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المستندات المؤیدة للطلب 

الغرض من طلب المعلومات وبیان السبب والمصلحة من تقدیم الطلب

عالقة مقدم الطلب بالمعلومات أو الوثائق

الحصول على الوثائق المرتبطة بھا (رسوم)االطالع على المعلومات
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الوظیفة
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البرید اإللكتروني

العنوان 

الثانياألول

رقم ھاتف اخر

العائلة

بیانات مقدم الطلب

نموذج طلب االطالع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بھا 
وفق القانون رقم (12) لسنة 2020



أقر بتحمل كامل المسئولیة على المعلومات والوثائق التي تقدمت بطلبھا:

الحصول على الوثائق المرتبطة بھا (رسوم)االطالع على المعلومات 

إقـرار مقدم الطلب

أقر بأنني على علم بأن توفیر البیانات والمرفقات المشار إلیھا أعاله یحتاج إلى (10) أیام عمل أو أكثر لمدة مماثلة بحد أقصى (3) شھور 

حسب نوع المعلومات.

في حالة عدم تزویدي بأیة معلومات أو مستندات بعد الفترة المشار إلیھا أعاله، فإن ذلك یعتبر بمثابة رفض الطلب.

أقر بتحمل كامل المسئولیة عن المعلومات التي أتقدم بطلبھا وعدم افشاءھا واتعھد باستخدام ھذه المعلومات التي اطلعت علیھا أو الوثائق 

ً فقط، ودون أن تتحمل الھیئة العامة لالستثمار أیة مسئولیة تجاه حقوق الغیر. التي حصلت علیھا  في األحوال المقررة قانونا

أقر بالموافقة على دفع الرسوم عن طریق التحویل البنكي لحساب الھیئة العامة لالستثمار لدى البنك المركزي IBAN No   في حالة طلب 

وثائق مرتبطة بالطلب وھي مبلغ -/ 5د.ك ( خمسة دنانیر كویتیة ال غیر ) عن كل وثیقة وبما ال یزید عدد أوراقھا عن عشرة أوراق 

ویضاف نصف دینار كویتي عن كل ورقة زائدة.

أقر بأن البرید اإللكتروني الذي سیتم عن طریقھ تزویدي بالطلبات المذكورة أعاله صحیح، وأتحمل كامل المسئولیة عن أي خطأ في بریدي 

اإللكتروني المذكور في ھذا النموذج.

وفي حالة قبول الطلب اقر بعدم استخدام المعلومات التي اطلعت علیھا أو الوثائق التي حصلت علیھا إال في األحوال المقررة قانونا دون أدنى 

مسئولیة على الجھة اإلداریة في ذلك.

لالستفسارات العامة:

الرجاء تعبئة النموذج التالي وإرسالھ على البرید اإللكتروني  inforequest@kia.gov.kw وسیقوم ممثل الھیئة العامة لالستثمار بالرد 

علیكم عن طریق البرید اإللكتروني بعد مراجعة رسالتكم.

نموذج إقرار مقدم طلب االطالع والحصول على المعلومات
والوثائق المرتبطة بھا وفق القانون رقم (12) لسنة 2020

التاریخ رقم الطلب
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