
 نموذج استكمال بيانات القسائم الواقعة تحت
اشراف و ادارة الهيئة العامة للصناعة

 دولة الكويت
الهيئة العامة للصناعة

State of Kuwait 
Public Authority For Industry

إشارة :تاريخ الطلب :(*)

بيانات العقد :

رقم العميل :(*)الموافق :

اسم المنطقة :(*)تاريخ اإلصدار :(*)رقم العقد :(*)

طبيعة العقد :(*)نوع العقد :(*)رقم القطعة :(*)

تاريخ البداية :(*)قيمة العقد :(*)حالة العقد :(*)

مالحظات :(*)تاريخ النهاية :(*)

 تاريخ التنازل
(*)

 بدل التخصيص
(*)

 غرض التخصيص
(*)

 المساحة
(*)

تاريخ إستالم 
 القسيمة
(*)

 نوع اإلستخدام
(*)

 رقم القسيمة
(*)

اإلجمالي

عنوان المراسالت:

الشارع :القسيمة :(*)القطعة :

تلفون(2):تلفون(1):(*)المبنى :

الرمز البريدي :صندوق بريد :فاكس :

إيميل(1) :

 تلفون : 5302222 - فاكس : 5302777 - ص.ب : 4690 الصفاة - الرمز البريدي : 13047 أو الشعيبة 10033 الرمز البريدي 65451 الكويت
Tel.: 5302222 - Fax : 5302777 - P.O.Box : 4690 Safat, Code 13047 Or Shuaiba, Code 65451 Kuwait - www.pai.gov.kw

المنطقة :



بيانات المالكين :(*)

الحصة من رأس المال الجنسية الرقم المدني أسماء الشركاء

Tel.: 5302222 - Fax : 5302777 - P.O.Box : 4690 Safat, Code 13047 Or Shuaiba, Code 65451 Kuwait - www.pai.gov.kw

 تلفون : 5302222 - فاكس : 5302777 - ص.ب : 4690 الصفاة - الرمز البريدي : 13047 أو الشعيبة 10033 الرمز البريدي 65451 الكويت

 أقر بأن البيانات أعاله صحيحة و تم تعبئتها بمعرفتي و سأقوم بإخطار الهيئة العامة للصناعة بأي تعديالت
تطرأ.

التاريخ : الصفة :

اإلسم :

بتاريخ :إسم الموظف المدقق :

لإلستعمال الرسمي فقط

23779399-3444-4026-a277-af5910166825

الرقم المدني:إسم صاحب القسيمة :



 يجب  مراعاة تعبئة جميع بنود نموذج إستكمال بيانات القسائم بواسطة صاحب القسيمة بنفسه أو وكيال عنه و
ذلك بالحضور شخصيًا و تسليم النموذج لسكرتارية قسم اإلستقبال و المتابعة مرفقًا معه المستندات التالية :-

*نسخة عن عقد القسيمة.

*نسخة عن البطاقة المدنية لصاحب القسيمة ( أفراد و شركات).

*نسخة عن شهادة البطاقة المدنية للشركاء في القسيمة.

*نسخة عن إعتماد توقيع في حالة عدم حضور صاحب القسيمة أو المخول بالتوقيع عنه.

*نسخة عن التوكيل عن صاحب القسيمة.

*نسخة عن عقد الشركة الذي يوضح فيه إسم من يتولى إدارة الشركة.

*نسخة عن شهادة وزارة التجارة و الصناعة حول من يتولى إدارة الشركة (للشركات المساهمة).

*الرقم المدني للشركة من هيئة المعلومات المدنية.
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