادة االفراج عن محجوز الضمان •

 لن يتم اظهار رقم التسجيل في قسم البيانات اال بعد اعتماد طلب التسجيل الجديد.

 إتمام طلب التسجيل الجديد.ال يمكن للمستخدم طلب أي خدمة او طلب شهادة اال بعد 

 طلب تسجيله.تعديل بيانات اال بعد اعتماد ال يمكن للمستخدم طلب 

 عمل أكثر من طلب شهادة واحد للسنة نفسها.ال يمكن للمستخدم 

 

 

 

 طلب تسجيل جديد
 

قسم البيانات او من خالل قسم  من خالل طلب تسجيل جديدطلب تسجيل جديد من خالل الضغط على زر  إنشاءيمكن للمستخدم  

 الخدمات.

 ر حسب نوع الحساب.ألخمن حساب  الجديد التسجيل طلب المطلوبة في البياناتتختلف  

وعلى هذا يمكن طلب النهائي للتقديم الحين  إلىيحتوي النظام على خاصية الحفظ والمتابعة حيث يحفظ النظام بيانات المستخدم 

 الطلب الغير مكتمل واستكماله في أي وقت. إلىللمستخدم الرجوع 

 ليتمكن المستخدم من تسجيل بياناته في النظام الضريبي يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

ه الشاشة ليتمكن من المتابعة ومن ثم ادخال المعلومات الرئيسة: يجب على المستخدم ادخال جميع البيانات المطلوبة منه في هذ •

 .ادخال العنوان إلىللمتابعة  حفظ ومتابعةالضغط على زر 
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عن طريق  تحميل المرفقات إلىإلكمال هذه المرحلة والمتابعة يجب على المستخدم ادخال العنوان الخاص به ادخال العنوان:  •

 .حفظ ومتابعةالضغط على زر 
 

كان من خارج دولة الكويت  إذاإذا كانت جنسية الحساب من داخل دولة الكويت سيظهر للمستخدم خانات إلدخال العنوان، اما 

 سيظهر له مربع حر لكتابة العنوان.

  

 

عن طريق الضغط على زر  ليتمكن من المتابعة وتأكيد البيانات: يجب على المستخدم ارفاق المستندات المطلوبة تحميل المرفقات •

 .حفظ ومتابعة
 

 (.*يجب على المستخدم ادخال الحقول اإللزامية ليتمكن من المتابعة، وتتميز هذه الحقول بوجود عالمة النجمة )

 

 

 باختالف نوع الحساب كالتالي:تختلف المرفقات المطلوبة 

o كويتيةالشركة ال: 

 * اعتماد التوقيع ▪
 * الرخصة التجارية ▪
 للشركات المساهمة المقفلة فقط - * المساهمينسجل  ▪
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o خليجيةالشركة ال: 
 * الرخصة التجارية ▪
 * عقد التأسيس ▪
 عقد التعديل ▪
 للشركات اإلماراتية فقط – شهادة إثبات الجنسية ▪

o  الكويتية:المؤسسة 
 :الفردية للمؤسسات ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * رخصة المؤسسة •
  :الصناعيةالمنشئات  ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * الرخصة الصناعية للمصانع •
 المكاتب الهندسية: ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * رخصة جمعية المهندسين للمكاتب الهندسية •
 مكاتب المحاماة: ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * المهنة لمكاتب المحاماةشهادة عضوية مزاولة  •
o :المؤسسة الخليجية 

 * الرخصة التجارية ▪
 * عقد التأسيس ▪
  التعديلعقد  ▪
 اإلماراتية فقط للمؤسسات - شهادة إثبات الجنسية ▪

o :الفرد الكويتي 
 *صورة البطاقة المدنية  ▪

o :الفرد الخليجي 
 *صورة جواز السفر  ▪

o :الفرد األجنبي 
 *صورة البطاقة المدنية  ▪
 *صورة جواز السفر  ▪
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 :مسح الضوئيبالمستند والالمهمة الخاصة المواصفات بعض 
 

  PDF.يجب ان يتم ارفاق المستندات بصيغة صور -1

 ميجا بايت )وحدة مساحة الذاكرة(. 1ميجا بايت )وحدة مساحة الذاكرة( وال يقل عن  4يجب ان ال يتعدى المرفق  -2

ذا كان المستند إأي من صفحة، يجب ارفاقها كملف واحد وبنفس ترتيب الصفحات،  أكثر حتوي علىللمستند الذي يبالنسبة  -3

د وتكون الصفحة من االمام هي الصفحة األولى ومن الخلف صفحة واحدة من االمام والخلف فيجب إرفاقه كملف واح

 ستكون الصفحة الثانية إلخ.. 
أي ال يتم ارفاق صفحات  –المتعارف عليه  الحد األقصى للصفحاتوهو  االلتزام بعدد صفحات معينة لكل مرفقيجب  -4

 بيضاء.
 مواصفات دقيقة للمسح الضوئي: -5

a.  :بكسل 2480العرض 
b.  :بكسل 3508االرتفاع 
c.  :نقطة في البوصة 300الدقة األفقية 
d.  :نقطة في البوصة 300الدقة الرأسية 
e.  :24عمق البت 
f.  :ميغابايت 1.8 - 1.6متوسط الحجم 
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لتعديل اي بيانات  رجوعخطوات السابقة ويستطيع الضغط على زر ال منيمكن للمستخدم تأكيد بياناته المدخلة : تأكيد البيانات •

 لإلقرار بصحة البيانات وتقديم الطلب. التاليمدخلة سابقا، او الضغط على زر 
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سب الطلب عليه فعل االتي ح إرسالوليتمكن المستخدم من الطلب باختالف نوع الحساب  إرسالتختلف شاشة : الطلب إرسال •

 :حسابةنوع 
o كويتيةالشركة ال: 

 البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول.اإلقرار بصحة  ▪
 .اإلجابة على سؤال الشركاء األجانب بنعم وال ▪
 إذا كانت اإلجابة نعم فهناك شركاء افراد أجانب يجب اتباع التعليمات التالية: ▪

 يجب إضافة كل شريك ورقمه المدني في الجدول المخصص للشركاء. •

 أسفلالموجود في  إضافة شريكل الضغط على زر يمكن للمستخدم إضافة شريك جديد من خال •

 الجدول.

 الموجود بجانب كل شريك. مسحيمكن للمستخدم مسح الشريك عن طريق الضغط زر  •

 .اإلقرار بتعهد الشخص الطبيعي األجنبي بوضع عالمة صح في مربع االقرار الثانييجب  •
 

o خليجيةالشركة ال: 
 مربع اإلقرار األول.اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في  ▪
 اإلجابة على سؤال الشركاء األجانب بنعم وال. ▪
 إذا كانت اإلجابة نعم فهناك شركاء افراد أجانب يجب اتباع التعليمات التالية: ▪

 يجب إضافة كل شريك ورقمه المدني في الجدول المخصص للشركاء. •

الموجود في أسفل  إضافة شريكيمكن للمستخدم إضافة شريك جديد من خالل الضغط على زر  •

 الجدول.

 الموجود بجانب كل شريك. مسحيمكن للمستخدم مسح الشريك عن طريق الضغط زر  •

 يجب اإلقرار بتعهد الشخص الطبيعي األجنبي بوضع عالمة صح في مربع االقرار الثاني. •
o :المؤسسة الكويتية 

 :الفردية للمؤسسات ▪

 ار األول.اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقر •
 : الصناعيةالمنشئات  ▪

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. •
 المكاتب الهندسية: ▪

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. •
 مكاتب المحاماة: ▪

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. •
o  الخليجية:المؤسسة 

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
o :الفرد الكويتي 

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
o :الفرد الخليجي 

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
o :الفرد األجنبي 

 ضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول.اإلقرار بصحة البيانات بو ▪
 يجب اإلقرار بتعهد الشخص الطبيعي األجنبي بوضع عالمة صح في مربع االقرار الثاني. ▪

 كخطوة أخيرة لتقديم الطلب. تقديم الطلبيجب على المستخدم الضغط على زر 

 

 نوع الحساب. حسب الظاهرة على الشاشة ال يستطيع المستخدم تقديم الطلب اال بعد اإلقرار والتعهد على كل االقرارات  
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بريد الكتروني  إرسالالطلب بنجاح مع رقم الطلب وسيتم  إرسال تم ستظهر رسالةطلب التسجيل الجديد بنجاح بعد عملية تقديم 

 .الطلب إستالمتؤكد رسالة نصية  إرسالكما سيتم  ،طلبه إستالمعنوان البريد االساسي المسجل حتى يتأكد المستخدم من  إلى

 

 عملية تقديم الطلب برجاء التواصل مع وزارة المالية على األرقام والبريد االلكتروني المذكورين في النظام. أثناءفي حالة حدوث أي خطأ 
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 بياناتالطلب تعديل 
 

 من خالل قسم الخدمات. بياناتالتعديل طلب من خالل الضغط على زر  تعديل بياناتطلب  إنشاءيمكن للمستخدم 

 من حساب ألخر حسب نوع الحساب.بيانات الطلب تعديل تختلف البيانات المطلوبة في  

حين التقديم النهائي للطلب وعلى هذا يمكن  إلىيحتوي النظام على خاصية الحفظ والمتابعة حيث يحفظ النظام بيانات المستخدم 

 الطلب الغير مكتمل واستكماله في أي وقت. إلىللمستخدم الرجوع 

 بياناته في النظام الضريبي يجب عليه اتباع الخطوات التالية: تعديلالمستخدم من ليتمكن 

جميع البيانات المطلوبة منه في هذه الشاشة ليتمكن من المتابعة ومن ثم  مراجعةادخال المعلومات الرئيسة: يجب على المستخدم  •

 .ادخال العنوان إلىللمتابعة  حفظ ومتابعةالضغط على زر 
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تحميل المرفقات عن طريق  إلىالعنوان الخاص به إلكمال هذه المرحلة والمتابعة  مراجعةادخال العنوان: يجب على المستخدم  •

 .حفظ ومتابعةالضغط على زر 
 

إذا كانت جنسية الحساب من داخل دولة الكويت سيظهر للمستخدم خانات إلدخال العنوان، اما إذا كان من خارج دولة الكويت 

 سيظهر له مربع حر لكتابة العنوان.
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عن طريق الضغط على زر تحميل المرفقات: يجب على المستخدم ارفاق المستندات المطلوبة ليتمكن من المتابعة وتأكيد البيانات  •

 .حفظ ومتابعة
 

 (.*ة النجمة )يجب على المستخدم ادخال الحقول اإللزامية ليتمكن من المتابعة، وتتميز هذه الحقول بوجود عالم

 

 

 

 تختلف المرفقات المطلوبة باختالف نوع الحساب كالتالي:

o كويتيةالشركة ال: 

 * اعتماد التوقيع ▪
 * الرخصة التجارية ▪
 للشركات المساهمة المقفلة فقط - * المساهمينسجل  ▪

o خليجيةالشركة ال: 
 * الرخصة التجارية ▪
 * عقد التأسيس ▪
 عقد التعديل ▪
 للشركات اإلماراتية فقط – شهادة إثبات الجنسية ▪

o :المؤسسة الكويتية 
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 :الفردية للمؤسسات ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * رخصة المؤسسة •
 : الصناعيةالمنشئات  ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * الرخصة الصناعية للمصانع •
 المكاتب الهندسية: ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * رخصة جمعية المهندسين للمكاتب الهندسية •
 مكاتب المحاماة: ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * شهادة عضوية مزاولة المهنة لمكاتب المحاماة •
o :المؤسسة الخليجية 

 * الرخصة التجارية ▪
 * عقد التأسيس ▪
  التعديلعقد  ▪
 للمؤسسات اإلماراتية فقط - شهادة إثبات الجنسية ▪

o :الفرد الكويتي 
 *صورة البطاقة المدنية  ▪

o :الفرد الخليجي 
 *صورة جواز السفر  ▪

o  األجنبي:الفرد 
 *صورة البطاقة المدنية  ▪
 *صورة جواز السفر  ▪

 :بعض المواصفات المهمة الخاصة بالمستند والمسح الضوئي
 

  PDF.يجب ان يتم ارفاق المستندات بصيغة صور -6

 ميجا بايت )وحدة مساحة الذاكرة(. 1ميجا بايت )وحدة مساحة الذاكرة( وال يقل عن  4يجب ان ال يتعدى المرفق  -7

أكثر من صفحة، يجب ارفاقها كملف واحد وبنفس ترتيب الصفحات، أي إذا كان المستند  بالنسبة للمستند الذي يحتوي على -8

صفحة واحدة من االمام والخلف فيجب إرفاقه كملف واحد وتكون الصفحة من االمام هي الصفحة األولى ومن الخلف 

 ستكون الصفحة الثانية إلخ.. 
أي ال يتم ارفاق صفحات  –المتعارف عليه  الحد األقصى للصفحاتوهو  ات معينة لكل مرفقااللتزام بعدد صفحيجب  -9

 بيضاء.
 مواصفات دقيقة للمسح الضوئي: -10

a.  :بكسل 2480العرض 
b.  :بكسل 3508االرتفاع 
c.  :نقطة في البوصة 300الدقة األفقية 
d.  :نقطة في البوصة 300الدقة الرأسية 
e.  :24عمق البت 
f.  :ميغابايت 1.8 - 1.6متوسط الحجم 
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لتعديل اي بيانات  رجوعيمكن للمستخدم تأكيد بياناته المدخلة من الخطوات السابقة ويستطيع الضغط على زر تأكيد البيانات:  •

 لإلقرار بصحة البيانات وتقديم الطلب. التاليمدخلة سابقا، او الضغط على زر 
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الطلب عليه فعل االتي حسب  إرسالالطلب باختالف نوع الحساب وليتمكن المستخدم من  إرسال: تختلف شاشة الطلب إرسال •

 نوع حسابة:
o كويتيةالشركة ال: 

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
 اإلجابة على سؤال الشركاء األجانب بنعم وال. ▪
 اتباع التعليمات التالية:إذا كانت اإلجابة نعم فهناك شركاء افراد أجانب يجب  ▪

 يجب إضافة كل شريك ورقمه المدني في الجدول المخصص للشركاء. •

الموجود في أسفل  إضافة شريكيمكن للمستخدم إضافة شريك جديد من خالل الضغط على زر  •

 الجدول.

 الموجود بجانب كل شريك. مسحيمكن للمستخدم مسح الشريك عن طريق الضغط زر  •

 يجب اإلقرار بتعهد الشخص الطبيعي األجنبي بوضع عالمة صح في مربع االقرار الثاني. •
 

o خليجيةالشركة ال: 
 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
 اإلجابة على سؤال الشركاء األجانب بنعم وال. ▪
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 فراد أجانب يجب اتباع التعليمات التالية:إذا كانت اإلجابة نعم فهناك شركاء ا ▪

 يجب إضافة كل شريك ورقمه المدني في الجدول المخصص للشركاء. •

الموجود في أسفل  إضافة شريكيمكن للمستخدم إضافة شريك جديد من خالل الضغط على زر  •

 الجدول.

 الموجود بجانب كل شريك. مسحيمكن للمستخدم مسح الشريك عن طريق الضغط زر  •

 اإلقرار بتعهد الشخص الطبيعي األجنبي بوضع عالمة صح في مربع االقرار الثاني.يجب  •
o :المؤسسة الكويتية 

 :الفردية للمؤسسات ▪

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. •
 : الصناعيةالمنشئات  ▪

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. •
 المكاتب الهندسية: ▪

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. •
 مكاتب المحاماة: ▪

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. •
o :المؤسسة الخليجية 

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
o :الفرد الكويتي 

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
o :الفرد الخليجي 

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
o :الفرد األجنبي 

 اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرار األول. ▪
 ة صح في مربع االقرار الثاني.يجب اإلقرار بتعهد الشخص الطبيعي األجنبي بوضع عالم ▪

 كخطوة أخيرة لتقديم الطلب. تقديم الطلبيجب على المستخدم الضغط على زر 

 

 نوع الحساب. حسب ال يستطيع المستخدم تقديم الطلب اال بعد اإلقرار والتعهد على كل االقرارات الظاهرة على الشاشة  
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بريد الكتروني  إرسالالطلب بنجاح مع رقم الطلب وسيتم تم  إرسالستظهر رسالة بنجاح  البياناتتعديل طلب بعد عملية تقديم 

 الطلب. إستالمرسالة نصية تؤكد  إرسالكما سيتم  ،طلبه إستالمعنوان البريد االساسي المسجل حتى يتأكد المستخدم من  إلى

 مع وزارة المالية على األرقام والبريد االلكتروني المذكورين في النظام. عملية تقديم الطلب برجاء التواصل أثناءفي حالة حدوث أي خطأ 
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 طلب شهادة االفراج عن محجوز الضمان
 

طلب شهادة االفراج عن محجوز من خالل الضغط على زر  طلب شهادة االفراج عن محجوز الضمان إنشاءيمكن للمستخدم 

 من خالل قسم الخدمات. الضمان

 من حساب ألخر حسب نوع الحساب. طلب شهادة االفراج عن محجوز الضمانتختلف البيانات المطلوبة في  

حين التقديم النهائي للطلب وعلى هذا يمكن  إلىيحتوي النظام على خاصية الحفظ والمتابعة حيث يحفظ النظام بيانات المستخدم 

 أي وقت.الطلب الغير مكتمل واستكماله في  إلىللمستخدم الرجوع 

 النظام الضريبي يجب عليه اتباع الخطوات التالية: عن طريق طلب شهادة االفراج عن محجوز الضماناكمال ليتمكن المستخدم من 

جميع البيانات المطلوبة منه في هذه الشاشة ليتمكن من المتابعة ومن ثم  ادخالادخال المعلومات الرئيسة: يجب على المستخدم  •

 .تحميل المرفقات إلىللمتابعة  حفظ ومتابعةالضغط على زر 

 ال يستطيع المستخدم طلب أكثر من شهادة عن نفس السنة.

تستطيع الشركات التي لدها فروع من طلب الشهادة عن كل فرع ولكن ال تستطيع طلب اكثر من شهادة لنفس الفرع عن نفس 

 السنة.
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عن طريق الضغط على زر دات المطلوبة ليتمكن من المتابعة وتأكيد البيانات تحميل المرفقات: يجب على المستخدم ارفاق المستن •

 .حفظ ومتابعة
 

 (.*يجب على المستخدم ادخال الحقول اإللزامية ليتمكن من المتابعة، وتتميز هذه الحقول بوجود عالمة النجمة )

 

 

 تختلف المرفقات المطلوبة باختالف نوع الحساب كالتالي:

o كويتيةالشركة ال: 

 * اعتماد التوقيع ▪
 * الرخصة التجارية ▪
 للشركات المساهمة المقفلة فقط - * المساهمينسجل  ▪

o خليجيةالشركة ال: 
 * الرخصة التجارية ▪
 * عقد التأسيس ▪
 عقد التعديل ▪
 للشركات اإلماراتية فقط – شهادة إثبات الجنسية ▪

o :المؤسسة الكويتية 
 :الفردية للمؤسسات ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * رخصة المؤسسة •
 : الصناعيةالمنشئات  ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * الرخصة الصناعية للمصانع •
 المكاتب الهندسية: ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * رخصة جمعية المهندسين للمكاتب الهندسية •
 مكاتب المحاماة: ▪

 * اعتماد التوقيع •

 * شهادة عضوية مزاولة المهنة لمكاتب المحاماة •
o :المؤسسة الخليجية 

 * الرخصة التجارية ▪
 * عقد التأسيس ▪
  التعديلعقد  ▪
 للمؤسسات اإلماراتية فقط - شهادة إثبات الجنسية ▪

o :الفرد الكويتي 
 *صورة البطاقة المدنية  ▪

o :الفرد الخليجي 
 *صورة جواز السفر  ▪

o :الفرد األجنبي 
 *صورة البطاقة المدنية  ▪
 *صورة جواز السفر  ▪

 

 

 :بالمستند والمسح الضوئيبعض المواصفات المهمة الخاصة 
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  PDF.يجب ان يتم ارفاق المستندات بصيغة صور -11

 ميجا بايت )وحدة مساحة الذاكرة(. 1ميجا بايت )وحدة مساحة الذاكرة( وال يقل عن  4يجب ان ال يتعدى المرفق  -12

أي إذا كان المستند أكثر من صفحة، يجب ارفاقها كملف واحد وبنفس ترتيب الصفحات،  بالنسبة للمستند الذي يحتوي على -13

صفحة واحدة من االمام والخلف فيجب إرفاقه كملف واحد وتكون الصفحة من االمام هي الصفحة األولى ومن الخلف 

 ستكون الصفحة الثانية إلخ.. 
أي ال يتم ارفاق صفحات  –المتعارف عليه  الحد األقصى للصفحاتوهو  االلتزام بعدد صفحات معينة لكل مرفقيجب  -14

 بيضاء.
 واصفات دقيقة للمسح الضوئي:م -15

a.  :بكسل 2480العرض 
b.  :بكسل 3508االرتفاع 
c.  :نقطة في البوصة 300الدقة األفقية 
d.  :نقطة في البوصة 300الدقة الرأسية 
e.  :24عمق البت 
f.  :ميغابايت 1.8 - 1.6متوسط الحجم 

 

 

لتعديل اي بيانات  رجوعيمكن للمستخدم تأكيد بياناته المدخلة من الخطوات السابقة ويستطيع الضغط على زر تأكيد البيانات:  •

 لإلقرار بصحة البيانات وتقديم الطلب. التاليمدخلة سابقا، او الضغط على زر 
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 الطلب  إرسالمن ر ليتمكن يجب على المستخدم اإلقرار بصحة البيانات بوضع عالمة صح في مربع اإلقرا: الطلب إرسال •
 

 كخطوة أخيرة لتقديم الطلب. تقديم الطلبيجب على المستخدم الضغط على زر 

 

 ال يستطيع المستخدم تقديم الطلب اال بعد اإلقرار والتعهد على كل االقرارات الظاهرة على الشاشة.  
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بريد الكتروني  إرسالالطلب بنجاح مع رقم الطلب وسيتم تم  إرسالستظهر رسالة طلب تعديل البيانات بنجاح بعد عملية تقديم 

 الطلب. إستالمرسالة نصية تؤكد  إرسالكما سيتم  ،طلبه إستالمعنوان البريد االساسي المسجل حتى يتأكد المستخدم من  إلى

 

 عملية تقديم الطلب برجاء التواصل مع وزارة المالية على األرقام والبريد االلكتروني المذكورين في النظام. أثناءفي حالة حدوث أي خطأ 
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 الطلبات
 

مع بيانات عن رقم الطلب وتاريخ  التي تم انشائها عن طريق المستخدمكل الطلبات  جدول يحتوي على شاشة الطلبات تظهر

 .كما يمكن للمستخدم عرض الطلب لمعرفة محتوياته ه وحالتهإنشاء

 

 

من مراجعة بيانات المرسلة  ليتمكن الموجود بجانب كل طلب عرضيمكن للمستخدم عرض الطلب عن طريق الضغط على زر 

 في الطلب.
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يستطيع مرفق فيه صورة عن الشهادة كما  إالكترونيبريد رسالة نصية للمستخدم تؤكد اعتماد الشهادة و إرسالعند اعتماد الشهادة يتم 

 من النظام. طباعة الشهادةالمستخدم عرض طلب الشهادة المعتمد و طباعة الشهادة عن طريق الضغط على زر 

 

 

 الرسائل
 

ها عن طريق موظف الخدمة والمرتبطة بالطلبات، كما إرسالتظهر شاشة الرسائل جدول يحتوي على كل االشعارات التي تم 

 ه ويمكن للمستخدم عرض الرسالة لمعرفة محتوياتها.اءإنشيظهر في الجدول رقم الطلب وتاريخ 
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 طلب.الموجود بجانب كل  عرضيمكن للمستخدم عرض الرسالة عن طريق الضغط على زر 

 

 

 

 إلىالذهاب مزيد من البيانات، سيظهر زر طلب التعديل او إضافة البغرض المستخدم من موظف الخدمة  إلىإذا تم اعادة الطلب 

 .لهاستكماو الطلب إلىالذهاب  المستخدم من يتمكنحيث س الطلب
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 اإلعدادات
 

البديل.  يتظهر شاشة االعدادات تفاصيل الملف الشخصي للحساب مثل البريد اإللكتروني ورقم الهاتف النقال والبريد اإللكترون

 ويمكن للمستخدم تحديث الملف الشخصي وتغيير كلمة السر من خالل شاشة االعدادات.

وللذهاب لشاشة تغيير كلمة السر يجب الضغط على تحديث الملف الشخص، على زر الملف الشخصي يجب الضغط  للذهاب لشاشة تحديث

 .تغيير كلمة السر زر

 

 

 

 

 تحديث الملف الشخصي
 

 للمستخدم تحديث رقم الهاتف النقال وعنوان البريد اإللكتروني البديل من خالل شاشة تحديث الملف الشخصي.يمكن 

 الملف الشخصي. وتحديثلحفظ البيانات  حفظثم الضغط على زر  ومن ييمكن للمستخدم ادخال الرقم الهاتف النقال والبريد اإللكترون

 يللتمتع بخدمة الرسائل النصية وخدمة استرجاع البريد اإللكترون الوصول ايه ويمكنيح يجب على المستخدم إدخال رقم هاتف نقال صح

 .األساسي عن طريق رقم الهاتف

األساسي عن  يمكن الوصول ايه للتمتع بخدمة استرجاع البريد اإللكترونييجب على المستخدم إدخال عنوان بريد إلكتروني بديل صحيح و

 .البديل يطريق البريد اإللكترون
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 عنوان البريد االساسي المسجل حتى يتمكن المستخدم من  إلىبريد الكتروني  إرسالسيتم  تحديث الملف الشخصيبعد عملية 

 بتحديث الملف. المستخدم رسالة نصية لتنبيه إرسالكما سيتم  ،معرفة بياناته المحدثة والرجوع اليها في أي وقت

 

 

. 
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 تغيير كلمة السر
 

يمكن للمستخدم تغيير كلمة السر من خالل شاشة تغيير كلمة السر عن طريق ادخال كلمة السر القديمة وكلمة السر الجديدة وتأكيد 

 لحفظ كلمة السر الجديدة.تغيير كلمة السر كلمة السر الجديدة ومن ثم الضغط على زر 

 واحد ورقم واحدزارة في كلمة السر وهي على االقل وجود حرف كلمة السر الجديدة بما يطابق سياسة الويجب على المستخدم إدخال 

 .أحرفقل عن ثمانية يال  طول الكلمةو

 

 

 .لتأكيد تغيير كلمة السر رسالة نصية و عنوان البريد االساسي المسجل إلىبريد الكتروني  إرسال مسيت السر ةتغيير كلمبعد عملية 
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 تسجيل الخروج
 

وسيتم تحويلة  الموجود على يسار رأس الصفحة الرئيسية خروجيستطيع المستخدم تسجيل خروجه من النظام بالضغط على زر 

 صفحة تسجيل الدخول تلقائيا. إلى

 

 

 

 

 


