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هيكل إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االجراء )1(: حصر الشركات املخاطبة مبرسوم ضريبة الدخل 3/1955

االجراء )2(: تسجيل الشركات املخاطبة مبرسوم ضريبة الدخل 3/1955
االجراء )3(: حصر وتسجيل الشركات املخاطبة بالقانون رقم 19/2000 بشأن دعم العمالة 

الوطنية.
االجراء )4(: حصر وتسجيل الشركات املخاطبة بالقانون رقم 46/2006 بشأن الزكاة

االجراء )5( : متابعة الشركات املخاطبة  مبرسوم ضريبة الدخل 3/1955

االجراء )6( : متابعة الشركات املخاطبة بالقانون رقم 19/2000 بشأن دعم العمالة 
الوطنية

االجراء )7(: متابعة الشركات املخاطبة بالقانون رقم 46/2006 بشأن الزكاة

االجراء)8(: استخراج شهادة براءة ذمة )عامة(

االجراء )9(: استخراج شهادة إعادة تصدير مواد

االجراء )10( : استخراج شهادة مخصصة لشركات اجنبية غير خاضعة

االجراء )11(: تصديق مناذج استرداد ضرائب اجنبية

االجراء )12(: شهادة إقامة 

االجراء )13( : استخراج البطاقة الضريبية 

االجراء )14( : إجراءات قسم الدراسات والبحوث

االجراء )15( : إجراءات قسم االعالم الضريبي
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املــقـــدمـــة
يهدف دليل إجراءات عمل إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط الى تعريف املوظفني بالوزارة 
واملراجعني من خارجها باإلجراءات واللوائح واألنظمة املتبعة داخل الوزارة واملستندات املطلوبة 
 3 التالية: مرسوم ضريبة الدخل رقم  إلجناز املعامالت الضريبية وذلك تطبيقا للقوانني الضريبية 
لسنة 1955 املعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008/ قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 بشأن 
دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالقطاع اخلاص/ قانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة 

ومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.
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هيكل اإلدارة



5

دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

االجراء )1(: حصر الشركات األجنبية وفقا ملرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنه 1955 
واملعدل بقانون رقم 2 لسنه 2008

زيادة االيراد الضريبي األهـــداف
قسم البحث امليداني واملعلومات، قسم حصر وخضوع الشركات األجنبية مجاالت املسؤولية

كشوفات التعاقد الدورية النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

- الكشف الدوري: هو بيان ملزم به كل من جهات احلكومية والقطاع 
اخلاص بأخطار اإلدارة الضريبية بيانات ومعلومات حسب ما ورد 

باملادة 16 من الالئحة التنفيذية. 

املصطلحات 
املستخدمة

أ- أدوات احلصر: كتب جلنه املناقصات، اجلرائد واملجالت  ،الزيارات 
امليدانية ، مقاولي من الباطن ،من تلقاء 

نفسها، براءة ذمه .
ب- الزيارات امليدانية للقطاعني العام واخلاص.

ج- متابعه تطبيق املادة 37 ، 38 ، 39 اخلاص مبحجوز ضمان ضريبيه 
الدخل .

د- دراسة وحتليل البيانات اخلاصة بالشركات األجنبية وذلك من خالل 
أدوات احلصر.

اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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االجراء )2(: تسجيل الشركات املخاطبة مبرسوم ضريبة الدخل رقم )3( لسنة 1955 
واملعدل بالقانون رقم )2( لسنة 2008

زيادة االيراد الضريبي األهـــداف
قسم حصر وخضوع الشركات األجنبية ، قسم متابعه الشركات   األجنبية   مجاالت املسؤولية

1 -  استمارة تسجيل شركة أجنبية
2 - استمارة حتديث شركة أجنبية 

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

املوظفون  املرسوم وهم  بتطبيق  املعنّية  السلطة   : الضريبية  اإلدارة   -  1
املخولون بتنفيذ وظائف اإلدارة الضريبية.

عشر  أثني  مدتها  ميالدية  سنة  كل  هي  للضريبة  اخلاضعة  الفترة   -  2
)12( شهرا تنتهي في 31 ديسمبر ما لم توافق اإلدارة الضريبية على 

خالف ذلك على أن ال تتجاوز ثمانية عشرة )18( شهرا .
الضريبة  مببلغ  الضريبة  دافع  فيه  يقر  بيان  هو  الضريبي  االقرار   -  3
املستحقة عليه ويبني فيه نتيجة اعماله خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.

املصطلحات 
املستخدمة

1 - تقدمي كتاب من الشركة تطلب فيه التسجيل في االدارة الضريبية.
2 - تعبئة استمارة التسجيل وارفاق املستندات التالية:

- صورة من النظام االساسي باإلضافة الى اي تعديالت
- صورة من اتفاقية الوكالة

- شهادة قيد الوكالة
- صورة من عقد العمل

- صورة من شهادة االعفاء
- كتاب تفويض من مكتب التدقيق.

- صورة من تفويض املخول بالتوقيع
3 - تعبئة استمارة طلب استخراج البطاقة الضريبية 

4 - حتديد الفترة املالية األولى 
تقدمي ما سبق للسجل العام ليتم تأريخه وترقيمه.

اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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االجراء )3(: حصر وتسجيل  الشركات املخاطبة بقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير حكومية.

زيادة االيراد الضريبي األهـــداف
قسم حصر وخضوع الشركات الكويتية مجاالت املسؤولية

املالية  لألوراق  الكويت  بسوق  املدرجة  الشركات  تسجيل  استمارة   -  1
وفقا للقانون 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 

للعمل في اجلهات غير احلكومية.
2 - استمارة حتديث شركة كويتية / خليجية.

2000 في شأن دعم  19 لسنة  للقانون رقم  3 - اإلقرار الضريبي طبقا 
العمالة الوطنية. 

4 - منوذج ملخص اإلقرار املالي 
5 - منوذج تقرير مراقب احلسابات

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

سوق  في  املدرجة  الشركات  كافة   : للقانون  اخلاضعة  الشركات   -  1
الكويت لألوراق املالية وما في حكمها . )الشركات اخلليجية املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية  وفقا لقرار وزير املالية رقم )3( لسنة 
1989 بشأن مساواة مواطني مجلس التعاون بالكويتيني في املعامالت 

الضريبية طبقا للقانون رقم )19( لسنة 2000( 
2 - اإلقرار الضريبي : هو بيانا محررا باللغة العربية مرفقا به القوائم 
املالية ، تقر فيه الشركات اخلاضعة للقانون بنتيجة اعمالها و الضريبة 

املستحقة عليها خالل الفتره اخلاضعة للضريبة.
3 - الفترة اخلاضعة للضريبة : الفترة التي من اجلها تعد الشركة اخلاضعة 
للقانون بياناتها املالية السنوية و تخضع أرباح الفتره من تاريخ ادراج 

الشركة في سوق الكويت لألوراق املالية.

املصطلحات 
املستخدمة

1 - تعبئة استمارة التسجيل
2 - تقدمي صورة من عقد التأسيس والتعديالت عليه

3 - تقدمي صورة من شهادة السجل التجاري.
4 - تقدمي كتاب تفويض من الشركة ملكتب التدقيق.

اإلجراء بالتفصيل
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لدى  املعتمدة  التدقيق  مكاتب  أحد  من  مدققا  ضريبي  إقرار  تقدمي   -  5
اإلدارة الضريبية.) املفوض (

املعتمدة  التدقيق  إقرار ضريبي مدققا من أحد مكاتب  تقدمي ملخص   - 6
لدى اإلدارة الضريبية.) املفوض ( مرفق فيه نسخة من تقرير مراقب 

احلسابات وامليزانية املعتمدة.
مؤسسة  هيئة  مع  تعامالت  أو  اتفاقيات  أو  تعاقدات  باي  االخطار   -  7

اجنبية )إن وجد(
و  والتخطيط  الضريبي  اخلضوع  إدارة  بني  والربط   التنسيق   -  8
وانسحاب وتصفية  ادراج  املالية بخصوص  لألوراق  الكويت  سوق 

الشركات  من سوق الكويت لألوراق املالية.
9 - التنسيق  والربط بني إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط و  وزارة 

التجارة بخصوص الشركات اجلديدة وامللغاة.
10 -تعبئة استمارة حتديث شركة كويتية / خليجية في حال حتديث أي 

من بيانات الهيئة املؤسسة.

- قانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل 
في اجلهات غير حكومية.

- قرار وزير املالية رقم 3 لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس 
التعاون بالكويتيني في املعامالت الضريبية .

املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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بشأن   2006 لسنة  رقم   46 بقانون  املخاطبة  الشركات  تسجيل  و  )4(: حصر  االجراء 
الزكاة ومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.

زيادة االيراد الضريبي األهـــداف
قسم حصر وخضوع الشركات الكويتية مجاالت املسؤولية

46 لسنة  للقانون رقم  1 - استمارة تسجيل شركة كويتية / خليجية وفقا 
2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة في 

ميزانية الدولة.
للقانون رقم  وفقا  / خليجية  كويتية  تسجيل شركة  استمارة حتديث    -  2
العامة  املساهمة  الشركات  ومساهمة  الزكاة  شأن  في   2006 لسنة   46

واملقفلة في ميزانية الدولة.
شأن  في   2006 لسنة   46 رقم  للقانون  طبقا  املالي  اإلقرار  منوذج   -  3
الزكاة ومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.

4 - منوذج ملخص اإلقرار املالي.
5 - منوذج تقرير مراقب احلسابات.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

العامة  املساهمة  الكويتية  الشركات   : للقانون  اخلاضعة  الشركات   -  1
واملقفلة العاملة في دولة الكويت .

2 - استمارة تسجيل شركة كويتية / خليجية : منوذج يعد من قبل اإلدارة 
الضريبية بهدف تسجيل الهيئات املؤسسة العاملة في دولة الكويت على 

ان يتم تعبئته من قبل الهيئة املؤسسة.
3 - اإلقرار املالي : هو بيان محرر باللغة العربية مرفقا به القوائم املالية، 
املستحقة  والضريبة  أعمالها  بنتيجة  للقانون  اخلاضعة  الشركات  تقر 

عليها خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.
4 - ملخص اإلقرار املالي: بيان يقدمه املكلف يبني ايراداته ومصروفاته 

ونتيجة اعماله عن فتره مالية معينه وقيمة الضريبة املتوجبة عليه.
5 - استمارة حتديث شركة كويتية / خليجية : منوذج يعد من قبل اإلدارة 
دولة  في  العاملة  املؤسسة  الهيئات  بيانات  حتديث   بهدف  الضريبية 

الكويت على ان يتم تعبئته من قبل الهيئة املؤسسة.

املصطلحات 
املستخدمة
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1 - تعبئة استمارة التسجيل.
2 - تقدمي صورة من عقد التأسيس والتعديالت عليه

3 - تقدمي صورة من شهادة السجل التجاري.
4 - تقدمي كتاب تفويض من الشركة ملكتب التدقيق.

تقدمي اإلقرار املالي مدققا من قبل أحد مكاتب التدقيق املعتمدة لدى   -  5
اإلدارة ) املفوض ( 

املعتمدة  التدقيق  مكاتب  أحد  من  مدققا  املالي  اإلقرار  ملخص  تقدمي   -  6
لدى اإلدارة ) املفوض ( مرفق فيه نسخة من تقرير مراقب احلسابات 

وامليزانية املعتمدة.
7 - تقدمي تقرير مراقب احلسابات وامليزانيات املعتمدة للشركة .

8 - التنسيق والربط  بني إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط ووزارة 
التجارة  والصناعة بخصوص الشركات اجلديدة وامللغاة.

9 - تعبئة استمارة حتديث شركة كويتية / خليجية في حال حتديث أي من 
بيانات الهيئة املؤسسة.

اإلجراء بالتفصيل

املساهمة  الشركات  ومساهمة  الزكاة  بشأن   2006 لسنة  رقم   46 قانون 
العامة واملقفلة في ميزانية الدولة. املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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 1955 لسنة   )3( رقم  الدخل  املخاطبة مبرسوم ضريبة  الشركات  متابعة  االجراء)5(: 
واملعدل بالقانون رقم )2( لسنة 2008

زيادة االيراد الضريبي األهـــداف
قسم متابعة الشركات األجنبية مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

الضريبة  مببلغ  الضريبة  دافع  فيه  يقر  بيان  هو  الضريبي  االقرار   -
املستحقة عليه ويبني فيه نتيجة اعماله خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.
- الفترة املالية االولي: هي كل سنه ميالديه مدتها اثني عشر شهرا )12( 
تنتهي في 31/ ديسمبر مالم توافق اإلدارة الضريبية علي خالف ذلك 

علي ان ال تتجاوز )18( شهرا  . 

املصطلحات 
املستخدمة

ا-اعتماد الفترة املالية األولى للشركة.
ب- في حال طلب مد ميعاد تقدمي االقرار الضريبي يتم تقدمي الطلب في 
الفترة  نهاية  يلي  الذي  الثاني  الشهر  من  عشر  اخلامس  اليوم  قبل  أو 
اخلاضعة للضريبة موضحا به أسباب املد، ويتم رفض التمديد املطلوب 
في حال جتاوز الشركة للفترة املقررة لتقدمي اإلقرارات حسب ما ورد 

في القانون املعدل.
ج- مطالبه الشركات األجنبية بتقدمي االقرارات الضريبية.

د- إضافة الشركات الغير متعاونة في القائمة السوداء.

اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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االجراء )6(: متابعة الشركات املخاطبة بالقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن قانون دعم 
العمالة الوطنية.

زيادة االيراد الضريبي األهـــداف
قسم متابعة الشركات الكويتية مجاالت املسؤولية

دعم  شأن  في   2000 لسنة   19 رقم  للقانون  طبقا  الضريبي  اإلقرار   -
العمالة الوطنية.  كما هو موضح باإلجراء رقم )2(

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

الشركات املخاطبة بالقانون : كافة الشركات الكويتية املدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية وما في حكمها . )الشركات اخلليجية املدرجة 

في سوق الكويت لألوراق املالية(
تقر  املالية،  القوائم  به  مرفقا  العربية  باللغة  محرر  هوبيان   : اإلقرار 
عليها  املستحقة  والضريبة  أعمالها  بنتيجة  للقانون  اخلاضعة  الشركات 

خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.
اخلاضعة  الشركة  تعد  اجلها  التي من  الفترة  للضريبة:  اخلاضعة  الفترة 
للقانون بياناتها املالية السنوية وتخضع أرباح الفترة من تاريخ ادراج 

الشركة في سوق الكويت لألوراق املالية.

املصطلحات 
املستخدمة

رقم  بالقانون  املخاطبة  الشركات  قبل  من  املقدمة  اإلقرارات  تقدمي   -  1
19 لسنة 2000.

التمديد املقدمة من قبل الشركات في موعد ال يتجاوز  2 - تقدمي طلبات 
60 يوم من انتهاء سنتها املالية والنظر في أسباب طلب التمديد والرد 

بكتاب املوافقة على االعتماد.
لسنة   19 رقم  بالقانون  الشركات املخاطبة  اعتراضات  على  الرد   -  3

.2000

اإلجراء بالتفصيل

القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن قانون دعم العمالة الوطنية.
قرار وزير املالية رقم 3 لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس 

التعاون بالكويتيني في املعامالت الضريبية .
املراجع
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

الزكاة  بشأن   2006 لسنة   46 رقم  بالقانون  املخاطبة  الشركات  متابعة   :)7( االجراء 
ومساهمة الشركات املساهمة العامة

زيادة االيراد الضريبي األهـــداف
قسم متابعة الشركات الكويتية مجاالت املسؤولية

- منوذج اإلقرار املالي طبقا للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة 
ومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة في ميزانية الدولة كما هو 

موضح باإلجراء رقم )3(

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

تقر  املالية،  القوائم  به  مرفقا  العربية  باللغة  محرر  بيان  هو  اإلقرار: 
عليها  املستحقة  والضريبة  أعمالها  بنتيجة  للقانون  اخلاضعة  الشركات 

خالل الفترة اخلاضعة للضريبة.
العامة  املساهمة  الكويتية  الشركات  كافة   : بالقانون  املخاطبة  الشركات 

واملقفلة.

املصطلحات 
املستخدمة

1 - تقدمي اإلقرارات املقدمة من قبل الشركات املخاطبة بالقانون
التمديد املقدمة من قبل الشركات في موعد ال يتجاوز  2 - تقدمي طلبات 
60 يوم من انتهاء سنتها املالية والنظر في أسباب طلب التمديد والرد 

بكتاب املوافقة على االعتماد.
لسنة   46 رقم  بالقانون  الشركات املخاطبة  اعتراضات  على  الرد   -  3

2006 واخلاصة مببدأ اخلضوع.

اإلجراء بالتفصيل

املساهمة  الشركات  الزكاة ومساهمة  بشأن   2006 لسنة   46 القانون رقم 
العامة املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

االجراء )8(: استخراج شهادة براءة ذمة )عامة(
الغير داخل  لدى  للشهادة  الطالبة  باقي مستحقات اجلهة  لإلفراج عن 

الكويت. األهـــداف

قسم اصدار الشهادات والبطاقات الضريبية مجاالت املسؤولية

1 - إقرار و تعهد.
2 - إقرار و تعهد الشريك األجنبي.

3 – طلب شهادة ملن يهمه األمر

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

معينة  جهة  إلى  موجهة  غير  شهادة  هي  )عامة(:  ذمة  براءة  شهادة 
الغير  لدى  للشهادة  الطالبة  اجلهة  مستحقات  باقي  عن  لإلفراج  تصدر 
داخل الكويت تفيد وبتعهدهم بااللتزام بأعمال أحكام  املواد )16( )37( 
من الالئحة التنفيذية ملرسوم ضريبة الدخل رقم )3( لسنة 1955 واملعدل 
بالقانون رقم )2( لسنة 2008و تقدم الشهادة بناء على طلب مكتوب باسم 
وكيل وزارة املالية و موجه إلى إدارة اخلضوع الضريبي و التخطيط.  

املصطلحات 
املستخدمة

- يتم التأكد من تسجيلها في قانون الزكاة 2006/46 وقانون دعم العمالة 
الوطنية 19/ 2001 اذا كانت شركة مساهمة خاضعة لهذه القوانني.

- يتم حتويل املعاملة للقسم املختص إذا تبني وجود شركة أجنبية في عقد 
تأسيس الشركة. 

- لن تستخرج شهادة براءة الذمة للشركات املدرجة في القائمة السوداء.

املستندات املطلوب تقدميها الستخراج الشهادة اخلاصة باألفراد : 
الضريبي  اخلضوع  إلدارة  موجه  املالية  وزارة  وكيل  باسم  كتاب   -

والتخطيط لطلب شهادة االفراج عن محجوز الضمان.
- صورة من العقد املبرم مع اجلهة.

- صورة من البطاقة املدنية.
- صورة من جواز السفر.

- كتاب تعهد يفيد بانه ال ميثل جهة مؤسسة أجنبية.

اإلجراء بالتفصيل
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

بالشركات  اخلاصة  الشهادة  الستخراج  تقدميها  املطلوب  املستندات 
الكويتية:

الضريبي  اخلضوع  إلدارة  موجه  املالية  وزارة  وكيل  باسم  كتاب   -
فيه  ويحدد  الضمان  محجوز  عن  االفراج  شهادة  لطلب  والتخطيط 

الشخص املفوض ملتابعة واستالم الشهادة وسند التفويض.
- تقدمي  صورة من عقد تأسيس الشركة و آخر تعديل عليه وتكون موثقة 

ومعتمدة.
- تقدمي صورة معتمدة من  شهادة قيد الوكالة صادرة من وزارة التجارة 

) الوكاالت األجنبية (
- تقدمي صورة من عقود االتفاقيات اخلاصة بالوكاالت املذكورة.

- تقدمي صورة من الرخصة وصورة البطاقة املدنية. 
- تقدمي صورة السجل التجاري واعتماد التوقيع.

- تعبئة تعهد بصحة البيانات املقدمة من الهيئة املؤسسة وفي حالة وجود 
شريك اجنبي )فرد( يتم تعبئة منوذج التعهد اخلاص به.

املستندات املطلوب تقدميها الستخراج الشهادة اخلاصة باملؤسسات 
الكويتية:

الضريبي  اخلضوع  إلدارة  موجه  املالية  وزارة  وكيل  باسم  كتاب   -
والتخطيط لطلب شهادة االفراج عن محجوز الضمان.

- صورة من الرخصة وصورة البطاقة املدنية. 
- صورة السجل التجاري واعتماد التوقيع وسند التفويض.

- صورة معتمدة من شهادة قيد الوكالة صادرة من وزارة التجارة.
- صورة من عقود االتفاقيات اخلاصة بالوكاالت املذكورة.

- تعبئة تعهد بصحة البيانات املقدمة من الهيئة املؤسسة.

اإلجراء بالتفصيل
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

املستندات املطلوب تقدميها الستخراج الشهادة  اخلاصة بالشركات 
)مقاولى  أو  األجنبية(  )الوكاالت  وجود  حال  الكويتية  واملؤسسات 

الباطن(:
- تقدمي صورة من مستخرج قيود الوكاالت األجنبية الصادر من وزارة 

التجارة.
- تقدمي كتاب يوضح الوكاالت العامة في الكويت.

- تقدمي عقود االتفاقيات اخلاصة بالوكاالت العاملة. 
- تقدمي عقود العمل مع مقاولي الباطن إن وجد.

اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

االجراء )9(: استخراج شهادة إعادة تصدير املواد 

بها مت  أو معدات خاصة  لها إلعادة تصدير مواد  الطالبة  للجهة  السماح 
استيرادها أساسا لتنفيذ عقود عمل معينة. األهـــداف

قسم اصدار الشهادات والبطاقات الضريبية مجاالت املسؤولية

__ النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

للجهة  السماح  يتم مبوجبها  املواد: و هي شهادة  تصدير  إعادة  شهادة 
الطالبة لها إلعادة تصدير مواد أو معدات خاصة بها مت استيرادها أساسا 

لتنفيذ عقود عمل معينة.

املصطلحات 
املستخدمة

تقدمي املستندات التالية:
و  الضريبي  املالية موجه إلدارة اخلضوع  باسم وكيل وزارة  كتاب   -

التخطيط لطلب شهادة إعادة تصدير املوارد.
- صورة من عقد التأسيس و آخر تعديل عليه إذا ما كانت اجلهة الطالبة 

شركة.
- صورة من عقد العمل. 

- صورة من البيان اجلمركي.
- عنوان الهيئة املؤسسة االجنبية باخلارج.

- تعهد يفيد امتالك الهيئة املؤسسة أو االفراد لهذه املواد . 
باملواد  االنتفاع  املؤسسة مقابل  للهيئة  املدفوعة  املبالغ  بقيمة  تفيد  - شهادة 

املراد تصديرها.

اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

االجراء )10(: استخراج شهادة مخصصة لشركات أجنبية غير خاضعة

اإلفراج عن باقي مستحقات أجنبية عن عقود عمل محددة األهـــداف
الشركات  وخضوع  حصر  قسم  الضريبية-  الشهادات  إصدار  قسم 

األجنبية مجاالت املسؤولية

كتاب رسمي بطلب افراج عن محجوز ضمان ضريبة الدخل مرفقا به 
نسخة من عقد العمل أو التعامالت املطلوب االفراج عنها

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

شهادة مخصصة لشركات أجنبية غير خاضعة: و هي شهادة تصدر جلهة 
معينة لإلفراج عن باقي مستحقات أجنبية عن عقود عمل محددة.

املصطلحات 
املستخدمة

- تقدمي طلب إلصدار الشهادة ويتم إصدارها بعد تدقيق قسم اخلضوع 
وافادته بعدم املمانعة من إصدار الشهادة املطلوبة. اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

االجراء )11(: تصديق مناذج استرداد ضرائب اجنبية 
السترداد الضرائب املفروضة على استثمارات األفراد والكيانات في اخلارج. األهـــداف

مراقبة االتفاقيات الدولية- قسم االتفاقيات الضريبية مجاالت املسؤولية

نـمـوذج )2( إقرار.
نـمـوذج )5( االسترداد الضريبي ) أفـراد (.

نـمـوذج )6( استرداد ضريبي )شركات ومؤسسات(.

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

شهادات استرداد الضرائب األجنبية : هي الشهادة التي يتم مبوجبها استرداد 
الضرائب املفروضة على استثمارات األفراد والكيانات في اخلارج.

املصطلحات 
املستخدمة

مناذج  العتماد  واالفراد  واخلاصة  احلكومية  املؤسسة  الهيئات  تتقدم 
االسترداد املعدة لذلك واستيفاء جميع البيانات.

أوال: تصديق منوذج رقم )5( استرداد ضريبي لألفراد:
تعبئة النموذج املعد لألفراد املقيمني مرفقا به املستندات التالية:

- كتاب موجه الى مدير ادارة اخلضوع الضريبي والتخطيط )متضمن 
طلب التصديق على النماذج(.

- صورة البطاقة املدنية.
- صورة جواز السفر.

- تعبئة مناذج االسترداد.
- تعبئة إقرار منوذج رقم )2( .

ثانيا: استخراج شهادة إقامة للهيئات املؤسسة :
- تعبئة النموذج رقم )6( مرفقا به املستندات التالية:

- صورة عقد تأسيس.
- مناذج االسترداد الضريبي.

- تعبئة إقرار منوذج رقم )2(.

اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

االجراء )12(: شهادات اإلقامة 
لتحديد وضع إقامة الفرد او الكيان في دولة الكويت األهـــداف
مراقبة االتفاقيات الدولية- قسم االتفاقيات الضريبية مجاالت املسؤولية

منوذج رقم )1( استخراج شهادة إقامة )أفراد كويتيني(
منوذج رقم )2( إقرار

منوذج رقم )3( طلب شهادة إقامة )مقيم أجنبي(
منوذج رقم )4( طلب شهادة إقامة للهيئة املؤسسة

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

شهادة اإلقامة هي شهادة حتدد مبوجبها وضع إقامة الفرد او الكيان املصطلحات 
املستخدمة

مناذج  العتماد  واالفراد  واخلاصة  احلكومية  املؤسسة  الهيئات  تتقدم   -
جميع  واستيفاء  لذلك  املعدة  التقدمي  مناذج  على  بناء  االقامة  شهادة 

البيانات.

أوال: استخراج شهادة اقامة لألفراد الكويتيني:
- تعبئة النموذج رقم )1( مرفقا به املستندات التالية: 

- كتاب موجه الى مدير ادارة اخلضوع الضريبي والتخطيط )متضمن 
طلب اصدار شهادة اقامة مع اسم الدولة والسنة املطلوبة(

- صورة البطاقة املدنية.
- صورة جواز السفر.

السنة  عن  الداخلية  »وزارة  املنافذ  ادارة  من  خروج  دخول  حركة   -
املطلوبة عنها الشهادة«

- تعبئة منوذج االقرار رقم )2(.

ثانيا: استخراج شهادة إقامة لألفراد األجانب واملقيمني:
- تعبئة النموذج رقم )3( مرفقا به املستندات التالية:

- كتاب موجه الى مدير ادارة اخلضوع الضريبي والتخطيط )متضمن 
طلب اصدار شهادة اقامة مع اسم الدولة والسنة املطلوبة(

اإلجراء بالتفصيل
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دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

السنة  عن  الداخلية  »وزارة  املنافذ  ادارة  من  خروج  دخول  حركة   -
املطلوبة عنها الشهادة«.

- تعبئة االقرار النموذج رقم )2(.

ثالثا: استخراج شهادة إقامة للمؤسسات والهيئات 
- تعبئة النموذج رقم )4( امرفقا به املستندات التالية:

- كتاب موجه الى مدير ادارة اخلضوع الضريبي والتخطيط )متضمن 
طلب اصدار شهادة اقامة مع اسم الدولة والسنة املطلوبة(

- صورة عقد التأسيس.
- صورة الرخصة التجارية.

- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات املدنية بالرقم املدني للهيئة املؤسسة.
- تعبئة اإلقرار وفقا للنموذج رقم )2(.

اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة

 -



22

دليل إجراءات إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

االصدار الثاني 2017

االجراء )13( : استخراج البطاقة الضريبية  

من  كنوع  الكويت  في  عاملة  اجنبية  شركة  لكل  ضريبية  بطاقة  اصدار 
احلصر للشركات األجنبية العاملة األهـــداف

قسم خضوع الشركات األجنبية – قسم متابعة الشركات األجنبية – قسم 
البحث امليداني– قسم اصدار الشهادات الضريبية – مراقبة وحدة تطوير 

العمل الضريبي
مجاالت املسؤولية

املطلوبة  املستندات  ارفاق  -1 منوذج طلب اصدار بطاقة ضريبية ويتم 
التأسيس اخلاص بالهيئة املؤسسة- صورة من عقد  )صورة من عقد 
الوكالة وشهادة قيد الوكالة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة( 
– بيان وعنوان الهيئة املؤسسة داخل وخارج دولة الكويت ( + منوذج 

تسجيل شركة جديدة. )شركة جديدة(
الصدار  للمكتب  الشركة  اعتماد   + الشركة  بيانات  حتديث  -منوذج   2

البطاقة الضريبية. )شركة عاملة(

النماذج املستخدمة 
في تنفيذ اإلجراء

البطاقة الضريبية: مستند يصدر للشركات كافة والتي من خاللها تعرف 
الشركات لدى القطاع الضريبي واجلهات التي تتعامل معها، ويحضر 
التعامل معها اال من خالل بطاقة سارية الصالحية ويتم جتديدها سنويا.     

املصطلحات 
املستخدمة

أوال: في حال الشركات األجنبية اجلديدة: 
تدقيق  مكتب  من  املرفقات  مع  بطاقة ضريبية  اصدار  تقدمي طلب  يتم   -
احلسابات لقسم خضوع الشركات األجنبية، ويتم حتويلها لقسم متابعة 

الشركات األجنبية.
وحتول  األجنبية  الشركات  متابعة  قسم  في  البيانات  صحة  من  التأكد   -

لقسم اصدار الشهادات الضريبية.
- في حال وجود خطأ أو تعديل للبيانات الواردة يتم حتويلها ملراقبة وحدة 
تطوير العمل الضريبي للتعديل، بعد التعديل من قبل مراقبة التطوير 
لقسم اصدار  األجنبية وحتول  الشركات  متابعة  قسم  الى  ارسالها  يتم 

الشهادات الضريبية الستخراج البطاقة الضريبية.

اإلجراء بالتفصيل
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ثانيا: في حال الشركات األجنبية العاملة والتي سبق تسجيلها لدى اإلدارة: 
- يتم تقدمي طلب حتديث بيانات الشركة وطلب  إصدار بطاقة ضريبية 
امليداني  البحث  قسم  إلى  احلسابات  تدقيق  مكتب  من  املرفقات  مع 

واملعلومات.
- يتم التدقيق وعند ثبوت صحة البيانات حتول إلى قسم إصدار الشهادات 

الضريبية.
يتم حتويلها  بالشركة  للبيانات اخلاصة  تعديل  أو  - في حال وجود خطأ 
قبل  من  التعديل  بعد  للتعديل،  الضريبي  العمل  تطوير  وحدة  ملراقبة 
لقسم  وحتول  امليداني  البحث  قسم  الى  ارسالها  يتم  التطوير  مراقبة 

إصدار الشهادات الضريبية الستخراج البطاقة الضريبية.

اإلجراء بالتفصيل

بالقانون رقم )2(  1955 واملعدل  الدخل رقم )3( لسنة  مرسوم ضريبة 
لسنة 2008 املراجع

  www.mof.gov.kw      22422115 الدعم واملساندة
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االجراء )14( : قسم الدراسات والبحوث

اإلجراءات املتبعة مهام األعمال

- متعلقة بتطوير أداء العمل.
- متعلقة باألنظمة الضريبية املقارنة.

لها عالقة -  التي  بالقوانني والتشريعات والقرارات والتعاميم  - متعلقة 
بالضريبة أو تؤثر على الضرائب.

- وضع منوذج خاص بدولة الكويت لتقدير اإليراد الضريبي.

1 - إعداد البحوث 
والدراسات 

والتقارير

املساعد  الوكيل  الى  واملتابعة  التخطيط  إدارة  من  واردة  مذكرة   -  1
اإلدارة  عمل  برنامج  بإعداد  البدء  بشأن  والضريبية  املالية  للشئون 
التشغيلية  االعمال  االستراتيجي متضمنا  للتخطيط  )نظام جناح(  على 
– املشاريع – فرق العمل. )يتم االستعانة بالبريد اإللكتروني للتواصل 

مع ضباط االتصال(. 
2 - حتول املذكرة من مراقب التنسيق واملتابعة الى مدير إدارة اخلضوع 
لقسم  التخطيط  مراقب  الى  حتويلها  ثم  ومن  والتخطيط  الضريبي 

الدراسات والبحوث. 
3 - إعداد مذكرة داخلية من املدير إلى املراقبات اإلدارة إلعداد االعمال 
السابقة  التشغيلية  بأعمالهم  وتزويدهم  قسم  لكل  اخلاصة  التشغيلية 

لوضعها في عني االعتبار.
بتحديد  واخلاص  التشغيلية  األعمال  منوذج  مبلء  مراقبة  كل  تقوم   -  4
اإلجراءات واالنشطة واملعايير )توزع على 4 فترات( وارسالها الى 

مكتب املدير. 
5 - عند ورود االعمال التشغيلية املقترحة من قبل مراقبات اإلدارة يتم 

عقد اجتماع بني مدير اإلدارة واملراقبات ملناقشتها.
جناح  نظام  في  وإدخالها  املراقبات  من  التشغيلية  االعمال  جتمع   -  6
إلدارة  مباشر  بشكل  البيانات  تظهر  حيث  االستراتيجي  للتخطيط 

التخطيط واملتابعة.
7 - اعتماد االعمال التشغيلية اخلاصة باإلدارة من قبل املدير وضابط االتصال 
)مراقب التنسيق واملتابعة( والوكيل املساعد للشئون املالية والضريبية ويتم 

ارسالها من مراقب التنسيق واملتابعة الى إدارة التخطيط. 

2 - اعداد األعمال 
التشغيلية لإلدارة
)برنامج جناح(
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الربع األول: 
للشئون  املساعد  الوكيل  الى  التخطيط واملتابعة  إدارة  1 -مذكرة واردة من 
التشغيلية  )االعمال  اإلدارة  برنامج عمل  متابعة  بشأن  والضريبية  املالية 
اخلاصة باإلدارة( يتم االستعانة بالبريد اإللكتروني للتواصل مع ضباط 

االتصال. 
إدارة اخلضوع  مدير  الى  واملتابعة  التنسيق  املذكرة من مراقب  2 - حتول 
الضريبي والتخطيط ومن ثم حتويلها الى مراقب التخطيط لقسم الدراسات 

والبحوث. 
بنتائج  لتزويدنا  اإلدارة  مراقبات  إلى  املدير  من  داخلية  مذكرة  إعداد   -  3

االعمال التشغيلية اخلاصة لكل قسم.
4 - مطابقتها باملعايير اخلاصة باملراقبة وعليه يتم حتديد مستوى أداء اإلدارة.    
5 - في حال االختالف بني املعايير والنتائج يتم ذكر أسباب االنحراف في 

كل مراقبة. 
6 - يتم ادخال النتائج الواردة من املراقبات في نظام جناح مع ذكر أسباب 

االنحراف ان وجدت. 
وضابط  املدير  قبل  من  باإلدارة  اخلاصة  األول  الربع  نتائج  اعتماد   -  7
املالية  للشئون  املساعد  والوكيل  واملتابعة(  التنسيق  )مراقب  االتصال 
والضريبية ويتم ارسالها من مراقب التنسيق واملتابعة الى إدارة التخطيط.

- تكرر اخلطوات املذكورة أعاله للفترات األربع خالل السنة املالية. 
مدير  مع  االجتماع  حضور  يتم  املالية:  وزارة  وكالء  اجتماع  حضور   -
وجود  حال  في  واملتابعة  التخطيط  إدارة  من  دعوه  على  بناء  اإلدارة 

انحراف سلبي.  

3 - متابعة االعمال 
التشغيلية لإلدارة
)برنامج جناح(
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- الرد على استفسارات نواب مجلس األمة.
الكويتية  الدخل  ضريبة  مبرسوم  املتعلقة  العامة  االستفسارات  على  الرد   -

)1955/3( واملعدل بالقانون )2008/2(.
الوطنية  العمالة  دعم  بقانون  املتعلقة  العامة  االستفسارات  على  الرد   -

.)2000/19(
- الرد على االستفسارات العامة املتعلقة بقانون الزكاة )2006/46(.

- الرد على االستفسارات العامة املتعلقة مشروع قانون الضريبة الشامل.
- الرد على االستفسارات العامة املتعلقة مبنظمة التجارة العاملية.

- الرد على االستفسارات العامة املتعلقة باملنطقة احلرة.
- تزويد اجلهات بنسخ من الدراسات املعدة من قبل اإلدارة.

- مراسلة اجلهات املعنية ملتابعة إصدار التشريعات والقوانني التي لها عالقة 
بالضريبة.

- التنسيق مع هيئة االستثمار األجنبي من خالل وضع آلية محكمة للتعامل مع 
املستثمر األجنبي.

4 - اإلعداد 
والرد على الكتب 

واملذكرات

باإلضافة  والتخطيط  الضريبي  التابعة إلدارة اخلضوع  األقسام  - مخاطبة 
إلى مخاطبة إدارة الفحص واملطالبات الضريبية شهريا عن طريق إعداد 

مذكرات مرفق بها النماذج اخلاصة بالتحليل اإلحصائي.
التغيرات  برنامج احصائي مع توضيح وتفسير  باستخدام  البيانات  - حتليل 

اإلحصائية الشهرية بالرسومات واجلداول.
- إرسال نسخة مطبوعة من التحليل اإلحصائي الربع سنوي والسنوي إلى 
وكيل وزارة املالية والوكيل املساعد للشئون املالية والضريبية، باإلضافة 

إلى إرسالها عن طريق الكترونيًا لإلشرافيني في االدارة.

5 - إعداد التحليل 
اإلحصائي السنوي

- إعداد مذكرات داخلية من املدير إلى مراقبات اإلدارة ومذكرة خارجية 
إلعداد  مبالحظاتهم  لتزويدنا  الضريبية  واملطالبات  الفحص  إلدارة 

القواعد.
- وضع املالحظات اخلاصة بالقسم.

قبل  من  واعتمادها  فيها  الرأي  وإبداء  اإلدارتني  من  املالحظات  جتميع   -
اإلدارتني وإرسالها لقسم اإلعالم الضريبي للطباعة.

6 -متابعة التعديالت 
السنوية على 

القواعد والتعليمات 
التنفيذية للقوانني 

الثالثة )املرسوم - 
دعم العمالة الوطنية 

- الزكاة(
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- متابعة املشاريع اخلاصة بالقطاع الضريبي املدرجة ضمن خطة التنمية مع 
مكتب التخطيط واملتابعة لوزارة املالية.

7 - إعداد ومتابعة 
خطة التنمية 

وبرنامج عمل 
احلكومة
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االجراء )15( : إجراءات قسم اإلعالم الضريبي

اإلجراءات املتبعة مهام األعمال
- إحاطة موظفي إدارتي الضريبة بالتطورات املتعلقة بالتشريع الضريبي 
سفراء  باعتبارهم  عام  بشكل  الضريبية  واملفاهيم  الكويت  لدولة 
وواجهة للعمل اإلعالمي وذلك عن طريق التنسيق مع قسمي البحوث 
والدراسات ومتابعة التدريب لعقد حلقات نقاشية ولقاءات مع املوظفني 

بصفة دورية.
- إبراز دور إدارتي الضريبة اخلدمي إعالميا.

املفاهيم  تتناسب  بحيث  املختلفة  املجتمع  لشرائح  الضريبي  الوعي  نشر   -
الضريبية املراد إيصالها مع املستوى التعليمي والثقافي لتلك الشريحة 
ومع تطوير التشريع الضريبي وباستخدام األدوات اإلعالمية املختلفة 

والوسائل اإلعالمية املناسبة.

1 -التوعية 
بالضرائب بشكل 

عام وبضريبة الدخل 
بشكل خاص

- رصد القضايا املراد البحت عنها.
- تصميم استبانه تتناسب مع املوضوع املراد البحث فيه على سبيل املثال 

)تهيئة املجتمع للتطور التشريعي، خضوع ممولني جدد للضريبة(.
- حتليل النتائج.

- إعداد تقرير والتوصيات.

2 - قياس ردود 
أفعال املجتمع جتاه 
الضريبة في الكويت

- تطوير وتنمية القدرات التخصصية والفنية لدى العاملني بالقسم عن طريق 
القسم  بأعمال  املتعلقة  الداخلية واخلارجية  الدورات والبرامج  املشاركة في 
واإلشراف على الندوات واملشاركة في املعارض واملؤمترات ذات العالقة.

3 - تطبيق نظم 
التطوير وزيادة 
القدرة اإلنتاجية

- التنسيق مع إدارة مركز املعلومات بهذا الشأن. 4 -حتديث صفحة 
االنترنت

- مراسلة أقسام اإلدارة مع إدارة الفحص واملطالبات الضريبية لتزويد 
اتفاقيات،  دورات،  من  اإلدارتني  وتطورات  أخبار  بآخر  القسم 

معينني جدد......الخ.
الناشر  برنامج  طريق  عن  وذلك  األخبار  وتنسيق  بجمع  القسم  يقوم   -

الصحفي.
- مراسلة مركز املعلومات اآللي إلدراج النشرة على صفحة اإلدارة.

5 - النشرة 
االلكترونية 

الضريبية
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- املراجعة اليومية للصحف احمللية والبحث عن األخبار املتعلقة بالضريبة.
إمكانية  لبحث  اإلدارة  املدير  للسيد  الصحفي  اخلبر  من  نسخة  إعطاء   -

عرضه على لوحة احلائط اخلاصة باإلدارة.
- إرسال مذكرة باألخبار ملكتب التخطيط واملتابعة إلدراجها على صفحة 

اإلدارة االلكترونية وحتويل األخبار القدمية إلى بند األرشيف.
التقارير الصحفية الدورية: 

- يقوم القسم بتقرير صحفي يشمل كافة األخبار الصحفية عن الضريبة 
أو  مع  كان  سواء  وتصنيفه  اخلبر  بتحليل  القسم  يقوم  التقرير  وبهذا 
ضد الضريبة، يؤثر سلبي أو ايجابي ذلك إلمكانية حتديد وجهة نظر 

الكاتب فيما بعد.

6 - التغطيات 
الصحفية

مفهوم  على  سلبي  يؤثر  خبر  أو  مقال  ألي  الصحفية  بالبيانات  الرد   -
الضريبة، وذلك على ان تكون شاملة للقواعد األساسية لكتابة البيان 

الصحفي لتحقق الغرض املرجو من هذا البيان.
اإلجراءات  كل  وعمل  والتلفزيونية  اإلذاعية  البرامج  في  املشاركات   -

الالزمة لها من مراسالت وترتيبات.
عقد املؤمترات الصحفية أو املشاركة بها:

توفير مكان، إضاءة،  لهذا احلدث من  بكافة اإلجراءات  القسم  يقوم   -
تقنيات سمعية وبصرية، اتصاالت بالصحافة والطاقم اإلعالمي لتقل 
لعمل  املدعوين  الصحفيني  أسماء  حتديد  للمؤمتر،  االيجابية  الصورة 
التصاريح، حتديد عدد الصحفيني املدعوين، توفير األدوات املكتبية، 

ذلك باإلضافة إلى ترتيبات البانكويت من بوفيه وعصائر.

7 - التغطيات 
اإلعالمية

أثناء،  قبل،  ملثل هذه اإلحداث،  للترتيب  بإجراءات عدة  القسم  يقوم   -
وبعد االنعقاد.
قبل انعقاد الندوة:

- عقد اجتماعات دورية إلجراء األمور التنظيمية داخل القسم، التنسيق 
الندوة،  انعقاد  )مكان  التنظيمية  لألمور  العامة  الضيافة  إدارة  مع 
الورد، خلفية احملاضر، التغطية اإلعالمية(، مراسلة اجلهات املعنية 
للمشاركة في الندوة، التنسيق مع إدارة الشئون املالية ملتابعة إصدار 
 ،Power Pointال وتصميم  إعداد  بالندوة،  اخلاصة  املطبوعات 

التعاقد مع جهة خارجية لتصوير وقائع الندوة.

8 - ترتيب الندوات
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أثناء انعقاد الندوة:
- اإلشراف العام والتأكد من سالمة األجهزة التقنية )السمعية والبصرية( 
وذلك بالتعاون مع إدارة مركز املعلومات اآللي، استقبال املدعوين، 

وإرشادهم، رصد أسماء الشركات املشاركة واحلضور.
بعد انعقاد الندوة:

- اداراج احملتوى العلمي للندوة على صفحة االنترنت وذلك بالتنسيق مع 
إدارة مركز املعلومات اآللي، قياس ردود أفعال املشاركني بالندوة 
وذلك عن طريق استبيانات توزع على احلضور وجتمع منهم الحقا، 
حصر عدد احلضور، أدراج الصور واألخبار الصحفية على صفحة 

االنترنت.

9 - ترتيب الندوات

- يقوم القسم بكافة الترتيبات للمشاركة في هذه املؤمترات، وهي كاالتي:
اختيار  الهامة،  والشخصيات  املتحدثني  اختيار  خطة  امليزانية،  إعداد   -
إعداد  املشاركني،  السادة  إقامة  ترتيبات  املؤمتر،  عقد  مكان  وحتديد 
احلفل،  عريف  حتديد  للمؤمتر،  الدعاية  خطة  وإرسالها،  الدعوات 
استبيان  خالل  من  العمل  جناح  مدى  قياس  للطوارئ،  خطة  وجود 
يقيس نقاط الضعف والقوة، ترتيبات البانكويت )البوفيه واملرطبات(.
- التغطية اإلعالمية للمؤمتر.                                                                                                                                   

10 - املشاركة 
في املؤمترات 

اإلعالمية 
والضريبية

- حتديد ميزانية املشاركة باملعرض.
- مراسلة اجلهات العليا ألخذ املوافقة على نوع املعرض املراد املشاركة 

به.
- مرسلة إدارة الشئون املالية بخصوص الهدايا املصاحبة للمعرض.

- بحث إجراءات فك وتركيب البوث )املعرض املتحرك(.
- التغطية اإلعالمية للمعرض.

11 - املشاركة في 
املعارض الداخلية 

واخلارجية

- إعداد املراسالت املتعلقة باملطبوعات من مخاطبة إدارة الشئون املالية.
- متابعة قبل طباعة املادة العلمية سواء كانت كتيبات أو نشرات أو دعوات 

من عدم وجود أي أخطاء.
- التأكد من جودة املطبوعات بعد طباعتها.

12 - املطبوعات
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للجامعات واملعاهد واملدارس احلكومية  القسم بزيارات توعوية  - يقوم 
لنشر الوعي الضريبي.

13 - الزيارات 
التوعوية

احلكومية  اجلهات  بني  اخلبرات  لتبادل  زيارات  بعمل  القسم  يقوم   -
القطاع  بني  وأيضا  احلكومية.  واملؤسسات  والهيئات  الوزارات  من 

اخلاص من شركات ومؤسسات وجمعيات ونقابات.

14 - زيارات تبادل 
اخلبرات

- مقترح بإعداد مجلة ضريبية كل6  اشهر حول إخبار القطاع الضريبي 
و أخر التطورات املتعلقة بالقوانني الضريبية.

15 - املجلة 
الضريبية

- إعداد ال  Power Pointعند طلب اإلدارة.  16-POWER
POINT

- متابعة املراسالت مع الدول املشاركة.
- التغطية اإلعالمية لفعاليات املؤمتر.

17 -مؤمتر احتاد 
السلطات الضريبية

- االجتماع مع الشركات.
على  للتعرف  وذلك  العليا  اإلدارة  على  الشركات  اجنازات  عرض   -

الشركات الرائدة في هذا املجال.

18 -شركات 
العالقات العامة 

واإلعالم


