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 -العامة: طلبات التسجيل أول مرة يف اجلهاز املركزي للمناقصات 
وتص���ديقه م���ن  الجه���از المرك���زي للمناقص���ات العام���ةتعبئ���ة نم���وذج اعتم���اد التوقي���ع الخ���اص ف���ي  .1

 )جارة والصناعة. (طباعةغرفة الت
 سارية المفعول. رخصة التجاريةمن ال صورة .2
 .صورة من السجل التجاري .3
 .وأي تعديل قد يطرأ عليه عقد التأسيسمن  صورة  .4
 للسنة الحالية. غرفة التجارة والصناعةشهادة من   صورة .5
 شهادة لمن يهمه األمر باللغة اإلنجليزية من غرفة التجارة والصناعة. .6
(ص���الحة لم���دة  بة العمال���ة الوطني���ةنس���للق���وى العامل���ة توض���ح  م���ن الهيئ���ة العام���ة  ص���ادرةش���هادة  .7

 .عام)
 ل���ى الجه���از المرك���زي للمناقص���ات العام���ة إ الشركة/مؤسس���ة  م���ن ص���احبموج���ه كت���اب رس���مي  .8

 ما يلي: ويذكر فيهالتسجيل  طلبل
   العن����وان الكام����ل للش����ركة (المنطق�����ة، القطع����ة، الش����ارع، رق�����م المبن����ى، ال����دور، رق�����م  •

 .)المكتب
 هواتف.الأرقام  •
 أرقام الفاكس. •
 .دوق البريد والرمز البريديصن •
 لبريد اإللكتروني.ا عنوان الموقع االلكتروني ـــ •

 (المقفلة أو العامة)لشركات المساهمةل

رة التجارة والصناعة باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة من الكتاب الصادر من وزا صورةيرجى احضار 
 .من الشركة مطابقةخرى أرسمية  صورةالشركة مع ضرورة إرفاق 

 

 د.ك 100رسوم التسجيل أول مرة  

 عند التقديم. يرجى احضار المستندات األصلية 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Kuwait_logo.PNG&filetimestamp=20120905002423&
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 -: التجديدطلبات 

وتص���ديقه م���ن  لجه���از المرك���زي للمناقص���ات العام���ةتعبئ���ة نم���وذج اعتم���اد التوقي���ع الخ���اص ف���ي ا .1
 )جارة والصناعة. (طباعةغرفة الت

 . لمفعول سارية ا من الرخصة التجارية صورة .2
 .عقود التعديل كامله (إن وجد) من  صورة .3
 .للسنة الحالية والصناعةغرفة التجارة من شهادة   صورة .4
(ص���الحة لم���دة  بة العمال���ة الوطني���ةنس���للق���وى العامل���ة توض���ح  م���ن الهيئ���ة العام���ة  ص���ادرةش���هادة  .5

 .عام)
 الشركة/مؤسس���ة  إل���ى الجه���از المرك���زي للمناقص���ات العام���ة  م���ن ص���احبموج���ه كت���اب رس���مي  .6

 ويذكر فيه ما يلي:التسجيل  طلبل
الش����ارع، رق�����م المبن����ى، ال����دور، رق�����م     العن����وان الكام����ل للش����ركة (المنطق�����ة، القطع����ة، •

 المكتب).
 هواتف.الأرقام  •
 أرقام الفاكس. •
 .دوق البريد والرمز البريديصن •
 البريد اإللكتروني. عنوان الموقع االلكتروني ـــ •

 (المقفلة أو العامة)للشركات المساهمة 

من الكتاب الصادر من وزارة التجارة والصناعة باسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة  صورةيرجى احضار 
 .من الشركة مطابقةأخرى رسمية  صورةالشركة مع ضرورة إرفاق 

 ال يمكن تجديد الشهادة أو اعتماد توقيع في حال وجود نقص في المستندات المذكورة أعاله 
 .يرجى احضار المستندات األصلية عند التقديم 

 

 الرسوم الخدمات
 50 االشتراك السنويتجديد 
 20 اعتماد توقيعإضافة 

 50 قانونيكيان بيانات او تغييرتغيير
 30 للتسجيل شهادة بدل فاقدطلب 

 10 لمن يهمه االمرطلب شهادة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Kuwait_logo.PNG&filetimestamp=20120905002423&
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Foreign Companies 
First Time Registration& Renewal 

 

Documents Required: 

 

• A Letter that states the below points, the required information, 
to be written in the company letterhead and to be signed by the 
authorized person with his/her job title: 

1- Fax and Phone numbers 

2- Address in Kuwait, and outside of Kuwait if applicable. 

3- Website and Email address. 

• Company license has to be accredited and/or certified by Kuwait 
embassy in the origin country of the company in accordance 
with the regulations in that regard. 

• Fill the Authorized Signatory Form of CAPT according to the 
procedures followed by the governmental agencies. 

• All of the above documents should be translated into Arabic & 
English by a certified center approved by Ministry of Justice. 

 

CAPT Services Fees 
First Time Registration 100 

CAPT Certificate Renewal 50 
Authorized Signatory Form 20 
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Kuwait_logo.PNG&filetimestamp=20120905002423&

