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جــاء إنشــاء وزارة التجــارة والصناعــة وفقــا للمرســوم األمــريي الصــادر فــي 7 

ذو الحجــة ســنة 1406هـــ الموافــق 12 أغســطس 1986م ليتــاءم مــع متطلبــات 

المرحلــة القادمــة فــي ذلــك الوقــت ومواكبــة التطــورات فــي مجــال التجــارة 

والنهــوض بدولــة الكويــت اقتصاديــا وتنمويــا وتوفــري دعــم حكومــي للمــواد 

الغذائيــة.

هــذا وت�تمثــل رســالة الــوزارة فــي المســاهمة لدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة 

وتحقيــق رفاهيــة المســتهلك وجعــل الكويــت نقطــة التقــاء لحركــة التجــارة فــي 

منطقــة الخليــج العربــي، وت�أكيــد دورهــا الريــادي فــي حركــة التبــادل التجــاري 

إقليميــا، ودورهــا عالميــًا لتحقيــق تــوازن اقتصــادي وطنــي.

وحرصــا مــن الــوزارة علــى تيســري وتذليــل كافــة العقبــات التــي تواجهــك عزيــ�زي 

المراجــع عنــد إنجــاز معاملتــك فإنهــا تضــع بــن يديــك دليــل خدمــات وإجــراءات 

عمــل وزارة التجــارة والصناعــة والــذي يضــم أهــم الخدمــات للمســتفيدين منهــا 

)أفــراد / شــركات / مســت�ثمري�ن(.

لنقــدم كل مــا مــن شــأنه االرتقــاء بخدمــات الــوزارة وتبســيط كافــة اإلجــراءات 

الخاصــة بهــا.

المقدمة

إدارة التطوي�ر اإلداري والتدريب

قسم أساليب العمل وتطوي�ر الخدمة
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حرصت وزارة التجارة والصناعة في تحقيق رؤية الكويت 2035 ، على تهيئة مرافقها عرب استحداث البنية التحتية 
للخدمــات االلكرتونيــة والرقميــة التــي ســجلت قفــزة نوعية على صعيد تطوي�ر الخادمــات االلكرتونية داخل الــوزارة، 
بعد تبنيها رحلة التحول إلى مستقبل رقمي، ومواكبة التطورات الت�كنولوجية والتي بدأت منذ أربع سنوات مع 
بدايــة انطــاق مركــز الكويــت لألعمــال - النافــذة الواحــدة -  الــذي جمــع الجهــات المعنيــة بالشــركات فــي مــكان واحد، 
مــا ســهل الجهــد وقلــل الوقــت فــي إنجــاز معامــات مجتمــع األعمــال للشــركات 2017، حيــث عملــت » التجــارة »  خــال 
هــذه الســنوات علــى االنتقــال ســريعاً لقطــار الميكنــة والرقمنــة عــرب الخدمــات التــي تقــدم للشــركات والمراجعــن 

االفــراد، فــي مســعى لتحســن بيئــة األعمــال المحليــة، وزيادة تنافســية الكويت كســوق واعد.

ويمكــن القــول إن نمــوذج التطويــ�ر الــذي تبنتــه وزارة التجــارة والصناعــة نحــو الرقمنــة خطــى خطــوة واســعة 
فــي تطــور الخدمــات الكرتونيــة والرقميــة التــي حققتهــا وفــق اســرتاتيجيتها التــي وضعتهــا نصــب عينيهــا 
للنهــوض بجميــع القطاعــات، وتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة للشــركات والمبادريــ�ن، و لعــل أبرزهــا وضــع 
اللبنــات االولــى لرقمنــة الخدمــات والمعامــات وذلــك لتســهيل اإلجــراءات المطلوبــة التــي شــملت تقديــم 

أكــر مــن 424 خدمــة رقميــة والكرتونيــة مقســمة علــى اآلتــي: 
• بوابة خدمات النافذة الواحدة ) مركز الكويت لألعمال ( 180 

• بوابة خدمات إدارة العامات التجارية 13 خدمة الكرتونية 
• بوابة استقبال طلبات المراجعن إلكرتونيا 148 خدمة إلكرتونية 

• بوابة قطاع حماية المستهلك والرقابة التجارية 6 خدمات إلكرتونية
• بوابة خدمات إدارة المعادن الثمينة 9 خدمات إلكرتونية

• بوابة النظام اآللي لرتاخيص الشركات المساهمة 14 خدمة إلكرتونية 
• خدمات الرتاخيص التجارية 37 خدمة إلكرتونية  

• خدمات إلكرتونية إلدارة التموي�ن17 خدمة الكرتونية 

  وبذلــك أصبــح مجمــوع الخدمــات 78 % مــن اإلجــراءات االلكرتونيــة والرقميــة التــي تقدمهــا الــوزارة مــن بدايــة 
ديســمرب 2016 حتــى نوفمــرب 2020، باإلضافــة إلــى طباعــة الرخصــة التجاريــة فــي أي وقــت ومــن أي مــكان 
ســواء بالبيــت أو المكتــب دون المراجعــة، وترميزهــا برمــز QR  مــا يســمى بالرمــز المرّبــع وذلــك لســهولة 
التحقــق منــه مــن قبــل مفتشــي الــوزارة، باإلضافــة إلــى تقليــص فــرتة إصــدار الرخصــة التجاريــة إلــى خمســة 

أيــام عمــل، فضــا عــن إنجــاز الربــط االلكرتونــي مــع أكــر مــن 19 جهــة حكوميــة.
 وال يفوتنــي أن أتوجــه بالشــكر واالمتنــان إلــى عمائنــا المراجعــن للــوزارة الذيــن أســهموا بنجــاح وتميــز 

خدمــات الــوزارة اإللكرتونيــة والرقميــة مــاكان لــه األثــر الكبــري فــي اســتحداث الخدمــات الت�كنولوجيــة. 

كمــا أتقــدم بالشــكر واالمتنــان إلــى إخوانــي الذيــن نجحــوا فــي تحويــ�ل الخدمــات التــي تقدمهــا وزارة التجــارة 
ــة إلــى الكرتونيــة، وكذلــك إلــى الذيــن أنشــؤوا بســرعة الفتــة وكفــاءة عاليــة  والصناعــة مــن خدمــات تقليدي

البوابــات االلكرتونيــة والتــي ســاهمت فــي تســريع المعامــات وتحســن بيئــة االعمــال.  

يســعدني أن أعــرب عــن فخــري واعتــزازي بمنجــزات وإســهامات وزارة التجــارة والصناعــة الكبــرية الواضحــة 
فــي دعــم خطــة التنميــة كويــت جديــدة 2035، ونؤكــد عزمنــا الامحــدود للســري بخطــى ثابتــة ومتزنــة، للوصــول 

إلــى كل مــا مــن شــأنه رفــع اســم بادنــا الكويــت وســمعتها التجاريــة والصناعيــة بــن دول العالــم.

كلمة معالي وزي�ر التجارة والصناعة 

خالد ناصر الروضان
لدليل الخدمات اإللكرتونية بوزارة 

خالد ناصر الروضان التجارة و الصناعة
وزي�ر التجارة والصناعة ووزي�ر الدولة لشؤون الشباب بالوكالة
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة شخص واحد ) لرتخيص حر متناهي الصغر ( – هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق وال يعمل في القطاع الحكومي .
- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لشروط 

وضوابط القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 .
- خلو الصحيفة الجنائية لمالك الشركة ومديرها من األحكام الجنائية ) القضايا التجارية (  

المنصوص عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :

-  إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط االستشارات يقوم 

بتحميل موافقة  رسمية من  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند اإلدارة للشركة 

www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية للشركة التي   يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المزمع 

www.kbc.gov.kw  ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER

اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة ذات مسؤولية محدودة - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .
-  أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي.

- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 
الشركاء والمدراء وشروط وضوابط الجهات الرقابية .

- خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من أحكام جنائية في القضايا التجارية 
المنصوص عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة.

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
-  إذا كأن الشريك شخصية اعتبارية أجنبية أو خليجية ) تحميل ترخيص الشركة أن وجد وسجلها 
التجاري وعقد ت�أسيسها على الموقع  اإللكرتوني لإلدارة www.kbc.gov.kw (بعد ترجمتهم 

وتصديقهم في سفارة الكويت في بلد المنشأ وإدارة   التصديقات في وزارة الخارجية 
الكويتية .

-  إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط اإلستشارات 
يقوم بتحميل موافقة   رسمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  على  توليه بند اإلدارة 

.www.kbc.gov.kw للشركة المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية  للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على  توليه بند اإلدارة الشركة المزمع 
   www.kbc.gov.kw ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة الشخص الواحد - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :
- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق.

- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .
- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 

الشريك والمدير وشروط وضوابط الجهات الرقابية .
- خلو الصحيفة الجنائية لمالك الشركة والمدراء من أحكام جنائية ) القضايا التجارية( المنصوص 

عليها وفقا  لقأنون وزارة التجارة 

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كأن مالك الشركة شخصية اعتبارية أجنبية أو خليجية يقوم بتحميل ترخيص الشركة أن وجد 
وسجلها التجاري وعقد ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني  www.kbc.gov.kw( بعد ترجمتهم 

وتصديقهم في سفارة الكويت في بلد المنشأ وإدارة التصديقات وزارة الخارجية الكويتية
- إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط اإلستشارات يقوم 
بتحميل موافقة   رسمية من الهيئة للتعليم التطبيقي على توليه بند إلدارة الشركة المزمع 

.www.kbc.gov.kw - ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المزمع 
.www.kbc.gov.kw ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة تضامنية - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون جميع الشركاء والمدراء في الشركة بالغن من العمر 21 عامًا فما فوق.
- أن يكون جميع الشركاء أشخاصا طبيعن .

- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .
- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 

الشركاء وشروط وضوابط الجهات الرقابية .
- خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من أحكام جنائية )القضايا التجارية( المنصوص 

عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط اإلستشارات يقوم 

بتحميل موافقة رسمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند إدارة الشركة 
www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 
عمومية للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المزمع 

www.kbc.gov.kw ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة توصية بسيطة - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :
- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .

- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي.
- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 

الشركاء والمدراء وشروط وضوابط الجهات الرقابية .
- خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من األحكام الجنائية في القضايا التجارية 

المنصوص عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كأن الشريك شخصية اعتبارية أجنبية أو خليجية يقوم بتحميل ترخيص الشركة أن وجد 

وسجلها التجاري و عقد ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة www.kbc.gov.kw بعد 
ترجمتهم وتصديقهم في سفارة الكويت في بلد المنشأ واداره التصديقات في وزارة 

الخارجيه الكويتية.
- إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط االستشارات يقوم 
بتحميل موافقة رسمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند اإلدارة للشركة 

.www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية   للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المزمع 
. www.kbc.gov.kw ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة ذات مسؤولية محدودة - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .
- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .

- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 
الشركاء والمدراء وشروط وضوابط الجهات الرقابية .

- أال يكون من بن الشركاء جمعية نفع عام أو مربة أو جهة خريية .
- أن تقدم الشركة بيأنات مالية ) ميزائية ( سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر .

- خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من أحكام )جنائية القضايا( التجارية المنصوص 
عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:
ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :

- إذا كأن الشريك شخصية اعتبارية أجنبية أو خليجية ) تحميل ترخيص الشركة أن وجد وسجلها 
www.kbc.gov.kw التجاري وعقد ت�أسيسها( على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

بعد ترجمتهم وتصديقهم في سفارة الكويت في بلد المنشأ وإدارة التصديقات في وزارة 
الخارجية الكويتية .

- إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط االستشارات يقوم 
بتحميل موافقة   رسمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند اإلدارة للشركة 

. www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية   للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المزمع 
.www.kbc.gov.kw ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER



16

اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة شخص واحد - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :
- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .

- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي
- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 

الشريك والمدير وشروط وضوابط الجهات الرقابية .
- أال يكون مالك الشركة جمعية نفع عام أو مربة أو جهة خريية .

- أن تقدم الشركة بيأنات مالية ) ميزأنية ( سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر
- خلو الصحيفة الجنائية لمالك الشركة والمدراء من األحكام الجنائية القضايا التجارية 

المنصوص عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:
ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :

- إذا كأن مالك الشركة شخصية اعتبارية أجنبية أو خليجية ) تحميل ترخيص الشركة أن وجد 
وسجلها التجاري و عقد ت�أسيسها( على الموقع  اإللكرتوني لإلدارة www.kbc.gov.kw   بعد 

ترجمتهم وتصديقهم في سفارة الكويت في بلد المنشا وإدارة التصديقات في وزارة 
الخارجية الكويتية .

- إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط االستشارات يقوم 
بتحميل موافقة   رسمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند اإلدارة للشركة   

. www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية  للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند إدارة الشركة المزمع 
www.kbc.gov.kw ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة تضامنية - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون جميع الشركاء والمدراء في الشركة بالعن من العمر 21 عامًا فما فوق .
- أن يكون جميع الشركاء أشخاصا طبيعن .

- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .
- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 

الشركاء وشروط  وضوابط الجهات الرقابية .
- أن تقدم الشركة بيأنات مالية في ) ميزأنية ( سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر .

- خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من األحكام الجنائية في القضايا التجارية 
المنصوص عليها  وفقا لقأنون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط اإلستشارات يقوم 

بتحميل موافقة   رسمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند اإلدارة
www.kbc.gov.kw الشركة المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة -

- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 
عمومية  للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة
www.kbc.gov.kw للشركة المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER



18

اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة توصية بسيطة  - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :
- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .

- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي
- أال يكون من بن الشركاء جمعية نفع عام أو مربة أو جهة خريية .

- أن تقدم الشركة بيأنات مالية ) ميزأنية ( سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر  
- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 

الشركاء والمدراء وشروط وضوابط الجهات الرقابية .
- خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من األحكام الجنائية القضايا التجارية 

المنصوص عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة.

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كأن الشريك شخصية اعتبارية أجنبية أو خليجية يقوم بتحميل ترخيص الشركة أن وجد 

وسجلها التجاري وعقد ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة بعد ترجمتهم وتصديقهم 
في سفارة الكويت في بلد المنشأ وإدارة التصديقات في وزارة الخارجية الكويتية.

- إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط االستشارات يقوم 
بتحميل موافقة رسمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند اإلدارة للشركة 

www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المزمع 
.www.kbc.gov.kw ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة ذات مسؤولية محدودة )قابضة(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .
- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .

- أن ت�كون أنشطة الشركة على النحو التالي :
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها 

وتوفري الدعم الازم  لها
- أن تملك العقارات والمنقوالت الازمة لمباشرة عملها

- تموي�ل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغري
- أن تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات االخرتاع والعامات التجارية أو النماذج الصناعية 

وحقوق  االمتياز وغريها من الحقوق المعنوية واستغالها وت�أجريها للشركات القابضة 
التابعة لها ولغريها .

- است�ثمار أموالها في اإلتجار باألسهم والسندات واألوراق المالية األخرى
- صناديق االست�ثمار المفتوحة

- صناديق االست�ثمار المعلقة
- إدارة صناديق االست�ثمار المشرتكة

- االشرتاك في ت�أسيس الشركات
- خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من األحكام الجنائية في القضايا التجارية 

المنصوص عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة.

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة الشخص الواحد )قابضة(

الشروط الواجب توافرها :
ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :

-  إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط اإلستشارات يقوم 
بتحميل موافقة  رسمية من  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند اإلدارة للشركة 

www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المزمع 
www.kbc.gov.kw  ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- يوم واحد للرد على الطلب      -  يوم واحد للت�أكد من الصحيفة الجنائية      - يوم واحد للتوثيق                

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة الشخص الواحد )قابضة(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .
- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .

- أن ت�كون أنشطة الشركة على النحو التالي :
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها 

وتوفري الدعم الازم لها  
- أن تملك العقارات والمنقوالت الازمة لمباشرة عملها

- تموي�ل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغري
- أن تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات االخرتاع والعامات التجارية أو النماذج الصناعية 

وحقوق االمتياز وغريها من الحقوق المعنوية
- استغالها وت�أجريها للشركات القابضة التابعة لها ولغريها .

- إست�ثمار أموالها في االتجار باألسهم والسندات واألوراق المالية األخرى
- صناديق االست�ثمار المفتوحة

- صناديق االست�ثمار المغلقة
- إدارة صناديق االست�ثمار المشرتكة

- االشرتاك في ت�أسيس الشركات
- خلو الصحيفة الجنائية لمالك الشركة ومديرها من األحكام الجنائية في القضايا التجارية 

المنصوص عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة.

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   من ٣ إلى ٥ دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة شخص واحد )قابضة(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .
- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .

- أن ت�كون أنشطة الشركة على النحو التالي :
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها 

وتوفري الدعم الازم لها  
- أن تملك العقارات والمنقوالت الازمة لمباشرة عملها

- تموي�ل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغري
- أن تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات االخرتاع والعامات التجارية أو النماذج الصناعية 

وحقوق االمتياز وغريها من الحقوق المعنوية و استغالها وت�أجريها للشركات القابضة 
التابعة لها ولغريها .

- أن تستشمر أموالها في االتجار باألسهم والسندات واألوراق المالية األخرى
- صناديق االست�ثمار المفتوحة

- صناديق االست�ثمار المغلقة
- إدارة صناديق االست�ثمار المشرتكة

- االشرتاك في ت�أسيس الشركات
- خلو الصحيفة الجنائية لمالك الشركة ومديرها من األحكام الجنائية في القضايا التجارية 

المنصوص عليها وفقا لقأنون  وزارة التجارة.

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   من ٣ إلى ٥ دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة المركبة تجارية متنقلة

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر 21 عامًا فما فوق .
- أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .

- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزأولتها داخل الكويت وفقا لجنسية 
الشركاء والمدراء وشروط وضوابط الجهات الرقابية .

خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من األحكام الجنائية في القضايا التجارية 
المنصوص عليها وفقا لقأنون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

- تحميل إقرار وتعهد من خال طباعة النموذج في بداية تقديم الطلب على الموقع 
www.kbc.gov.kw اإللكرتوني إلدارة النافذة  الواحدة

- تحميل مخطط العربة ) الكروكي ( على الموقع اإللكرتوني إلدارة النافذة الواحدة
.www.kbc.gov.kw

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   من ٣ إلى ٥ دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة ذات مسؤولية محدودة - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط .

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط إن وجدت

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كمتطلب لبلدية الكويت ويقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.kbc.gov.kw  وذلك إلرسالة إلكرتونيًا لبلدية الكويت .

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   من ٣ إلى ٥ دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة شخص واحد - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط إن وجدت .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت ويقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.kbc.gov.kw وذلك الرساله الكرتونيا لبلدية الكويت

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
اليوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER



26

اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة تضامنية - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :
- أن يكون للشركة سجل تجاري .

- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط.
- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط إن وجدت .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت ويقوم طالب الرتخيص بتحميل المستندعلى الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.bbc.gov.kw وذلك إلرساله إلكرتونيا  لبلدية الكويت

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة شخص واحد ) قابضة (

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط.

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط إن وجدت .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت يقوم طالب الرتخيص بتحميل المستندعلى الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.bbc.gov.kw وذلك إلرساله الكرتونيا  لبلدية الكويت

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص حر متناهي الصغر لشركة شخص واحد - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :
- أن يكون للشركة سجل تجاري .

- أن يكون لها موطن مختار لمزأولة النشاط ) صندوق بريد باسم الشركة أو مكتب محامي أو 
مكتب محاسب أو من في حكمهم(

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط إن وجدت

المستندات المطلوبة:

- مستند إثبات الموطن المختار )وصل صندوق الربيد بإسم الشركة أو كتاب من صاحب 
مكتب المحاماة أو مكتب المحاسبة( ويقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع 

www.kbc.gov.kw اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط )إن وجدت(

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت ويقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.kbc.gov.kw وذلك إلرساله إلكرتونيا لبلدية الكويت .

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة شخص واحد - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط .

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط )إن وجدت(

المستندات المطلوبة:
ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 

كما تطلب لبلدية الكويت يقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 
لإلدارة www.kbc.gov.kw وذلك إلرساله إلكرتونيا لبلدية الكويت

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة تضامنية - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط .

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط )إن وجدت(

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت ويقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.bbc.gov.kw وذلك إلرساله إلكرتونيا لبلدية الكويت

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة توصية بسيطة - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط .

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط )إن وجدت(

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت ويقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.kbc.ov.kw وذلك إلرساله إلكرتونيا لبلدية الكويت

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة ) قابضة(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط .

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط إن وجدت .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت يقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.kbc.gov.kw وذلك إلرساله إلكرتونيا لبلدية الكويت

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة شخص واحد ) قابضة(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط .

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط )إن وجدت( .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت يقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.kbc.gov.kw وذلك إلرساله إلكرتونيا لبلدية الكويت .

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER



35

اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص مركبة تجارية متنقلة

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن ت�كون المركبة جاهزة للعمل .

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط )إن وجدت(

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا موافقة الجهات الرقابية 
لبعض األنشطة فيقوم طالب الرتخيص بطباعة كتب الجهات الرقابية من خال الموقع 

www.kbc.gov.kw اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة ذات مسؤولية محدودة ) قابضة(

المستندات المطلوبة:

-  إذا كأن المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط اإلستشارات يقوم 
بتحميل موافقة  رسمية من  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على توليه بند اإلدارة للشركة 

www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
- إذا كأن المدير يتولى إدارة أكر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المزمع 
www.kbc.gov.kw  ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
ال يوجد

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة توصية بسيطة - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري
- أن يكون لها موقع فعلي لمزأولة النشاط .

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط )إن وجدت(

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة ، فيما عدا صورة لعقد ووصل اإليجار 
كما تطلب لبلدية الكويت ويقوم طالب الرتخيص بتحميل المستند على الموقع اإللكرتوني 

لإلدارة www.kbc.ov.kw وذلك إلرساله إلكرتونيا لبلدية الكويت

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- ٥ دقائق لتقديم الطلب     -   ٣-٥ دقائق على موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت االعمال

KUWAIT BUSSINESS CENTER





قطاع شؤون الرقابة وحماية 
المستهلك
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اسم الخدمة / اإلجراء:

شكأوى المستهلكن

الشروط الواجب توافرها :

- استام شكأوى المستهلكن بعد سماع الشكوى من العاقة مباشرة على أن يتم الت�أكد 
بكامل أهليته وتجأوزه عمره 18 عامًا أو من ولي أمره إن كأن قاصر.

- ت�ثبيت الشكوى من خال تسجيل الشكوى في سجل الشكأوي في المركز مع وضع جميع 
البيأنات المتاحة في السجل

- يجب أن ت�كون الشكوى من اختصاص وزارة التجارة والصناعة.

المستندات المطلوبة:
- صورة البطاقة المدنية للمشت�كي.

- فاتورة الشراء.
- عقد محل الشكوى.

إدارة الرقابة التجارية

موقع اإلنجاز
المراكز التابعة لمراقبات تفتيش المحافظات في إدارة 
الرقابة التجارية الخط الساخن: 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥

الوقت المستغرق
يوم واحد                                                إلى أربعة أيام

الرسوم :
اليوجد
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إدارة الرقابة التجارية

اسم الخدمة / اإلجراء:

شكأوي المقلد

الشروط الواجب توافرها :

- استام شكأوى المستهلكن بعد سماع الشكوى من العاقة مباشرة على  أن يتم الت�أكد 
بكامل أهليته وتجأوزه عمره 18 عاما أو من ولي أمره إن كأن قاصر.

- ت�ثبيت الشكوى من خال تسجيل الشكوى في سجل الشكأوي في المركز مع وضع جميع 
البيأنات المتاحة في السجل.

- يجب أن ت�كون الشكوى من اختصاص وزارة التجارة والصناعة.

المستندات المطلوبة:

- صورة البطاقة المدنية للمشت�كي.
- فاتورة الشراء.

- عقد محل الشكوي.

موقع اإلنجاز
المراكز التابعة لمراقبات تفتيش المحافظات في إدارة 
الرقابة التجارية الخط الساخن: 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥

الوقت المستغرق
يوم واحد                                                إلى أربعة أيام

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إشعار مراجعة

الشروط الواجب توافرها :

- هوية المفتش.
- حضور المخالف - مسؤل المخالفة

المستندات المطلوبة:

- صورة البطاقة المدنية للمشت�كي في حال وجود شكوى.
- صورة البطاقة المدنية لصاحب الرتخيص المخالف مسؤل المخالفة

- صورة الرتخيص التجاري.
- صورة عقد االست�ثمار / اإليجار

إدارة الرقابة التجارية

موقع اإلنجاز
المراكز التابعة لمراقبات تفتيش المحافظات في إدارة 
الرقابة التجارية الخط الساخن: 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥

الوقت المستغرق
من يوم إلى ثالثة أيام

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إشعار مخالفة

الشروط الواجب توافرها :

- هوية المفتش.

المستندات المطلوبة:

- صورة البطاقة المدنية لصاحب الرتخيص - المخالف
- صورة الرتخيص التجاري.

إدارة الرقابة التجارية

موقع اإلنجاز
المراكز التابعة لمراقبات تفتيش المحافظات في إدارة 
الرقابة التجارية الخط الساخن: 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥

الوقت المستغرق
من يوم إلى ثالثة أيام

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

محضر ضبط مخالفة

الشروط الواجب توافرها :

- كل ما يكلف به من مسؤله المباشر في القيام بأعمال التفتيش.

المستندات المطلوبة:

- هوية المفتش أو حامل صفة الضبطية القضائية

إدارة الرقابة التجارية

موقع اإلنجاز
المراكز التابعة لمراقبات تفتيش المحافظات في إدارة 
الرقابة التجارية الخط الساخن: 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب ت�ثبيت بلد المنشأ

الشروط الواجب توافرها :

- األوراق الرسمية الخاصة بالشركة وصور عنها.
- حضور صاحب العاقة شخصيًا أو من ينوب عنه رسميا.

- إثبات بعدم وجود مخالفة بحق الشركة بما يخص بلد المنشأ من إدارة الرقابة التجارية.
- رسوم المعاملة

المستندات المطلوبة:

- كتاب من الشركة موجه لإلدارة بطلب ت�ثبيت بلد المنشأ.
- تعبئة نموذج طلب ت�ثبيت بلد المنشا الخاص بالوزارة.

- إحضار جميع األوراق الخاصة بالبضاعة )رخصة الشركة - شهادة استرياد - فواتري البضاعة - 
بطلب ت�ثبيت بلد المنشأ – البيأن الجمركي – صورة بطاقة صاحب العاقة أو من ينوب عنه(.

- إحضار عينة من البضاعة
- إحضار عينة من البضاعة مثبت عليها ) االستيكر_ الليبل - الختم( من المطبعة كنموذج ت�ثبيت.

إدارة الرقابة التجارية

موقع اإلنجاز
المراكز التابعة لمراقبات تفتيش المحافظات في إدارة 
الرقابة التجارية الخط الساخن: 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥

الوقت المستغرق
من 10 إلى ٣0 دقيقة

الرسوم :
10 د.ك
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اسم الخدمة / اإلجراء:

هدايا مجأنية فورية

الشروط الواجب توافرها :
- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل بداية العرض

- تعبئة كشف الهدايا والجوائز المجأنية ومواصفاتها بشكل تفصيلي لكل جائزة أو هدية 

)كميتها والقيمة المادية(

المستندات المطلوبة:

- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة ، وللمؤسسة وكل فرع مشارك بالمعرض
- اعتماد التوقيع

- نموذج مبدئي عن اإلعألن

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1-1٥ دقيقة

الرسوم :
)٥0 دك ( للمحل الواحد

+ )10 دك ( لكل فرع
أو ) ٥ د.ك ( لكل نقطة

بيع لدى الغري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

هدايا فورية )امسح واربح (

الشروط الواجب توافرها :

- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل بداية العرض
- تعبئة كشف الهدايا والجوائز المجأنية ومواصفاتها بشكل تفصيلي لكل جائزة أو هدية 

)كميتها والقيمة المادية(

المستندات المطلوبة:

- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة أو للمؤسسة وكل فرع مشارك بالمعرض
- اعتماد التوقيع

- نموذج مبدئي عن اإلعألن وكوبون العرض

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة إلى ٥ أيام

الرسوم :
)٥0 د.ك ( للمحل الواحد

+ )10 د.ك ( لكل فرع
أو ) ٥ د.ك ( لكل نقطة بيع الغري 
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اسم الخدمة / اإلجراء:

استدعاء

الشروط الواجب توافرها :
- التعأون مع األخوه مجلس التعأون الخليجي عن طري�ق الموحد وطري�ق اتحاد الوكاالت 

السيارات عرب مواقع التواصل اإلجتماعي

- استدعاء السيارات والسلع عن طري�ق اإلباغ من قبل الشركة

- عمل مذكرة استدعاء واإلتصال على الشركات ويتم حضورهم وتسليمهم المذكرة

المستندات المطلوبة:

 - مذكرة من قبل الشركة عن الخلل الموجود بالسلعة أو المركبة
- يتم إعألن االستدعاء عرب الجرائد المختلفة وايضا األون الين

- تقديم بتقري�ر تفصيلي عن مجموع السلع والمركبات التي تم استدعائها خال 120 يوم

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

عرض ترخيص عرض خاص )الجمعيات التعاونية - األسواق المركزية(

الشروط الواجب توافرها :

- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل بداية العرض
- تعبئة الطلب

المستندات المطلوبة:

- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة / وللمؤسسة وكل فرع مشارك بالمعرض
- اعتماد التوقيع للشركة أو المؤسسة

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
)٥0 د.ك( للمحل الواحد

أو ) ٥ د.ك ( لكل نقطة بيع لدي الغري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

عرض ترخيص تنزيات

الشروط الواجب توافرها :

- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل العرض

- تعبنة الطلب

المستندات المطلوبة:

- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة أو للمؤسسة وكل فرع مشارك بالمعرض
- اعتماد التوقيع للشركة / المؤسسة

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
)٥0 د.ك ( للمحل الواحد

+ )10 د.ك ( لكل فرع
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اسم الخدمة / اإلجراء:

عرض خاص للمحات

الشروط الواجب توافرها :

- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل بداية العرض
-  تعبئة الطلب

المستندات المطلوبة:

- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة / وللمؤسسة وكل فرع مشارك بالمعرض
- اعتماد التوقيع للشركة المؤسسة

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
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اسم الخدمة / اإلجراء:

عرض ترخيص تصفية خاصة

الشروط الواجب توافرها :

- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل بداية العرض

- تعبئة الطلب

المستندات المطلوبة:

- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة / وللمؤسسة وكل فرع مشارك بالمعرض
- اعتماد التوقيع للشركة / المؤسسة

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
)٥0 د.ك ( للمحل الواحد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

عرض ترخيص تصفية عامة

الشروط الواجب توافرها :

- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل بداية العرض
- تعبئة الطلب

المستندات المطلوبة:

- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة / وللمؤسسة وكل فرع مشارك بالمعرض
- اعتماد التوقيع للشركة / المؤسسة

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
)٥0 د.ك ( للمحل الواحد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

عرض ترخيص تنزيات

الشروط الواجب توافرها :

- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل بداية العرض

- تعبئة الطلب

المستندات المطلوبة:

- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة / وللمؤسسة وكل فرع مشارك بالمرض
- اعتماد الرتفيع للشركة / للمؤسسة

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة إلى ساعة

الرسوم :
)٥0 دك ( للمحل الواحد

أو ) 10 د.ك( لكل فرع
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اسم الخدمة / اإلجراء:

سحب على جوائز مجأنية

الشروط الواجب توافرها :

- يقدم الطلب بفرتة التقل عن )5( أيام قبل بداية العرض
- تعبئة كشف بالجوائز المجأنية ومواصفاتها بشكل تفصيلي لكل جائزة أو هدية )كميتها 

والقيمة المالية(
- فاتورة الشراء الخاصة بالجوائز المقدمة بالعرض

المستندات المطلوبة:
- صورة الرتخيص التجاري الرئيسي للشركة / وللمؤسسة وكل فرع مشارك بالمعرض

- اعتماد التوقيع
- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها

اإلدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجأنية واإلعألن منطقة األندلس قطعة 11- 

االفنيوز - الخط الساحن 1٣٥ واتس آب ٥٥1٣٥1٣٥
cpd.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة إلى ساعة واحدة

الرسوم :
)٥0 دك ( للمحل الواحد
أو )10 دك( لكل فرع أو

)٥ د.ك( لكل نقطة بيع لدي الغري





قطاع شؤون الشركات 
والرتاخيص التجارية
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 ت�أسيس شركة مساهمة كويتية عامة

الشروط الواجب توافرها :
- أن ال يقل عدد المؤسسن عن خمسة أشخاص طبيعي�ن أو اعتباري�ن

- أن ت�كون أغراض الشركة ال تخالف مبدأ الوحدة و التخصص
-  موافقة الجهات الرقابية وفقا للملحق
-  ت�أسيس الشركة بقرار من معالي الوزي�ر

- أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وكافيا لتحقيق أغراضها واليقل عن الحد األدني 
)حسب نشاط الشركة أو شروط الجهات الرقابية األخرى إن وجدت( واليقل اكت�تاب المؤسسن 

عن 10% من رأس مال الشركة المصدر
- أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمسة أعضاء

المستندات المطلوبة:

- تعبئة طلب ت�أسيس الشركة موقع من المؤسسن وي�جوز تفويض أحد المؤسسن لمباشرة 
اعمال الت�أسيس

- صور البطاقات المدنية للمؤسسن
- إذا كأن من بن المؤسسن شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من 

وثيقة ت�أسيسه، وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على االشرتاك في الت�أسيس وصورة 
من الرتخيص التجاري

- صورة تفيد بحجز األسم التجاري من اإلدارة المختصة
- صورة من مشروع عقد الت�أسيس و النظام األساسي للشركة

- شهادة من البنك تفيد بإيداع حصة المؤسسن من رأس المال )بعد الحصول على اإلسم 
التجاري(.

- تقويم الحصص العينية لرأس مال الشركة بيأن الحصة العينية و إسم المقدم و حقوق 
الرهن( من إحدى مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال(.

- نسخة من دراسة الجدوى اإلقتصادية لمشروع الشركة

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى ٢

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٣ شهور إلى 6 شهور

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة

الشروط الواجب توافرها :

- أن ال يقل عدد المؤسسن عن خمسة أشخاص طبيعي�ن أو اعتباري�ن
- أن ت�كون أغراض الشركة ال تخالف مبدأ الوحدة و التخصص

- موافقة الجهات الرقابية )حسب نوع نشاط الشركة المراد ت�أسيسها(
- أن يكون رأس مال الشركة بالنقد الكويتي وكافيا لتحقيق أغراضها واليقل عن الحد األدني 

)حسب نشاط الشركة أو شروط الجهات الرقابية األخرى إن وجدت( واليقل اكت�تاب المؤسسن 
عن 25% من رأس مال الشركة المصدر

- أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ثاثة أعضاء ال يعملون في الوظائف الحكومية

المستندات المطلوبة:

- تعبئة طلب ت�أسيس الشركة موقع من المؤسسن مبن فيه إسم من يوكله المؤسسن 
لمباشرة إجراءات الت�أسيس

- صور البطاقات المدنية للمؤسسن.
- إذا كأن من بن المؤسسن شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمده من 

وثيقة ت�أسيسه، وما يثبت موافقة الجهة المختصة فيه على االشرتاك في الت�أسيس وصورة 
من الرتخيص التجاري.

- صورة تفيد بحجز االسم التجاري من اإلدارة المختصة.
-  صورة من مشروع عقد الت�أسيس و النظام األساسي للشركة.

- شهادة من البنك تفيد بإيداع حصة المؤسسن من رأس المال ) بعد الحصول على اإلسم 
التجاري(

- تقويم الحصص العينية لرأس مال الشركة ) بيأن الحصة العينية و إسم المقدم و حقوق 
الرهن( من إحدى مكاتب التدقيق المعتمدة من هيئة أسواق المال.

- نسخة من دراسة الجدوى اإلقتصادية لمشروع الشركة.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى ٢

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
شهر إلى ٣ شهور

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تحوي�ل الكيأن القأنوني من شركة أشخاص إلى شركة مساهمة كويتية مقفلة

الشروط الواجب توافرها :
- صدور قرار من الجهة المختصة بالشركة بتحولها إلى شركة مساهمة كويتية مقفلة

- أنقضاء سنتن ماليتن على األقل من قيد الشركة في السجل التجاري.
- أال ت�كون الشركة في مرحلة التصفية.

- أن ت�كون الشركة قد حققت عائد ربح ال يقل عن 25% من رأس المال المدفوع.
- أال يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التحوي�ل عن الحد األدنى للشكل المراد التحول إليه.

- أن يكون الشكل المراد التحول إليه متفقا مع أغراضها الحالية.
- إعداد تقري�ر تفصيلي معتمد من مراقب الحسابات برتقيم أصول الشركة وخصومها ونتائج 

آخر سنتن ماليتي�ن للشركة.
- أن يكون الرتخيص ساري المفعول لمدة ال تقل عن ستة أشهر.

المستندات المطلوبة:

- صورة من محضر الجمعية العامة غري العادية بالموافقة على تحوي�ل كيأن الشركة
- صورة من تقري�ر آخر سنتن ماليتي�ن للشركة موقعة من قبل مراقب الحسابات والشركاء

- صورة من عقد ت�أسيس الشركة والنظام األساسي )إن وجد( وكافة التعديات التي أجريت عليه
- صورة من الرتخيص التجاري الشركة ساري المفعول على أن ال يقل عن ستة أشهر

- دراسة جدوى اقتصادية لمشروع التحول إذا كأن رأس المال يزيد عن خمسة ماي�ن دينار 
كويتي

- اتخاذ إجراءات النشر واإلعألن على نفقة الشركة

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى ٢

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
 من شهر إلى 6 أشهر

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار شهادة بأعضاء مجلس اإلدارة و المفوضن بالتوقيع عن الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من محضر الجمعية العمومية العادية المتضمن الموافقة على بند أنتخاب أو تعي�ن أعضاء
مجلس اإلدارة وفقا لعقد الت�أسيس

- صورة من محضر إجتماع مجلس اإلدارة الذي تم فيه تشكيل المجلس موقعا من أمن السر و جميع
االعضاء الحاضري�ن ويكون تاريخه في نفس أو بعد تاري�خ اجتماع الجمعية العمومية .

- صحيفة الحالة الجنائية األصلية لجميع األعضاء صادرة من اإلدارة العامة لألدلة الجنائية .
- صورة من ت�أشرية السجل التجاري بأخر تعديات النظام االساسي في ما يتعلق بعدد اعضاء 

مجلس اإلدارة .
- طلب من الشركه موجه للوزارة بإصدار شهادة أعضاء موقعه من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه

أو من يفوضه مجلس اإلدارة.
- كتاب تفويض موقعا من الرئيس أو نائبه أو المفوض بالتوقيع عن الشركة إلستام الشهادة حديث.

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
تقديم الطلب بموقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

www.moci.gov.kw ومن ثم الحضور الشخصي - لتسليم 
صحيفة الحالة الجنائية االصلية وجميع المستندات 

المطلوبة ومن ثم إستالم الشهادة

الوقت المستغرق
1٥ – ٢٥ دقيقة

الرسوم :
)80 دينار كويتي ( إلصدار لشهادة االعضاء.

)٣0 دينار كويتي ( إلصدار لشهادة المخولني 
بالتوقيع .

مالحظة في حال وجود ممثلني ألعضاء أو 
اشخاص طبيعية أو اعتبارية يتعني إرسال كتب 

تعي�ني من تلك الجهات .
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص تجاري لشركة مساهمة أو ترخيص فرع

الشروط الواجب توافرها :

- طلب إصدار رخصة تجارية أو رخصة موقع عليه رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو المفوض 
بالتوقيع عن الشركة مع ارفاق صورة من التفويض

- صورة من عقد اإليجار أو الفرع و وصل بالقيمة التجارية
- صورة من عقد الت�أسيس

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
تقديم الطلب بموقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني 

www.moci.gov.kw ومن ثم الحضور الشخصي - اإلستالم 
الرخصة.

الوقت المستغرق
10 – ٢0 دقيقة

الرسوم :
الرخصة الرئيسية )عامة( 1٥0 د.ك

 )مقفلة( 100 د.ك
رخصة فرع )عامة( 80 د.ك

 )مقفلة( ٥0 د.ك
مالحظة مخاطبة الجهات الرقابية المعنية لطلب 

الموافقة على تغي�ري العنوان إن وجدت
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد الرخصة التجارية أو رخصة فرع

الشروط الواجب توافرها :

- طلب تجديد الرخصة التجارية موقعًا عليه رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو المفوض بالتوقيع 
عن الشركة مع إرفاق صورة من التفويض

- عقد إي�جار و وصل إي�جار
- تقديم وصل بتسليم البيأنات المالية لقسم الميزأنيات

- الرخصة التجارية األصلية القديمة
- كتاب تفويض موقعا من الرئيس أو نائبه أو من يخوله المجلس بتفويض الشخص المستلم 

للرخصة حديث.

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
تقديم الطلب بموقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني 

www.moci.gov.kw ومن ثم الحضور الشخصي - اإلستالم 
الرخصة.

الوقت المستغرق
10 – ٢0 دقيقة

الرسوم :
الرخصة الرئيسية )عامة( 1٥0 د.ك

 )مقفلة( 100 د.ك
رخصة فرع )عامة( 80 د.ك

 )مقفلة( ٥0 د.ك
مالحظة 1- الت�أكد من تقديم ما يفيد بتسليم 

البيأنات المالية من قسم الميزأنيات عن 
السنوات السابقة

٢- مخاطبة الجهات الرقابية المعنية لطلب 
تجديد الرخصة التجارية )إن وجدت(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري عنوان الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- طلب تغي�ري عنوان الشركة موقعا عليه رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو المفوض بالتوقيع عن 
الشركة مع ارفاق صورة من التفويض .

- عقد إي�جار و وصل القيمة اإليجارية .
- تقديم مايفيد بتسليم آخر ميزأنية لقسم الميزأنيات .

- الرخصة األصلية القديمة.
- كتاب تفويض موقع من الرئيس أو نائبه أو من يخوله المجلس بتفويض الشخص المستلم 

للرخصة حديث.

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
تقديم الطلب بموقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني 

www.moci.gov.kw ومن ثم الحضور الشخصي - إلستالم 
الرخصة.

الوقت المستغرق
10 – ٢0 دقيقة

الرسوم :
)80 دينار كويتي (

مالحظة 
مخاطبة الجهات الرقابية المعنية لطلب 
الموافقة على تغي�ري العنوان إن وجدت.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس اإلدارة

الشروط الواجب توافرها :

- تقديم طلب موقع من طالب الشهادة شخصيا.
- صورة من البطاقة المدنية لطالب الشهادة .

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
تقديم الطلب بموقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني 

www.moci.gov.kw ومن ثم الحضور الشخصي - إلستالم 
الرخصة.

الوقت المستغرق
10 – ٢0 دقيقة

الرسوم :
 )٤0 دينار كويتي (
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تصديق صوره من الرخصة التجارية األصلية

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من الرخصة التجارية الشركة

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور ا/ إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٥-10 دقائق

الرسوم :
)10 دينار كويتي(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستام إخطارات الجمعيات العامة العادية

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب االخطار من الشركة بتاري�خ وي�وم ووقت ومكأن االجتماع موقع من الرئيس أو من ينوب عنه
- جدول أعمال الجمعيات العادية

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

www.moci.gov.kw  مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع 
الوزارات - بلوك ٢ - الدور ا - إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٥-10 دقائق

الرسوم :
ال يوجد

مالحظة
- للشركات الخاضعة للجهات الرقابية تقديم 

كتاب يفيد االحاطة بجدول االعمال
- تقديم ما يفيد الموافقة على اسماء 

المرشحني بإنتخاب مجلس اإلدارة من الجهات 
الرقابية
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اسم الخدمة / اإلجراء:

استام إخطارات الجمعيات العامه الغري عادية

الشروط الواجب توافرها :
- كتــاب اإلخطــار مــن الشــركة بتاريــ�خ ويــ�وم ووقــت ومــكأن اإلجتمــاع موقع مــن الرئيس أو من 

ينــوب عنه
- جدول أعمال الجمعيات غري العادية

- موافقات الجهات الرقابية ) إن وجد(

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

www.moci.gov.kw أو موقع اخر تراه الوزارة + مقر وزارة 
التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك ٢ - الدور ا - إدارة 

الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٥-٢0 دقيقة

الرسوم :
 اليوجد

مالحظة
 للشركات الخاضعة لرقابة أسواق المال والبنك 
المركزي تقديم كتاب أخذ العلم بجدول األعمال
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اسم الخدمة / اإلجراء:

استام محاضر الجمعيات العمومية العادية وغري العادية

الشروط الواجب توافرها :
- صورة من محضر اجتماع الجمعية العادية وغري العادية

- بيأن بالنصاب القأنوني صادر من وكالة مقاصة.
- إقرار وتعهد بصحة البيأنات

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - بلوك - الدور األول - إدارة 

الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
10 – ٣0 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد

مالحظة
 للشركات الخاضعة لرقابة أسواق المال والبنك 
المركزي تقديم كتاب أخذ العلم بجدول األعمال
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اسم الخدمة / اإلجراء:

استام الشكأوى

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب الشكأوى مرفقا به المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة به

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - بلوك - الدور األول - إدارة 

الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
10 – ٣0 دقيقة

الرسوم :
 اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

حضور الجمعيات العامة وفقا لنظم المعمول به في قأنون الشركات 1 لسنة 2016

الشروط الواجب توافرها :

- تقري�ر ممثل الوزارة

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر الشركة أو المكأن المحدد من قبل الوزارة أو الشركة

الوقت المستغرق
ال يوجد وقت محدد

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 دراسة جدول أعمال الجمعية العامة غري العادية

الشروط الواجب توافرها :

- جدول األعمال

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

www.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يومني إلى ثالثة أيام

الرسوم :
 اليوجد

مالحظة في حال وجوب موافقة جهات رقابية 
أخرى مثل ) البنك المركزي أو هيئة أسواق المال( 
يتعني على الشركة احضار صورة من الموافقة مع 
جدول األعمال و ) يست�ثنى من الموافقة المسبقة 
للوزارة زيادة رأس المال عن طري�ق أرباح األسهم 
حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز 

استعمالها إلى رأس المال ( .
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اسم الخدمة / اإلجراء:

النشر في جريدة الكويت اليوم

الشروط الواجب توافرها :

- عدد 2 صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة وغري العادية مختوم باالستام من قسم 
الجمعيات العمومية

- عدد CD 2 بمحضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية بنظام وورد
- طلب رسمي من الشركة بالنشر موقعا من رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه

- صورة البطاقة المدنية لممثل الشركة

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك - 
الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
10 - ٣0 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد

مالحظة )إقرتاح( :  في حال اعتماد النظام 
اإللكرتوني ) الربيد اإللكرتوني الخاص بالقسم( 
يتم تقديم الطلبات الكرتونية ويكون كالتالي:

صورة بنظام PDF لمحضر اجتماع الجمعية 
العامة غري العادية

صورة بنظام WORD بنفس المحضر
طلب رسمي من الشركة بالنشر

صورة البطاقة المدنية لطالب النشر أو لممثل 
الشركة
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار مذكرة الت�أشري في السجل التجاري لزيادة رأس مال الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من إعألن النشر بجريدة الكويت اليوم

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك الدور 

األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
10 - ٣0 دقيقة

الرسوم :
شركة مساهمة عامة

) 100 دينار كويتي (
شركة مساهمة مقفلة

)80 دينار كويتي (
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار مذكرة الت�أشري في السجل التجاري لتخفيض رأس مال الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من إعألن النشر بجريدة الكويت اليوم

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك ٢ 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
10 - ٣0 دقيقة

الرسوم :
شركة مساهمة عامة

) 80 دينار كويتي (
شركة مساهمة مقفلة

)100 دينار كويتي(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار مذكرة الت�أشري في السجل التجاري لزيادة رأس مال الشركة عن طري�ق أسهم المنحة

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من إعألن النشر بجريدة الكويت اليوم

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك الدور 

األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
10 - ٣0 دقيقة

الرسوم :
شركة مساهمة عامة

) 100 دينار كويتي (
)80 دينار كويتي (
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار مذكرة الت�أشري في السجل التجاري لتعديل مواد النظام األساسي

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من إعألن النشر بجريدة الكويت اليوم

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك ٢ 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
٣0 - 60 دقيقة

الرسوم :
شركة مساهمة عامة أو مقفلة

 80 دينار
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار مذكرة الت�أشري في السجل التجاري لتعي�ن مصفي للشركة

الشروط الواجب توافرها :
- صورة من اعألن النشر بجريدة الكويت اليوم

- صورة من البطاقة المدنية للمصفي القأنوني

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك ٢ 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
٣0 - 60 دقيقة

الرسوم :
مالحظة

في حال طلب الشركة لشهادة لمن يهمه االمر 
بإسم المصفي ت�كون رسوم الشهادة ) 10 دينار 

كويتي(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار مذكرة الت�أشري في السجل التجاري اإلنتهاء من التصفية و شطبها من سجات الوزارة

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من إعألن النشر بجريدة الكويت اليوم

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك ٢ 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
1٥ - ٣0 دقيقة

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 إصدار مذكرة الت�أشري في السجل التجاري لإلندماج بن الشركتن مساهمتن

الشروط الواجب توافرها :
- صورة من إعألن النشر بجريدة الكويت اليوم

- تعبئة نموذج عقد اإلندماج بن شركتن

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك ٢ 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
1٥ - ٣0 دقيقة

الرسوم :
شركة مساهمة عامة أو مقفلة

)٢٥0 دينار كويتي (
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 إصدار مذكرة الت�أشري في السجل التجاري تحوي�ل كيأن قأنوني من شركة مساهمة إلى شركة أشخاص

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من إعألن النشر بجريدة الكويت اليوم

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك ٢ 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
٣0 - 60 دقيقة

الرسوم :
شركة مساهمة عامة

)٢٥0 دينار كويتي (
شركة مساهمة مقفلة

)٢00 دينار كويتي (
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تصوي�ر مستندات من ملف شركة

الشروط الواجب توافرها :
- طلب رسمي موجه للوزارة موقعًا من رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه لتصوي�ر 

المستند المراد تصوي�ره

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك ٢ 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة ٢1٤٣

الوقت المستغرق
٣0 - 60 دقيقة

الرسوم :
1 دينار كويتي عن كل ورقة تصوي�ر
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اسم الخدمة / اإلجراء:

دراسة الميزأنيات

الشروط الواجب توافرها :

- جدول األعمال الجمعية العامة العادية بعد أنعقاد االجتماع
- البيأنات المالية

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع األنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

wwww.moci.gov.kw 

الوقت المستغرق
٣0 - 60 دقيقة

الرسوم :
اليوجد

مالحظة
- في حال وجود مناقشة للمخالفات يتم 

مراجعة الشركة للباحث المختص
- اإلنتهاء من دراسة البيأنات المالية ذلك على 

حسب ضغط العمل
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اسم الخدمة / اإلجراء:

دراسة الميزأنيات زيارة أو تخفيض رأس مال الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- جدول األعمال الجمعية العامة غري العادية في وجود زيادة أو تخفيض برأس مال الشركة

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

wwww.moci.gov.kw 

الوقت المستغرق
الشركات العامة غري المدرجة و المقفلة )10 ايام عمل(

الشركات المدرجة ) ٣ ايام عمل (

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

الرد على الشكأوى المقدمة من كل ذوي المصلحة

الشروط الواجب توافرها :
- كتاب رسمي موجه لوزارة التجارة والصناعة من الشاكي يبن فيه شكواه على البيأنات 

المالية واستفساراته

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

wwww.moci.gov.kw 

الوقت المستغرق
)٣ أيام عمل (

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب من كل ذي شأن التصوي�ر البيأنات المالية

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب رسمي + صورة البطاقة المدنية ت�ثبت أنه من ذوي الشأن

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

wwww.moci.gov.kw 

الوقت المستغرق
)٣ أيام عمل (

الرسوم :
اليوجد

مالحظة
مطلوب شهادة من وكالة مقاصة إلثبات 
مساهمة الطالب بالشركة وأن التقل مدة 

صالحية الشهادة عن ۳ أیام
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إجراءات التقديم اختبار القيد في سجل مراقبي الحسابات

الشروط الواجب توافرها :

- الشهادة الجامعية )بكالوري�وس محاسبة(
- شهادة عضوية من جمعية المحاسبن والمراجعن الكويتية ) سارية المفعول (

- شهادة خربة من جهة العمل
- صورة بطاقة مدنية أو ما يقوم مقامها

- صورة شخصية

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور ا/ إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
 ٣ أيام

الرسوم :
)٥0 دينار كويتي (

لكل مادة يتقدم بها
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب القيد في سجل مراقبي الحسابات

الشروط الواجب توافرها :
- تعبئة استمارة طلب القيد

- الشهادة الجامعية )بكالوري�وس محاسبة(
- شهادة عضوية من جمعية المحاسبن والمراجعن الكويتية ) سارية المفعول(

- شهادة من الت�أمينات اإلجتماعية
- شهادة خربة من جهة العمل ال تقل عن خمس سنوات من تاري�خ حصوله على المؤهل 

الجامعي
- صورة البطاقة المدنية أو ما يقوم مقامها

- صورة شخصية
- صحيفة الحالة الجنائية

- شهادة من اإلدارة المختصة بعدم وجود قرارات ت�أديبية ضد طالب القيد بمدة ال تقل عن 
خمس سنوات

- شهادة إجتياز طالب اختبار مزأولة المهنه

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور 1 / إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٣ إلى 7 أيام

الرسوم :
)100 دينار كويتي(

مالحظة
يتم أداء القسم أمام وزي�ر التجارة و الصناعة 

أو من يفوضه
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار رخصة مزأولة مهنة مراقبة الحسابات

الشروط الواجب توافرها :

- شهادة عضوية من جمعية المحاسبن والمراجعن الكويتية ) سارية المفعول (
- كتاب من البلدية في حالة فتح مكتب جديد أو كتاب من مكتب تدقيق منظم إليه

- صحيفة الحالة الجنائية
- شهادة من الت�أمينات االجتماعية

- شهادة القيد لمزأولة مراقبي الحسابات بسجل مراقبي الحسابات
- صورة شخصية

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور ا / إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٣ إلى 7 أيام عمل

الرسوم :
100 دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد رخصة مزأولة مهنة مراقبة الحسابات

الشروط الواجب توافرها :

- شهادة عضوية من جمعية المحاسبن والمراجعن الكويتية
- شهادة من الت�أمينات اإلجتماعية

- الصحيفة الجنائية
- الرخصة األصلية

- صورة البطاقة المدنية
- صورة شخصية

- شهادة قيد بسجل مراقبي الحسابات

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور 1 / إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٣ إلى 7 أيام عمل

الرسوم :
)100 دينار كويتي(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري عنوان رخصة مزأولة مهنة مراقبة الحسابات

الشروط الواجب توافرها :

- الرخصة االصلية
- كتاب من البلدية أو في حالة اإلنضمام لمكتب تدقيق يحضر كتاب من المكتب باإلنضمام لهم

- صورة شخصية

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور ا/ إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٣ إلى 7 أيام عمل

الرسوم :
ال يوجد

مالحظة
يتم التواصل مع رئيسة القسم بهذا اإلجراء
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب تعي�ن مدقق حسابات خارجي

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب مسبب من مساهم أو شريك بتعي�ن مدقق حسابات للتدقيق على الشركة
- اذا كأنت شركة مساهمة يحضر مايثبت ملكيته بنسبة 5% على األقل من رأس المال

- اذا كأنت شركة ذات مسوؤلية محدودة يرفق بالطلب آخر تعديل لعقد الت�أسيس على أن 
التقل حصته عن 5% من رأس المال

 سداد الرسوم ويتعهد كتابيا بأداء ت�كاليف مراقب الحسابات

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور 1 / إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
أسبوع إلى شهر

الرسوم :
٢00 دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

شكوى ضد مراقب الحسابات

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب من الشاكي يوضح فيها الشكوى مع إرفاق المستندات الدالة على المخالفة

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور ا / إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
أسبوع إلى شهر

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

أصدار شهادة لمن يهمه األمر لمراقبي الحسابات

الشروط الواجب توافرها :

- طلب من مراقب الحسابات إلصدار شهادة لمن يهمه األمر بمزأولة المهنة

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور 1/ إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
طابع إلكرتوني بقيمة

)10 دينار كويتي (
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار شهادة في بيأنات الشركة وأسماء اعضاء مجلس اإلدارة

الشروط الواجب توافرها :

- تصري�ح من المحكمة أو كتاب من اإلدارة العامة للتنفيذ،
- حضور صاحب العاقة أو ما يفيد من ينوب عنه قأنونيًا مع إحضار البطاقه المدنيه األصلية 

وصورة عنها

المستندات المطلوبة:

ال يوجد

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة / مجمع الوزارات / بلوك / 

الدور ا / إدارة الشركات المساهمة

الوقت المستغرق
 ٣ أيام عمل

الرسوم :
)٤0 دينار كويتي(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

)Online تجديد الرتخيص )في طور تحوي�ل الخدمة

الشروط الواجب توافرها :

- ت�أمينات الشركة
- ما يفيد تقديم البيأنات المالية )الميزأنية للشركة من خال النظام(.

المستندات المطلوبة:

- يتم تجديد الرتخيص آليًا لمدة 4 سنوات، ما لم تشرتط الجهة الرقابية على النشاط مدة أقل.
- في حال إنتهاء الرتخيص، يحال الطلب آليا إلى بلدية الكويت، ويتم طباعة الرتخيص بعد 

إستيفاء موافقة البلدية.
- في حال طلب اإلجراء المذكور موافقة جهات رقابية، يتم طباعة الرتخيص بعد إستيفاء 

موافقات الجهات الرقابية المعنية.
/ONLINEhttp://www.kbc.gov.kw على صاحب العاقة تقديم الطلب -

- تمت إضافة طلب شهادة ت�أمينات الشركة على جميع الخدمات وذلك تطبيقا ألحكام المادة 
95 من قأنون الت�أمينات االجتماعية.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
80 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

)Online( تغي�ري عنوان

الشروط الواجب توافرها :

- ت�أمينات الشركة.
- عقد ووصل اإليجار مذکور به الرقم اآللي للعنوان الجديد. )بناًء على طلب بلدية الكويت(

- الرتخيص التجاري.

المستندات المطلوبة:

- يحال الطلب آليا إلى بلدية الكويت.
- في حال يتطلب اإلجراء المذكور موافقة جهات رقابية، يتم طباعة كتب للجهات الرقابية 

المعنية ألخذ موافقتها.
- بعد إستيفاء جميع الموافقات المطلوبة.

- يقيد التعديل في السجل التجاري. )يتم القيد آليا لحظة إتمام الموظف إجراء المعاملة(
/ONLINEhttp://www.kbc.gov.kw على صاحب العاقة تقديم الطلب -

- يتم طباعة الرتخيص التجاري بالعنوان الجديد بعد إستيفاء جميع الموافقات المطلوبة:
  أ  - بلدية الكويت

  ب - الجهات الرقابية المعنية )إن وجدت(
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري اإلسم التجاري

الشروط الواجب توافرها :
)يرفقه بالطلب(

- تامينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الازم من الشركاء على قرار 

تغي�ري االسم التجاري.
يقوم موظف اإلدارة والتاكدين

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

المستندات المطلوبة:

- تعديل عقد الشركة ويتم اتخاذ إجراءات النشر والقيد في السجل التجاري.
)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- طباعة ترخيص يحمل االسم التجاري الجديد.
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW
- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يوم

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
٥ إلى ٢0 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

 7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري العنوان التجاري

الشروط الواجب توافرها :

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الازم من
الشركاء على قرار تغي�ري العنوان التجاري للشركة وموقع من مدير الشركة

)في حال عدم توقيع المدير، يرفق طلب موقع من مدير الشركة(
- الرتخيص التجاري.

- البطاقة المدنية )للمدير(.

المستندات المطلوبة:

- يقيد هذا التعديل بالسجل التجاري.
)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- يتم طباعة ترخيص جديد يحمل العنوان التجاري الجديد.
- إذا كأن تغي�ري العنوان التجاري لشركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة وجب اتخاذ 

إجراءات تعديل عقد الشركة وإجراءات النشر والقيد في السجل التجاري ثم يتم طباعة 
الرتخيص الذي يحمل العنوان التجاري الجديد.

- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يومًا
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئیس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.KW

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
 ٥ إلى 1٥ دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إضافة نشاط

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة عدد الشركاء الازم على قرار إضافة 

النشاط موقع من مدير الشركة )في حال عدم توقيع المدير، يرفق طلب موقع من مدير 
الشركة(

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

المستندات المطلوبة:
- يضاف النشاط على عقد الشركة بالنظام ويتم قيد اإلضافة بالسجل التجاري.

- يمكن إضافة النشاط على الرتخيص الرئيسي ويحال الطلب آليا إلى البلدية أو من خال تقديم 
طلب إصدار ترخيص فرع من الشركة بالنشاط الذي تمت اضافته.

- إذا كأن النشاط المراد إضافته يتطلب الحصول على موافقة جهة رقابية يجب مخاطبة تلك 
الجهة وأخذ موافقتها على النشاط

- يقيد التعديل بالسجل التجاري. )يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يوم

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل.
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني يقوم موظف 

اإلدارة بالتاكد من صحة البيأنات والمستندات المطلوبة
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور اإلول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
٥ - 1٥ دقيقة

الرسوم :
٢0 د.ك إضافة نشاط إلى عقد الشركة

60 د.ك تغي�ري االسم التجاري
 7 د.ك تاشرية السجل التجاري

60 د.ك إضافة نشاط إلى الرتخيص التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

حذف نشاط

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الازم من الشركاء على قرار 

حذف النشاط موقع من مدير الشركة.
في حال عدم توقيع المدير، يرفق طلب موقع من مدير الشركة(

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(

المستندات المطلوبة:

- إذا كأن النشاط المراد حذفه من عقد الشركة من األنشطة التي تملك الشركة ترخيصا بها 
وجب حذفه من الرتخيص دون أن ت�ت�أثر باقي األنشطة في ذات الرتخيص، أما إذا كأن النشاط 

في ترخيص مستقل فحذف هذا النشاط يؤدي إلى إلغاء الرتخيص.
- إذا كأن النشاط المراد حذفه يتطلب الحصول على موافقة جهة رقابية على مزأولته يجب 

مخاطبة هذه الجهة وأخذ موافقتها على حذف النشاط
- إذا كأن طلب حذف النشاط مقتصر على حذف النشاط من العقد يتم حذفه من العقد ومن أي 

ترخيص صادر للشركة بهذا النشاط حتى لو كأن هذا الحذف يؤدي إلى إلغاء الرتخيص
- يتم قيد ما طرأ من تعديات بشأن حذف النشاط في السجل التجاري.

)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يومًا

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس

الجمعية بمحضر االجتماع وفقا للنموذج الملحق بهذا الدليل.
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور اإلول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
٢0 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك حذف نشاط من الرتخيص

٢0 د.ك حذف نشاط )من عقد الشركة(
7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري نشاط

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة.
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الازم من

الشركاء على قرار تغي�ري النشاط موقع من مدير الشركة
في حال عدم توقيع المدير، يرفق طلب موقع من مدير الشركة(

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(

المستندات المطلوبة:

- يحال الطلب آليا للبلدية الستيفاء موافقتها على مقر مزأولة النشاط
- بعد الحصول على موافقة البلدية آلية يتم إصدار الرتخيص الذي يحمل االسم التجاري الجديد 

والنشاط التجاري الجديد.
- إذا كأن النشاط المراد تغي�ريه يخضع لجهة رقابية يجب أخذه من الجهة قبل إتمام إجراءات 

تغي�ري نشاط الرتخيص التجاري.
- ت�تبع إجراءات تغي�ري االسم التجاري للشركة وتعديل عقد الشركة.

- يتم قيد هذا اإلجراء بالسجل التجاري.
يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة
- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يومًا

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر اإلجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل.
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور اإلول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 - 1٥ دقيقة

الرسوم :
٢0 د.ك تغي�ري نشاط )عقد الشركة(

60 د.ك تغي�ري نشاط الرتخيص التجاري
60 د.ك تعديل االسم التجاري
7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

زيادة رأس مال الشركة

الشروط الواجب توافرها :
- ت�أمينات الشركة

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الازم
من الشركاء على قرار الزيادة وموقع من مدير الشركة.

في حال عدم توقيع المدير، يرفق طلب موقع من مدير الشركة
- الرتخيص التجاري.

- البطاقة المدنية )للمدير(.
- تقري�ر من مراقب الحسابات يفيد بصحة زيادة رأس المال وايداعه

بالبنك الشركات ذ.م.م وشركات ش.ش.و.

المستندات المطلوبة:

- يقيد هذا التعديل بعد إتمامه في السجل التجاري.
)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل.

- بالنسبة لشركات التوصية البسيطة والتضامن ت�كون الزيادة بشهادة بنكية.
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور اإلول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور 

٥ د.ك طباعة ت�أشرية السجل التجاري 
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تخفيض رأس مال الشركة

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الازم من الشركاء على قرار 

الخفض وموقع من مدير الشركة
)في حال عدم توقيع المدير، يرفق طلب موقع من مدير الشركة(

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(

- تقري�ر من مراقب الحسابات يفيد بصحة خفض رأس المال لشركات ذ.م.م  وشركات ش.ش.و.

المستندات المطلوبة:

- يقيد هذا التعديل بعد إتمامه في السجل التجاري.
)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.KW

- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك طباعة ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إعادة توزيع الحصص

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة.
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد تفاصيل إعادة توزيع الحصص كما يفيد 

موافقة جميع الشركاء وموقع من مدير الشركة )في حال عدم توقيع المدير، يرفق طلب 
موقع من مدير الشركة(

- الرتخيص التجاري
- محرر تنازل من الطرفن. )المتنازل و المتنازل إليه(

- البطاقة المدنية )للمدير(
- في حال عدم موافقة جميع الشركاء تشيع اإلجراءات الواردة في مادة 100 لقأنون الشركات  1/ 2016

المستندات المطلوبة:

- يقيد هذا التعديل بعد إتمامه في السجل التجاري.
)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- مطلوب تعديل الائحة وتوجيه كتاب لوزارة العدل .
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل.
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور اإلول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10  - ٢0 دقائق

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك طباعة ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 دخول شريك )1( الشريك قاصر

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- فيما يفيد تقديم البيأنات المالية )الميزأنية ( الشركة من خال النظام

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية مفادها موافقة جميع الشركاء على دخول 
الشريك.

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

- في حال عدم موافقة جميع الشركاء ت�تبع اإلجراءات الواردة في مادة 100 لقأنون الشركات 1/2016

المستندات المطلوبة:
- إذا كأن الولي الطبيعي أو الوصي المعن من الشركاء يتم طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل 

لتعديل عقد الشركة
- )بأنتظار رد القأنونية( إذا كأن الولي الطبيعي أو الوصي المعن من غري الشركاء يتم تحوي�ل الطلب آليا 

إلى وزارة الداخلية )اإلدارة العامة لألدلة الجنائية( و أنتظار رد وزارة الداخلية بالموافقة على الولي 
الطبيعي أو الوصي المعن بعدها يتم طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل لتعديل عقد الشركة

- يقيد هذا التعديل بالسجل التجاري. )يتم القيد اليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا

- إذا كأن دخول الشريك ناتج من تنازل بعض الشركاء عن بعض حصصهم
في الشركة مقابل دخول الشريك وجب إرفاق كتاب من أطراف التنازل بهذا التنازل وعند توقيع عقد 

التعديل يلزم حضور أطراف التنازل فقط دون حاجة لحضور باقي الشركاء
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا للنموذج 
الملحق بهذا الدليل.

www.kbc.gov.KWعلى صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني -

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 -٢0 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

60 د.ك إعادة توزيع الحصص
)في حالة التنازل(

7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

دخول شريك )2( الشريك شخص طبيعي أو اعتباري

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- ت�أمينات الشركة

- في ما يفيد تقديم البيأنات المالية )الميزأنية ( الشركة من خال النظام
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية مفادها موافقة جميع الشركاء على دخول 

الشريك.
- الرتخيص التجاري.

- البطاقة المدنية )للمدير(.
- في حال عدم موافقة جميع الشركاء ت�تبع اإلجراءات الواردة في مادة 100 لقأنون الشركات 1/2016

المستندات المطلوبة:

- يحال الطلب أليا لوزارة الداخلية )اإلدارة العامة لألدلة الجنائية ( للحصول على الموافقة على 
الشريك الشخص الطبيعي أو الحصول على الموافقة على من يمثل الشريك الشخص االعتباري
- بعد الحصول على الموافقة آليًا يتم طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل لتعديل عقد الشركة

- يفيد هذا التعديل بالسجل التجاريه )يتم القيد آليًا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW 
- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا

- إذا كأن دخول الشريك ناتج من تنازل بعض الشركاء عن بعض حصصهم في الشركة مقابل 
دخول الشريك وجب إرفاق کتاب من أطراف التنازل بهذا التنازل وعند توقيع عقد التعديل يلزم 

حضور أطراف التنازل فقط دون حاجة لحضور باقي الشركاء
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 – ٢٥ دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

60 د.ك إعادة توزيع الحصص
)في حالة التنازل(

7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

خروج الشريك

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- ما يفيد تقديم البيأنات المالية )الميزأنية ( الشركة من خال النظام

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة جميع الشركاء على خروج الشريك 
وخلو مسؤوليته من أي التزام تجاه الشركة أو الشركاء. 

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

- محرر تنازل من الطرفن )المتنازل والمتنازل إليه(
- في حال عدم موافقة جميع الشركاء ت�تبع اإلجراءات الواردة في مادة 100 لقأنون الشركات 1/2016

المستندات المطلوبة:

- طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل التعديل العقد.
- يقيد التعديل في السجل التجاري.

)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW 
- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا

- إذا كأن خروج الشريك ناتج عن تنازل الشريك عن كامل حصصه لكل أو بعض الشركاء، وجب 
إرفاق کتاب من أطراف التنازل بهذا التنازل وعند توقيع عقد التعديل يلزم حضور أطراف التنازل 

فقط دون حاجة لحضور باقي الشركاء
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 -٢0 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

60 د.ك إعادة توزيع الحصص
)في حالة التنازل(

7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 تعديل بند اإلدارة )1( إضافة مدير

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة المالية )في حال لم يكن المدير معينا في عقد الت�أسيس( 

موقع من مدير الشركة والمدير المعن وتوقيع العقد الازم من الشركاء أو أغلبيتهم 
بالموافقة

على ما جاء بالمحضر و يجب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصاحيات لكل مدير.
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية )في حال كأن المدير معينا في عقد الت�أسيس( 

موقع من مدير الشركة و المدير المعن وتوقيع العدد الازم من الشركاء أو أغلبيتهم 
بالموافقة على ما جاء بالمحضر وي�جب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصاحيات لكل مدير. 

)في حال عدم توقيع المدير، برفق طلب موقع من مدير الشركة(
- الرتخيص التجاري.

- البطاقة المدنية )للمدير(.

المستندات المطلوبة:
- في حال كأن هذا المدير من خارج الشركاء يحال الطلب 
آليًا إلى وزارة الداخلية )اإلدارة العامة لألدلة الجنائية( 

للت�أكد من خلو الصحيفة الجنائية للمدير الجديد من 
األحكام التي تحظر عليه ممارسة هذا العمل. )أحكام 

تجارية(.
- يتم قيد هذا اإلجراء بالسجل التجاري. )يتم القيد آليا 

لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من 

www.kbc.gov.KW خال الموقع اإللكرتوني
- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو 
رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا للنموذج الملحق 

بهذا الدليل.
- محظورات بند اإلدارة:

1- اليجوز أن يكون المدير في شركات التضامن من خارج الشركاء
2- ال يجوز أن يكون الشريك الموصي في شركة 

التوصية البسيطة مديرا
ج - يلزم لتعن المدير في شركة التوصية البسيطة 

موافقة جميع الشركاء على التعي�ن سواء كأن المدير 
من الشركاء المتضامنن أو كأن المدير من خارج 

الشركاء

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 دقائق إلى 1٥ دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك تاشرية صالحيات المدير  
7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل بند اإلدارة )2( عزل وتعي�ن مدير

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة المالية )في حال لم يكن المدير معينا في عقد الت�أسيس( 

موقع من مدير الشركة والمدير المعن وتوقيع العقد الازم من الشركاء أو أغلبيتهم بالموافقة
على ما جاء بالمحضر و يجب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصاحيات لكل مدير.

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية )في حال كأن المدير معينا في عقد الت�أسيس( موقع 
من مدير الشركة و المدير المعن وتوقيع العدد الازم من الشركاء أو أغلبيتهم بالموافقة على 

ما جاء بالمحضر وي�جب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصاحيات لكل مدير. 
)في حال عدم توقيع المدير، برفق طلب موقع من مدير الشركة(

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

المستندات المطلوبة:
- في حال كأن هذا المدير من خارج الشركاء يحال الطلب 

ليا إلى وزارة الداخلية )اإلدارة
العامة لألدلة الجنائية( للت�أكد من خلو الصحيفة 

الجنائية للمدير الجديد من األحكام التي
تحظر عليه ممارسة هذا العمل. )أحكام تجارية(

- يتم قيد هذا اإلجراء بالسجل التجاري.
)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من 
www.kbc.gov.KW خال الموقع اإللكرتوني

- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو 

رئيس الجمعية
بمحضر االجتماع وفقا للنموذج الملحق بهذا الدليل.

- محظورات بند اإلدارة:
- اليجوز أن يكون المدير في شركات التضامن من خارج 

الشركاء
- ال يجوز أن يكون الشريك الموصي في شركة 

التوصية البسيطة مديرا
 ج - يلزم لتعن المدير في شركة التوصية البسيطة 

موافقة جميع الشركاء على التعي�ن سواء كأن المدير 
من الشركاء المتضامنن أو كأن المدير من خارج 

الشركاء

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10- ٢٥ دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك تاشرية صالحيات المدير   
7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل بند اإلدارة )3( تعديل صاحيات المدير

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة المالية )في حال لم يكن المدير معينا في عقد التاسيس( 

موقع من مدير الشركة والمدير المعن وتوقيع العقد الازم من الشركاء أو أغلبيتهم بالموافقة
على ما جاء بالمحضر و يجب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصاحيات لكل مدير.

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية )في حال كأن المدير معينا في عقد التاسيس( موقع 
من مدير الشركة و المدير المعن وتوقيع العدد الازم من الشركاء أو أغلبيتهم بالموافقة على 

ما جاء بالمحضر وي�جب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصاحيات لكل مدير. 
)في حال عدم توقيع المدير، برفق طلب موقع من مدير الشركة(

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

المستندات المطلوبة:
- يتم قيد هذا اإلجراء بالسجل التجاري.

)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من 

www.kbc.gov.KW خال الموقع اإللكرتوني
- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو 

رئيس الجمعية
بمحضر االجتماع وفقا للنموذج الملحق بهذا الدليل.

- محظورات بند اإلدارة:

أ-اليجوز أن يكون المدير في شركات التضامن من خارج 
الشركاء

ب-ال يجوز أن يكون الشريك الموصي في شركة 
التوصية البسيطة مديرا

ج - يلزم لتعن المدير في شركة التوصية البسيطة 
موافقة جميع الشركاء على التعي�ن سواء كأن المدير 

من الشركاء المتضامنن أو كأن المدير من خارج 
الشركاء

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
7 د.ك تاشرية صالحيات المدير
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء ترخيص الشركة

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية.

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

المستندات المطلوبة:

- طباعة الكتاب الموجه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- في حال تطلب اإلجراء موافقة جهات رقابية، يتم طباعة كتب للجهات 

الرقابية المعنية ألخذ موافقتها.
- يتم إلغاء ترخيص الشركة بعد استيفاء جميع الموافقات المطلوبة.

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.KW 

-  يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا
- في حالة فقدأن الرتخيص األصلي يجب تقديم طلب » بدل فاقد » أوال.

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
٥ دقائق إلى 1٥ دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تحول الكيأن القأنوني للشركة

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- ت�أمينات الشركة

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية الذي اتخذ به قرار التحول موقع من المدير.
- الرتخيص التجاري.

- البطاقة المدنية )للمدير وجميع الشركاء الجدد(.

المستندات المطلوبة:

- يحال الطلب آليا لوزارة الداخلية )اإلدارة العامة لألدلة الجنائية(
- طباعة الكتاب الموجه لوزارة اإلعام التخاذ إجراءات النشر.

- طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل لتعديل عقد الشركة.
- قيد التحول في السجل التجاري.

)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW
- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.
- مضي سنت�أن ماليت�أن على ت�أسيس الشركة.

- يجوز فقط لشركات الشخص الواحد التحول قيل أنقضاء سنت�أن ماليت�أن.
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
1٥ إلى ٢٥ دقيقة

الرسوم :
1٥0 د.ك لإلجراء المذكور

60 د.ك إلجراء )لدخول أو خورج( شريك
7 د.ك تاشرية سجل تجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

حل وتصفية الشركة

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة.
- البطاقة المدنية للمصفي.

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد بموافقة األغلبية المطلوبة بنعي�ن 
المصفي وتوقيعه، ويذكر بالمحضر بيأنات المصفي ومدة تعي�ينه

- الرتخيص التجاري.

المستندات المطلوبة:

- طباعة الكتاب الموجه لوزارة اإلعام اإلتخاذ إجراءات النشر.
- طباعة الكتاب الموجه للهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الرقابية المعنية

- بقيد التعديل في السجل التجاري )بأن الشركة تحت التصفية(.
- بعد استيفاء جميع الموافقات و إنتهاء عمل المصفي، يتم تقديم تقري�ر نهائي للتصفية.

- يقيد التعديل في السجل التجاري )بأن تم حل وتصفية الشركة(
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW
- يجب تقديم محضر الجمعية خال30 يومًا

- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
1٥ إلى ٢0 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك تاشرية سجل تجاري إدارة شركات 
األشخاص 
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اسم الخدمة / اإلجراء:

فسخ عقد الشركة )تقايل(
1- تم ت�أسيس الشركة دون إصدار ترخيص مزأولة

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- عقد الت�أسيس وشهادة السجل التجاري

- تقديم ما يفيد موافقة جميع الشركاء على الفسخ )التقابل(
- البطاقة المدنية )للمدير(

المستندات المطلوبة:

- طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل لفسخ العقد
- يفيد التعديل في السجل التجاري

)يتم التقيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
٥ إلى 1٥ دقيقة

الرسوم :
ال توجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

فسخ عقد الشركة )تقايل(

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- تم ت�أسيس الشركة دون إصدار ترخيص مزأولة
المستندات المطلوبة: )ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- عقد الت�أسيس وشهادة السجل التجاري

- تقديم ما يفيد بموافقة جميع الشركاء على الفسخ )التقابل(
- البطاقة المدنية )للمدير(

- الرتخيص التجاري
- تقديم ما يفيد عدم مزأولة الرتخيص

المستندات المطلوبة:

- إلغاء الرتخيص وإتمام إجراءات النشر
- طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل لفسخ العقد

- يفيد التعديل في السجل التجاري
)يتم التقيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10-٢0 دقيقة

الرسوم :
60 د ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار فرع خليجي

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- قد ت�أسيس الشركة الخليجية وآخر عقد تعديل

- ترخيص الشركة والسجل التجاري
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد بالموافقة على إصدار فرع من الشركة بدولة الكويت

- البطاقة المدنية )للمدير وجميع الشركاء والممثل القأنوني(
- عقد ووصل اإليجار مذكور به الرقم اآللي للعنوان )متطلب بلدية الكويت(

المستندات المطلوبة:

- يتم إضافة كافة البيأنات المتعلقة بأصحاب العاقة
- يحال الطلب آليا لوزارة الداخلية )اإلدارة العامة لألدلة الجنائية(

- يحال الطلب آليا إلى بلدية الكويت ألخذ موافقتها على الموقع
- في حال تطلب النشاط موافقة جهات رقابية، يتم طباعة كتب للجهات الرقابية المعنية ألخذ 

موافقتها
- طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل إلصدار عقد الشركة

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني 
www.kbc.gov.kw

- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يومًا
- مرورثاث سنوات من ت�أسيس الشركة

- أال يكون نشاط الفرع من ضمن األنشطة الموقوفة
- المستندات )1( و)2( يجب أن ت�كون مصدقة من سفارة الدولة الخليجية ووزارة الخارجية الكويتية

- البطاقة المدنية صادرة من الهيئة العاة للمعلومات المدنية بدولة الكويت
- بشرط تقديم ما يفيد المعاملة بالمثل

- يجب أن يتم ارفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس  الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10-٢0 دقيقة

الرسوم :
80 د.ك

لإلجراء المذكور إدارة شركات األشخاص 
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار فرع جديد

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- ت�أمينات الشركة

- عقد ووصل اإليجار مذكور به الرقم اآللي للعنوان )متطلب بلدية(
- البطاقة المدنية )للمدير(

- ترخيص الشركة الرئيسية )صورة(

المستندات المطلوبة:

- يحال الطلب آليا إلى بلدية الكويت ألخذ موافقتها على الموقع
- في حال تطلب النشاط موافقة جهات رقابية، يتم طباعة كتب للجهات الرقابية المعنية ألخذ 

موافقتها
- يتم طباعة ترخيص الفرع بعد استيفاء كافة الموافقات المطلوبة

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يجب أن يكون الرتخيص ساري

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
80 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

)online تجديد ترخيص فرع )في طور تحوي�ل الخدمة

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- ت�أمينات الشركة

- الرتخيص التجاري

المستندات المطلوبة:

- في حال تطلب النشاط موافقة جهات رقابية، يتم طباعة كتب للجهات الرقابية المعنية ألخذ 
موافقتها

- يتم طباعة ترخيص الفرع بعد استيفاء كافة الموافقات المطلوبة
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw 
- يحال الطلب آليا إلى بلدية الكويت

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

)online( تغي�ري عنوان فرع

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- ت�أمينات الشركة

- الرتخيص التجاري
- عقد ووصل اإليجار مذكور به الرقم اآللي للعنوان الجديد )متطلب بلدية الكويت(

المستندات المطلوبة:

- يحال الطلب آليا إلى بلدية الكويت
- في حال يتطلب اإلجراء المذكور موافقة جهات رقابية، يتم طباعة كتب للجهات الرقابية 

المعنية ألخذ موافقتها
- بعد استيفاء جميع الموافقات المطلوبة، يتم طباعة الرتخيص بالعنوان الجديد

- يقيد التعديل في السجل التجاري
)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء ترخيص فرع

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- ت�أمينات الشركة

- الرتخيص التجاري
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد الموافقة على إلغاء الفرع.

المستندات المطلوبة:

- طباعة الكتاب الموجه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة
- في حال تطلب النشاط موافقة جهات رقابية، يتم طباعة كتب الجهات الرقابية المعنية ألخذ 

موافقتها
- يتم إلغاء ترخيص الفرع بعد استيفاء جميع الموافقات المطلوبة

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يومًا
- يجب أن يتم ارفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس  الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
٥ إلى 1٥ دقيق

الرسوم :
٢0 د.ك لإلجراء المذكور
٤0 د.ك لإلجراء المذكور 

)في حال فقدأن الرتخيص االصلي(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تحول الكيأن القأنوني من شركة مساهمة إلى شركة أشخاص

الشروط الواجب توافرها :
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية موقع من رئيس الجمعية العامة

- البطاقة المدنية )للمدير والشركاء(.
- ت�أشرية من إدارة الشركات المساهمة تفيد بأنتهاء اإلجراءات الخاصة بهم.

- في حال إصدار الشركة سندات أو صكوك، يجب موافقة هيئة حملة السندات أو الصكوك 
على قرار التحول أو صدور حكم قضائي بهذا الشأن.

المستندات المطلوبة:
- يحال الطلب آليا إلى وزارة الداخلية )األدلة الجنائية(.

- طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل اإلصدار عقد الشركة
- يقيد التعديل في السجل التجاري.

)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw 
- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يومًا

- يتم فقط ت�أسيس الشركة لدي اإلدارة، وعلى صاحب العاقة است�كمال إجراءات إصدار ترخيص 
المزأولة في مركز الكويت لألعمال.

- يجب أن يتم ارفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس  الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 
للنموذج الملحق بهذا الدليل

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
10 – ٢0  دقيقة

الرسوم :
1٥0 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك ت�أشرية سجل تجاري
7 د.ك ت�أشرية صالحيات المدير 



123

اسم الخدمة / اإلجراء:

تعي�ن مجلس رقابة

الشروط الواجب توافرها :

)ترفق بالطلب(
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية يفيد بالموافقة على إجراء تعي�ن مجلس الرقابة وموقع من 

المدير )في حال عدم توقيع المدير، يرفق طلب موقع من مدير الشركة(
- البطاقة المدنية )للمدير(.

- الرتخيص التجاري.

المستندات المطلوبة:

- يقيد هذا التعديل بالسجل التجاري
)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يومًا
- يجب تعي�ن مجلس رقابة للشركات )ذ.م.م( إذا كأن عدد الشركاء أكر من 7 شركاء

- يتم تعي�ن 3 وأكر من الشركاء من غري المدراء في مجلس الرقابة
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية

بمحضر االجتماع وفقا للنموذج الملحق بهذا الدليل

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
٥ دقائق إلى 1٥ دقيقة

الرسوم :
7 د.ك ت�أشرية سجل تجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

دمج عقود الشركة

الشروط الواجب توافرها :
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد بالموافقة على تعديل عقد الشركة بدمج 
جميع عقود الشركة في عقد واحد وموقع من المدير )في حال عدم توقيع المدير، يرفق 

طلب موقع من مدير الشركة(
- البطاقة المدنية )للمدير(.

- الرتخيص التجاري.
- جميع عقود التعديل السابقة

المستندات المطلوبة:

- طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل.
- يقيد التعديل في السجل التجاري.

)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw 
- يجب تقديم محضر الجمعية خال 30 يومًا

- هذا اإلجراء خاص فقط للشركات التي تملك أكر من عقد تعديل.
- جب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
ت: ٢٢٤80000(

الوقت المستغرق
٥ دقائق إلى ٢0 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تسجيل االسم التجاري

الشروط الواجب توافرها :

- قيد جديد للشركات المساهمة
- صورة من عقد الت�أسيس للشركات المساهمة

- قيد قديم للشركات المساهمة
- الرخصة األصلية أو صورة عن الرخصة التجارية.

المستندات المطلوبة:

- طلب االسم التجاري من إدارة شركات المساهمة
- توقيع صاحب العاقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عن صاحب العاقة

إدارة السجل التجاري
مراقب السجل التجاري - قسم السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 
األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل 

التجاري واإلفادات ت: ٢٢٤80000

الوقت المستغرق
٥ – 10 دقائق 

الرسوم :
شهادة قيد بالسجل التجاري

) جديد بدون رسوم (
7 د.ك شهادة قيد السجل التجاري )قديم (
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مستخرج

الشروط الواجب توافرها :

- البطاقة المدنية

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العاقة أو من ينوب عنه

إدارة السجل التجاري
مراقب السجل التجاري - قسم السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 
األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل 

التجاري واإلفادات ت: ٢٢٤80000

الوقت المستغرق
٥-10 دقائق

الرسوم :
7 د.ك
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اسم الخدمة / اإلجراء:

قيد رهن + تجديد رهن + شطب رهن

الشروط الواجب توافرها :

- شهادة لمن يهمه األمر
- طلب قيد أو تجديد أو شطب الرهن

- صورة من عقد الرهن أو عقد شطب الرهن

المستندات المطلوبة:

- توقيع صاحب العاقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عن صاحب العاقة

إدارة السجل التجاري
مراقب السجل التجاري - قسم السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 
األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل 

التجاري واإلفادات ت: ٢٢٤80000

الوقت المستغرق
٥ – 10 دقائق 

الرسوم :
قيد الرهن ٤ د.ك

تجديد الرهن 1.٥00 د.ك
شطب الرهن بدون رسوم
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اسم الخدمة / اإلجراء:

شهادة لمن يهمه األمر

الشروط الواجب توافرها :

- البطاقة المدنية

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العاقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عن صاحب العاقة

إدارة السجل التجاري
مراقب السجل التجاري - قسم االفادات التجارية

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 
األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل 

التجاري واإلفادات ت: ٢٢٤80000

الوقت المستغرق
٥-10 دقائق

الرسوم :
1 د.ك
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء الفروع

الشروط الواجب توافرها :

إلغاء الفرع من قبل إدارة شركات األشخاص وإعطاء مذكرة باإللغاء

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العاقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عن العاقة

إدارة السجل التجاري
مراقب السجل التجاري - قسم السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 
األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل 

التجاري واإلفادات ت: ٢٢٤80000

الوقت المستغرق
٥ – 10 دقائق 

الرسوم :
٣ د.ك
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اسم الخدمة / اإلجراء:

حركة التجديدات

الشروط الواجب توافرها :

- البطاقة المدنية األصلية أو الرخصة التجارية أو كتاب من الت�أمينات االجتماعية

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العاقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عن صاحب العاقة

إدارة السجل التجاري
مراقب السجل التجاري - قسم االفادات التجارية

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 
األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل 

التجاري واإلفادات ت: ٢٢٤80000

الوقت المستغرق
٥-10 دقائق

الرسوم :
7د.ك
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستخراج / تجديد/ إلغاء رخصة استرياد صلبوخ

الشروط الواجب توافرها :

* في حالة إصدار رخصة جديدة أول مرة :
1- تعبئة طلب ترخيص استرياد صلبوخ موقع من صاحب العمل أو المخول بالتوقيع رسميا أو الوكيل.

2- التوقيع على العقد )نسختن(.
3- ضمان بنكي بمبلغ )50 ألف دينار كويتي(

4- صورة عن الرتخيص التجاري.
5- صورة عن السجل التجاري.

6- أشرتاك غرفة التجارة والصناعة.
7- صورة عن اعتماد التوقيع.

8- كتاب من الشركة.
* في حاله التجديد :

الطلبات السابقة باست�ثناء الرقم 2 + ترخيص استرياد الصلبوخ.
*في حالة إلغاء ترخيص الصلبوخ :

1- تعبئة طلب اإللغاء
2- ترخيص استرياد الصلبوخ األصلية .

3- أصل العقد المربم بن صاحب العاقة والوزارة.
4- اعتماد توقيع

المستندات المطلوبة:

- تسلم المعاملة لصاحب العاقة أو لمندوب الشركة أو بموجب وكالة.
- يجب أن يكون من أنشطة الشركة »استرياد وبيع الصلبوخ«.

- إيداع ضمأن بنكي بمبلغ )50 ألف دينار كويتي( في أحد البنوك المحلية لحساب وزارة التجارة 
والصناعة وتسلم شهادة الضمأن إلى إدارة الشؤون المالية )الدور 3( في وزارة التجارة والصناعة.

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
موقع أنجاز الخدمة : مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة 

والصناعة /الدور األرضي بلوك ٢ /  ت: ٢٢٤8000
إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد( 

ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم االسترياد

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
ال توجد رسوم
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستخراج رخصة استرياد عام

الشروط الواجب توافرها :
- تعبئة طلب استرياد عام موقع من صاحب الرتخيص أو الوكيل عنه )توكيل رسمي (.

- ترخيص االسترياد األصلي )التجديد(.
- صورة عن الرتخيص التجاري ساري المفعول )جديدة/أول مرة(.

- شهادة غرفة التجارة والصناعة للسنة الحالية.
- صورة من اعتماد توقيع .

- كتاب تفويض إلستام المعاملة موقع من صاحب الرتخيص أو الوكيل عنه + صورة البطاقة 
المدنية للمستلم.

- كتاب بدل فاقد موقع من صاحب العاقة أو المفوض قأنونا في حال فقدأن ترخيص 
االسترياد العام )للتجديد(.

المستندات المطلوبة:

- تسلم المعاملة لصاحب العاقة أو لمندوب الشركة أو بموجب توكيل رسمي.

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور األرضي 

بلوك ٢ / إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد( ت: ٢٢٤8000
* باإلضافة يتم تقديم هذه الخدمة في ميناء الشوي�خ + مراكز 

الحكومة مول + برج التحري�ر

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
ال توجد رسوم
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اسم الخدمة / اإلجراء:

رخصة استرياد مؤقت للسيارات والشاحنات

الشروط الواجب توافرها :

- بوليصة الشحن أو شهادة تصدير.
- البطاقة المدنية لصاحب العاقة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

- للكويتي�ن ومواطني دول مجلس التعأون ممن لديهم بطاقة مدنية كويتية.

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العاقة أو الوكيل بموجب وكالة رسمية

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
موقع إنجاز الخدمة : مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة 

والصناعة /الدور األرضي بلوك ٢ /
إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد(  ت: ٢٢٤8000

*ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم االسترياد

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
ال توجد رسوم
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستخراج / تجديد رخصة استرياد مؤقت للمابس العسكرية

الشروط الواجب توافرها :

إصدار ترخيص أول مرة:
- الرخصة التجارية )صورة(.
- اعتماد التوقيع )صورة(.

- كتاب من الشركة / المؤسسة.
- موافقة الجهات المختصة باسترياد المابس العسكرية.

- حضور صاحب العاقة أو وكيل رسمي.
تجديد:

الموافقة الجديدة األصلية.

المستندات المطلوبة:

- تسلم المعاملة لصاحب العاقة أو لمندوب الشركة أو بموجب وكالة.

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
 مرقاب - مجمع الوزرات وزارة

التجارة والصناعة /الدور األرضي بلوك 1 /  ت: ٢٢٤8000
إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد( 

*ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم االسترياد

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
ال توجد رسوم
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستخراج / تجديد/ إضافة رخصة استرياد مواد كيميائية

الشروط الواجب توافرها :

إصدار ترخيص أول مرة:
1- موافقة الهيئة العامة للبيئة ) األصلية + صورة عنها(.

2- كتاب موجه من الشركة لوزارة التجارة والصناعة اإلصدار ترخيص مواد كيمأوية.
3- صورة عن الرتخيص التجاري.

4- شهادة من غرفة التجارة والصناعة.
5- اعتماد التوقيع.

6- تفويض موقع من صاحب العمل + صورة من البطاقة المدنية للمستلم.
التجديد:

أ( الطلبات السابقة + ترخيص االسترياد األصلي للمواد الكيمأوية + نسخة من موافقة الهيئة العامة 
للبيئة.

ب( اضافه مواد:
ج( موافقة الهيئة العامة للهيئة األصلية )للمادة المضافة( وصورة عنها.

المستندات المطلوبة:

- تسلم المعاملة لصاحب العاقة أو لمندوب الشركة أو بموجب توكيل رسمي

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزارات وزارة

التجارة والصناعة /الدور األرضي بلوك 1 /
إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد( - ت: ٢٢٤8000

*ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم االسترياد

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
ال توجد رسوم
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستخراج رخصة استرياد مؤقت

الشروط الواجب توافرها :
األشخاص:

1- ما يتم استرياده يكون لإلستعمال الشخصي وليس تجاري.
2- بوليصة الشحن أو بيأن التصدير )صورة(.

3- البطاقة المدنية لصاحب العاقة )صورة(.
للمؤسسات والشركات:

1- للمؤسسات والشركات التي ليس لديها رخصة استرياد عام.
2- بوليصة الشحن أو بيأن التصدير )صورة(.

3- الرخصة التجارية )صورة(.
4- صورة من التوكيل الرسمي أو كتاب تفويض + صورة من اعتماد التوقيع + صورة من 

البطاقة المدنية للشخص المفوض.

المستندات المطلوبة:

- تقدم في حالة استرياد األمتعة الشخصية )أثاث - سيارة - قارب - دراجة نارية ..ألخ(.
حضور صاحب العاقة أو توكيل رسمي.

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة

التجارة والصناعة /الدور األرضي بلوك 1 / 1٢٤
إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد(   ت: ٢٢٤8000

*ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم االسترياد

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
ال توجد رسوم
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد أو تعديل أو بدل فاقد + طلب كشف

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب من الشركة الموكلة في حالة تجديد أو تعديل أو بدل فاقد اسم الوكيل أو الموكل مصدق 
علية من الجهات الرسمية في بلد الموكل ومن السفارة الخارجية الكويتية وكتاب من الوكيل 

المساعد في حالة فقدأن شهادة القيد االصلية موجه إلى السيد وكيل الوزارة.
- ترجمة عرب�ية لكتاب التجديد معتمد من وزارة العدل قسم الرتجمة.

- شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت موجهة إلى مراقبة الوكاالت التجارية.
- صورة عن شهادة غرفة التجارة والصناعة.

- صورة عن السجل التجاري للوكيل.

المستندات المطلوبة:

- تسلم المعاملة لصاحب العاقة أو المندوب الشركة أو بموجب توكيل رسمي.

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات

وزارة التجارة والصناعة /الدور األرضي 
بلوك 1 / إدارة السجل التجاري )قسم الوكاالت التجارية

ت: ٢٢٤8000

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
1٥. د.ك

طوابع عن كل تجديد أو تعديل و 10 د.ك طوابع 
عن بدل فاقد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تسجيل وكالة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- عقد الوكالة األصلي مصدق من سفارة دولة الكويت في بلد المنشأ وإن لم توجد فمن 
سفارة أي دولة خليجية وإن لم توجد فمن سفارة أي دولة عرب�ية.

- ترجمة عرب�ية إلتفاقية الوكالة معتمدة من قسم الرتجمة في وزارة العدل.
- صورة عن الرتخيص التجاري للشركة أو المؤسسة.

- صورة من عقد الت�أسيس وآخر تعديل عليه للشركة, أو صورة من البطاقة المدنية لصاحب 
المؤسسة أن كأن الرتخيص فردي.

- صورة عن السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة.
- صورة عن شهادة التسجيل في غرفة التجارة والصناعة.

- تعبئة طلب تسجيل وكالة من نسخة واحدة.

المستندات المطلوبة:

- تسلم المعاملة لصاحب العاقة أو المندوب الشركة أو بموجب توكيل رسمي.

إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

موقع اإلنجاز
 مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 
األرضي بلوك 1 / إدارة السجل التجاري )قسم الوكاالت 

التجارية ت: ٢٢٤8000

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
٣0 د.ك للطوابع الجديدة

1٥ المستخرج لالسم الواحد.
1٥ د.ك تجديد أو تغي�ري اسم الوكيل / الموكل 

/ النشاط.
10 د.ك بدل فاقد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

شطب وكالة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- طلب شطب قيد وكالة من )3( نسخ
- شهادة القيد األصلية وفي حالة فقدأنها يرفق كتاب من الوكيل المحلي موقع ومختوم يفيد 

بذلك مع بيأن سبب الشطب.
- صورة اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من وزارة الشؤون

- كتاب من الوكيل المحلي يطلب فيه شطب قيد الوكالة.
- حضور صاحب العاقة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي.

المستندات المطلوبة:

- تسلم المعاملة لصاحب العاقة أو لمندوب الشركة أو بموجب توكيل رسمي.

إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

موقع اإلنجاز
 مرقاب - مجمع الوزرات وزارة

التجارة والصناعة / الدور األرضي / بلوك 1 /
إدارة السجل التجاري )قسم الوكاالت  التجارية

ت: ٢٢٤8000

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص جديد )1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :
»يرفق مع نموذج الطلب«

1- البطاقة المدنية
2- وصل وعقد إي�جار يذكر فيه الرقم اآللي للعنوان.

3- شهادة بنكية 1000 د.ك )للنشاط الواحد(.
4- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم صاحب العاقة.

)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(.

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- أن يكون كويتي أو خليجي الجنسية.
- أن اليقل عمره عن 21 عامًا.

- ال يعمل بالقطاع الحكومي .
- شهادة تخصیص من أماك الدولة )في حال القسائم الصناعية (.

- أخذ موافقة مدير اإلدارة في حال اختيار 4 أنشطة بعد عرضها على اللجنة المختصة.
- يخضع االسم التجاري إلى قأنون السجل التجاري .

- أخذ موافقة فسم الميزأنيات ) إدارة شركات األشخاص ( بعد إصدار الرتخيص التجاري رقم )10(.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٤7 د.ك

إلصدار الرتخيص ذات النشاط التجاري وشهادة 
السجل التجاري«

 ٤0 د.ك إلصدار الرتخيص ذات النشاط الحرفي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص جديد
)2( شخص اعتباري ) الجمعيات التعاونية - النقابات - جمعيات ذات النفع العام (

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب من الجهة االعتبارية يذكر فيه اإلجراء المطلوب مع تحديد األنشطة المطلوب إصدارها.
- وصل وعقد إي�جار من أماك الدولة يذكر فيه الرقم اآللي للعنوان.

المستندات المطلوبة:

www.kbc.gov.kw على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني -
- أخذ موافقة مدير اإلدارة في حال اختیار 4 أنشطة بعد عرضها على اللجنة المختصة .

- ال يتم تسجيل اسم تجاري للرتاخيص ذات الطبيعة االعتبارية.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد الرتخيص )1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :
»يرفق مع نموذج الطلب«

- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم صاحب العاقة والمؤسسة.
- الرتخيص التجاري.

- وصل إي�جار »حديث«.
)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- ال يمكن تقديم طلب تجديد الرتخيص إذا تاري�خ اإلنتهاء أكر من 90 يومًا .
- يعترب الرتخيص ملغي في حال مضي على تاري�خ سنة فأكر.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد الرتخيص
)2( شخص اعتباري ) الجمعيات التعاونية - النقابات - جمعيات ذات النفع العام (

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب من الجهة االعتبارية يذكر فيه اإلجراء المطلوب.
- الرتخيص التجاري.

- يقوم موظف اإلدارة بالتاكد
- وصل إي�جار »حديث« من أماك الدولة.

.

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- ال يمكن تقديم طلب تجديد الرتخيص إذا تاري�خ اإلنتهاء أكر من 90 يومًا.
- يعترب الرتخيص ملغي في حال مضى على تاري�خ أنتهائه سنة فأكر.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري عنوان )1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :
»يرفق مع نموذج الطلب«

- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم صاحب العاقة والمؤسسة.
- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية.

- وصل وعقد إي�جار يذكر فيه الرقم اآللي للعنوان الجديد.
)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(

المستندات المطلوبة:

-على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- عقد ووصل إي�جار وشهادة تخصیص من أماك الدولة ) في حال القسائم الصناعية (.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري عنوان
)2( شخص اعتباري ) الجمعيات التعاونية - النقابات - جمعيات ذات النفع العام (

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب من الجهة االعتبارية يذكر فيه اإلجراء المطلوب.
- الرتخيص التجاري.

- وصل وعقد إي�جار من أماك الدولة يذكر فيه الرقم اآللي للعنوان الجديد.

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري االسم التجاري

الشروط الواجب توافرها :
»يرفق مع نموذج الطلب«

- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم صاحب العاقة والمؤسسة.
- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية

- نموذج طلب تعديل اسم تجاري.
)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- يخضع االسم التجاري إلى قأنون السجل التجاري.
- شهادة »السجل التجاري« خاصة فقط باألنشطة التجارية دون األنشطة الحرفية.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 7 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور

7  د.ك شهادة » السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل نشاط ) تغي�ري - إضافة - إلغاء(
)1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :

»يرفق مع نموذج الطلب«
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم صاحب العاقة والمؤسسة.

- الرتخيص التجاري.

- البطاقة المدنية.
- نموذج »طلب تعديل اسم تجاري«.

)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- شهادة تخصيص من أماك الدولة )في حال القسائم الصناعية(.
- أخذ موافقة مدير اإلدارة في حال اختيار 4 أنشطة بعد عرضها على اللجنة المختصة.

- يخضع االسم التجاري إلى قأنون السجل التجاري

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور.

٤0 د.ك إلجراء تعديل االسم التجاري«.
7 د.ك شهادة »السجل التجاري« )من نشاط 

تجاري إلى نشاط تجاري آخر(.
7 د.ك شهادة »السجل التجاري« ) من نشاط 

حرفي إلى نشاط تجاري (.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل نشاط ) تغي�ري – إضافة – إلغاء ( 
)2( شخص اعتباري ) الجمعيات التعاونية - النقابات - جمعيات ذات النفع العام (

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب من الجهة االعتبارية يذكر فيه اإلجراء المطلوب.
- الرتخيص التجاري.

- وصل إي�جار »حديث« من أماك الدولة.

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- أخذ موافقة مدير اإلدارة في حال اختيار 4 أنشطة بعد عرضها على اللجنة المختصة.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 7 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك شهادة »السجل التجاري« )من نشاط 
تجاري إلى نشاط تجاري آخر(

7 د.ك شهادة »السجل التجاري« )من نشاط 
حرفي إلى نشاط تجاري (
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء الرتخيص
)1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :

»يرفق مع نموذج الطلب«
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم المؤسسة.

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية

)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- في حال فقدأن الرتخيص األصلي يتم إحضار »باغ فقدأن« من المخفر.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك

لإلجراء المذكور والرتخيص مفقود
٢0 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك شهادة السجل التجاري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء الرتخيص
)2( شخص اعتباري ) الجمعيات التعاونية - النقابات - جمعيات ذات النفع العام (

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب من الجهة االعتبارية يذكر فيه اإلجراء المطلوب.
- الرتخيص التجاري.

)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(.

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- في حال فقدأن الرتخيص األصلي يتم إحضار »باغ فقدأن« من المخفر.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٣ إلى 10 دقائق

الرسوم :
٢0 د.ك لإلجراء المذكور

٤0 د.ك لإلجراء المذكور والرتخيص مفقود
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تحوي�ل إلى ورثة

الشروط الواجب توافرها :

»يرفق مع نموذج الطلب«
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم المؤسسة ووكيل الورثة.

- الرتخيص التجاري
- البطاقة المدنية لوكيل الورثة.

- حصر وراثة.
- توكيل رسمي من جميع الورثة لوكيل الورثة ممن ت�توافر فيه الشروط.

- نموذج »طلب تعديل اسم تجاري«.
)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(

المستندات المطلوبة:

-على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يجب أن يكون وكيل الورثة من ضمن الورثة، ممن تنطبق عليه شروط مزأولة التجارة.
- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي أو الوصي أو القيم عند االقتضاء.

- يخضع االسم التجاري إلى قأنون السجل التجاري.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور

٤0 د.ك إلجراء »تعديل االسم التجاري«
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري وكيل الورثة

الشروط الواجب توافرها :

»يرفق مع نموذج الطلب«
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم المؤسسة ووكيل الورثة 

»الجديد«.
- الرتخيص التجاري.

- البطاقة المدنية لوكيل الورثة »الجديد«
- حصر وراثة.

- توكيل رسمي من جميع الورثة للوكيل الجديد ممن ت�توافر فيه الشروط.
)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(.

المستندات المطلوبة:
-على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw 
- يجب أن يكون وكيل الورثة من ضمن الورثة، ممن تنطبق عليه شروط مزأولة التجارة.

- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي أو الوصي أو القيم عند االقتضاء.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
٤0 د.ك لإلجراء المذكور
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تنازل عن الرتخيص التجاري

الشروط الواجب توافرها :

»يرفق مع نموذج الطلب«
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم المؤسسة والمتنازل إليه.

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية للمنازل إليه

- وصل وعقد إي�جار باسم المتنازل إليه، يذكر فيه الرقم اآللي للعنوان.
)التوقيع على الطلب من صاحب العاقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- يجب أن ال يكون النشاط المطلوب التنازل عنه موقوف، ويست�ثني األقارب من الدرجة األولى 
أوالث�أنية

- مضي مدة ال تقل عن 3 أشهر على مزأولة الرتخيص لنفس النشاط والموقع، وأن يكون 
الرتخيص ساري.

- تنطبق على »المتنازل إليه« شروط منح
الرتخيص التجاري.

- في حال إعرتاض، يتم التوجه إلى مدير اإلدارة لتقديم كتاب االعرتاض مرفق معه ما يثبت
- في حال تغري االسم التجاري، يخضع إلى قأنون السجل التجاري .

- يتم منح المتنازل إليه ترخیص تجاري ببيأنات جديدة )رقم الرتخيص – تاری�خ اإلصدار- رقم السجل 
التجاري(.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
10 – 1٢ دقيقة

الرسوم :
٤7 د.ك لإلجراء المذكور

)لألنشطة التجارية(
٤0 د.ك لإلجراء المذكور

)لألنشطة الحرفية(
٤0 د.ك إلجراء » تعديل االسم التجاري«
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار دفرت سمسرة
أنواع السمسرة : سيارات -طيور - أسماك - خضار وفواكه - منقوالت - مواشي

الشروط الواجب توافرها :

»يرفق مع نموذج الطلب«
- البطاقة المدنية.

- عدد )2( صورة شخصية.
- شهادة حسن سري وسلوك.

المستندات المطلوبة:

-على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- توقيع اإلقرار الخاص بمهنة السمسرة.
- مطابقة البيأنات والت�أكد من صحتها.

- تعبئة دفرت السمسرة من قبل الموظف المختص.
- إصدار الدفرت الخاص بمزأولة مهنة السمسرة.

- يحق لكل كويتي مزأولة نوع واحد من السمسرة.
- حضور شخصي، وال يعتد بالتوكيات الرسمية

- يجيد القراءة والكتابة
- في حال عدم وجود شهادة حسن السري والسلوك، يتم طباعة الكتاب الموجه لوزارة 

الداخلية )األدلة الجنائية(.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٥ إلى 1٢ دقيقة

الرسوم :
٣0 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك شهادة »السجل التجاري«
إذا لم يتم إصدار أي ترخيص تجاري مسبقا
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد دفرت السمسرة

الشروط الواجب توافرها :

- نموذج الطلب موقع من صاحب العاقة شخصية.
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم صاحب العاقة.

المستندات المطلوبة:

-على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- تجديد الدفرت لمد عامن
- حضور شخصي، وال يعتد بالتوكيات الرسمية.

- اإلجراء يتم على نفس الدفرت

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٣ دقائق

الرسوم :
1٥ د.ك لإلجراء المذكور



156

اسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري مهنة السمسرة

الشروط الواجب توافرها :

- نموذج الطلب موقع من صاحب العاقة، مذكور فيه النشاط المطلوب.
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية باسم صاحب العاقة.

المستندات المطلوبة:

- على صاحب العاقة تقديم الطلب وحجز موعد من خال الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- تعديل نوع مهنة السمسرة.
- حضور شخصي، وال يعتد بالتوكيات الرسمية.

- اإلجراء يتم على نفس الدفرت

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

www.kbc.gov.kw 

الوقت المستغرق
٣ دقائق

الرسوم :
10 د.ك لإلجراء المذكور
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قطاع شؤون الفنية 
وتنمية التجارة
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 طلب تسجيل ورشة محلية

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب الرتخيص والمفوض بالتوقيع للتوقيع على النماذج المطلوبة

المستندات المطلوبة:

-  تقديم طلب تسجيل باسم وكيل وزارة التجارة والصناعة.
- صورة عن الرتخيص المطلوب:-

1- إنتاج منتجات ذهبية وفضية )مشغوالت ثمينة(
2- صياغة مشغوالت ثمينة

- موافقة الهيئة العامة للبيئة واإلدارة العامة لإلطفاء على الموقع.
- شهادة معتمدة من )إدارة براءة اإلخرتاع والعامات التجارية بالعامة التجارية فئة( 14 شعار 

الورشة.
- نسخة من عقد الت�أسيس وتعدياته والسجل التجاري في حال طلب التسجيل شركة.

- شهادة برقم الجهة المدني الخاص بالورشة صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- الكشف عن الورشة وتحديد نوع المشغوالت وكمية اإلنتاج.

- اعتماد توقيع.
- البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
 10 دنأنري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 طلب تسجيل مؤسسة شركة إسترياد مشغوالت ثمينة

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب الرتخيص أو المفوض بالتوقيع على النماذج المطلوبة

المستندات المطلوبة:

- طلب تسجيل بإسم وكيل وزارة التجارة والصناعة.
- صورة عن الرتخيص التجاري بما يتناسب مع النشاط.

- صورة عن عقد الت�أسيس وتعدياته في حال طالب التسجيل شركة.
- صورة عن السجل التجاري.

- شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- صورة عن ترخيص اإلسترياد.

- صورة إعتماد التوقيع.
- صورة عن البطاقة المدنية لصاحب الرتخيص والمخول بالتوقيع .

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
 10 دنأنري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 طلب تسجيل مندوب إستام وتسليم مشغوالت ثمينة

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب الرتخيص والمفوض بالتوقيع للتوقيع على النماذج المطلوبة.

المستندات المطلوبة:

- تعبئة الطلب
- البطاقة المدنية للمندوب

- )4( صور شخصية.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
 10 دنأنري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستام وفحص ودمغ مشغوالت محلية

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب الرتخيص أو المندوب أو المفوض من اإلدارة.
- فرز المشغوالت ووضعها في أكياس خاصة حسب كل عيار بطرد منفصل والت�أكد من شعار  

الورشة.
- توقيع المندوب على وصل اإلستام .

- دفع الرسوم في المالية.

المستندات المطلوبة:

- البطاقة المدنية – هوية صادرة من إدارة المعادن

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
٥0 دينار للذهب والبالتني

٥0 دينار للفضة
٢0 فلس على كل حجر هذا بالنسبة للمشغوالت 
التي تحتوي على االحجار الكريمة )االلماس – 

الياقوت – الخ(.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستام وفحص ودمغ مشغوالت خارجية

الشروط الواجب توافرها :

- حضور المندوب أو المفوض من قبل اإلدارة.
- فتح الرتخيص الخاص بالبضاعة أمام المندوب من قبل الموظف المختص بشعبة الفرز.

- فرز المشغوالت ووضعها في أكياس خاصة بالوزارة حسب كل عیار وصنف بطرد منفصل.
- توقيع المندوب على وصل اإلستام. 

المستندات المطلوبة:

- بيأن جمركي للبضاعة.
- إيصال عهدة بالبضاعة.

- إيصال بدفع الرسوم الجمركية .
- صورة عن الكشف الخاص بقسم المنافذ.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
٥0 دينار للذهب والبالتني

٥0 دينار للفضة
٢0 فلس على كل حجر هذا بالنسبة للمشغوالت 
التي تحتوي على االحجار الكريمة )االلماس – 

الياقوت – الخ(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إجراءات فحص ودمغ مشغوالت ثمينة من الخارج )للمواطنن(

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العاقة وتقديم الطلب.
- التوقيع على النموذج المطلوب للمشغوالت لإلستعمال الشخصي )تعبئة نموذج خاص 

للمواطنن  بصحبتهم المشغوالت الخارجية(.
- إحضار المشغوالت المطابقتها مع المستندات المقدمة.

المستندات المطلوبة:
- البيأن الجمركي.

- البطاقة المدنية.
- إيصال دفع الرسوم الجمركية.

- فاتورة الشراء التفصيلية لنوع وعيار المشغول.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
٥0 دينار للذهب والبالتني

٥0 دينار للفضة
٢0 فلس على كل حجر هذا بالنسبة للمشغوالت 
التي تحتوي على االحجار الكريمة )االلماس – 

الياقوت – الخ(.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 كتابة تقري�ر عن مشغوالت ثمينة مقدمة من جهات حكومية و الهيئات التابعة لها و القطاع 
الخاص

الشروط الواجب توافرها :

- حضور ممثل عن الجهة الحكومية وتقديم كتاب رسمي من الجهات الحكومية أو الهيئات 
التابعة لها  أو القطاع الخاص.

- إحضار المشغوالت الثمينة أو األحجار المراد فحصها.
- دفع الرسوم. 

المستندات المطلوبة:

- كتاب رسمي موجه إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
 ٢0 دينار للتقري�ر
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إجراءات فحص مشغوالت ثمينة مشرتاه من السوق المحلية )المستهلكن فقط(

الشروط الواجب توافرها :

- السوق المحلي.
- حضور صاحب العاقة.

- إحضار مشغوالت المشرتاه.

المستندات المطلوبة:

- فاتورة شراء مفصلة مطابقة للمشغوالت.
- البطاقة المدنية.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
مجأني
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إعادة تصدير مشغوالت ثمينة )مشغوالت خارجية(

الشروط الواجب توافرها :

- عدم مطابقة المشغول للعيار أو الوزن.
- موافقة اإلدارة العامة للجمارك.

- حضور صاحب العاقة أو من ينوب عنه.
 

المستندات المطلوبة:

- بيأن جمركي صادر.
- تذكرة سفر للمندوب )إعادة المشغول إلى بلد المنشأ(.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
٥ دنأنري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 إصدار شهادات للمشغوالت الثمينة معفية من الدمغ

الشروط الواجب توافرها :

- المندوب المفوض من قبل اإلدارة.
- إحضار المشغوالت.

المستندات المطلوبة:

- بيأن جمركي وارد باسم الشركة.
- الفواتري.

- إيصال دفع الرسوم الجمركية.
- شهادة المنشأ مصدق عليها من سفارة دولة الكويت أو القنصلية.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
٤ دنأنري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار شهادة فحص أحجار ذات قيمة 

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العاقة أو من ينوب عنه.
- إحضار المشغوالت.

- أن يكون المشغول مدموغ من قبل اإلدارة .
 

المستندات المطلوبة:

- فاتورة خاصة بالمحل.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
ساعة / ساعتني

الرسوم :
٢0 فلس على الحجر الواحد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إجراءات ت�كسري المشغوالت المحلية الغري مطابقة

الشروط الواجب توافرها :

- حضور المندوب المفوض من قبل اإلدارة للتوقيع على النماذج المطلوبة واإلشراف على 
عملية  الت�كسري

المستندات المطلوبة:

- وصل اإلستام.
- هوية المندوب.

- تعبئة نموذج الت�كسري.
- حضور المندوب.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
مجأني
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إجراءات تصدير مشغوالت ثمينة غري مطابقة 

الشروط الواجب توافرها :

- حضور المندوب المفوض من قبل اإلدارة للتوقيع على النماذج المطلوبة.
- إحضار حقيبة خاصة بالمسافر لوضع المشغوالت بها وإقفالها تحت إشرافه تمهيدا لرتحيلها 

إلى قسم المنافذ إلست�كمال اإلجراءات.

 
المستندات المطلوبة:

- وصل اإلستام األصلي.
- تذكرة سفر.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
نصف ساعة

الرسوم :
 مجأني
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إعادة تصدير مشغوالت ثمينة )مشغوالت خارجية(

الشروط الواجب توافرها :

- عدم مطابقة المشغول للعيار أو الوزن.
- موافقة اإلدارة العامة للجمارك.

- حضور صاحب العاقة أو من ينوب عنه.

المستندات المطلوبة:

- بيأن جمركي صادر.
- تذكرة سفر للمندوب )إعادة المشغول إلى بلد المنشأ(. 

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل يوم عمل كامل

الرسوم :
٥ دنأنري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 إصدار كشف للمشغوالت الثمينة المستوردة 

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة اإلدارة العامة للجمارك.
- حضور صاحب العاقة.

المستندات المطلوبة:

- الفواتري األصلية.
- شهادة المنشأ.

- جواز السفر.
- بوليصة شحن للمشغوالت الواردة عن طري�ق الربيد.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل ساعات الدوام الرسمي لليوم الواحد

الرسوم :
٤ دنأنري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

عهدة ترأنزيت

الشروط الواجب توافرها :

- تحوي�ل المشغوالت من اإلدارة العامة للجمارك.
- أن يكون الراكب غري كويتي الجنسية وليس لدية إقامة.

- جواز السفر.
- التزيد المدة عن يومن.

المستندات المطلوبة:

- جواز السفر

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
خالل يوم عمل كامل

الرسوم :
 رسوم عهدة الطرود

ركاب ترأنزيت المطار لمدة ٤8 ساعة بدون 
مقابل ثم عن كل يوم للطرد الواحد 10 دنأنري.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 إجراءات اإلفراج عن الموازي�ن وأجهزة القياس

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العاقة أو من ينوب عنه لتعبئة النموذج الخاص بطلب اإلفراج عن الموازي�ن.
- تعبئة نموذج خاص باإلدارة .

المستندات المطلوبة:

- إحضار البيأن الجمركي.
- فواتري الشراء .

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : ٢٢٤٢09٥6 – ٢٢٤6٢70٢

الوقت المستغرق
ساعة

الرسوم :
10 دنأنري
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة سمسرة األراضي و العقارات )إصدار(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعأون الخليجي 
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب
- أن يكون متمتعا باألهلية القأنونية الكاملة وقت القيد

- أال يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمأنة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره
- أن يكون حاصا على مؤهل علمي ال يقل عن الث�أنوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص

- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول صادر من الجهة المختصة

المستندات المطلوبة:

- العدد 2 صورة شخصية 6*4.
- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«

- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة
- إذا كأنت شركة صورة من عقد ت�أسيس الشركة )مستخرج حق اإلدارة(

- عقد ووصل اإليجار
- المؤهل العلمي »شهادة الث�أنوية العامة على األقل أو ما يعادلها« طبقا للقرار الوزاري رقم 

477/2011
- صورة من البطاقة المدنية. 

- كتاب غسيل األموال
- األدلة الجنائية

بناء على القرار الوزاري رقم )141( لعام 2002 بشأن السماح لموظفن دول الخليج التعأون بمزأولة 
النشاط   االقتصادي والمهني :

1- كتاب ديوأن الخدمة المدنية          2- كتاب من وزارة الدفاع.     3- كتاب من وزارة الداخلية.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10إلى ٢0 دقيقة

الرسوم :
٤٥ دينار / كي نت
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 مزأولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات )تجديد( 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعأون الخليجي
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب
- أن يكون متمتعا باألهلية القأنونية الكاملة وقت القيد

- أال يكون قد حكم علية بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمأنة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره 
- أن يكون حاصا على مؤهل علمي ال يقل عن الث�أنوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص

- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول صادر من الجهة المختصة.

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية 
- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«

- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة.
- إذا كأنت شركة صورة من عقد ت�أسيس الشركة )مستخرج بحق االداره(

- عقد ووصل اإليجار
- كتاب غسيل األموال

- األدلة الجنائية

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10إلى ٢0 دقيقة

الرسوم :
10 دنأنري / طابع إلكرتوني
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة سمسرة األراضي و العقارات )استبدال(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعأون الخليجي
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب
- أن يكون متمتعا باألهلية القأنونية الكاملة وقت القيد

- أال يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمأنة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
- أن يكون حاصا على مؤهل علمي ال يقل عن الث�أنوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص.

- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول صادر من الجهة المختصة

المستندات المطلوبة:
- صورة من البطاقه المدنية 

- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«
- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة

- إذا كأنت شركة صورة من عقد ت�أسيس الشركة )مستخرج حق اإلدارة(
- عقد ووصل اإليجار

- كتاب غسيل األموال
- األدلة الجنائية

- دفرت السمسره

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10إلى ٢0 دقيقة

الرسوم :
1٥ دنأنري / طابع إلكرتوني
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة سمسرة األراضي و العقارات )بدل فاقد(  

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعأون الخليجي
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب
- أن يكون متمتعا باألهلية القأنونية الكاملة وقت القيد

- أال يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمأنة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
- أن يكون حاصا على مؤهل علمي ال يقل عن الث�أنوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص.

- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول صادر من الجهة المختصة

المستندات المطلوبة:

- عدد 2 صورة شخصية 4*6.
- شهادة الت�أمينات االجتماعية« تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث »

- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة.
- إذا كأنت شركة صورة من عقد ت�أسيس الشركة )مستخرج حق اإلدارة(

- عقد ووصل اإليجار
- صورة من البطاقة المدنية 

- األدلة الجنائية 
- كتاب غسيل األموال 

- باغ من المخفر

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10إلى ٢0 دقيقة

الرسوم :
1٥ دنأنري / طابع إلكرتوني
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات )إلغاء(

الشروط الواجب توافرها :

-حضور صاحب الرتخيص

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية
- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة

- دفرت السمسرة

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10إلى ٢0 دقيقة

الرسوم :
 ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات )إضافة نائب(  

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعأون الخليجي
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب .
- أن يكون متمتعة باألهلية القأنونية الكاملة وقت القيد .

- أال يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمأنة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره
- أن يكون حاصا على مؤهل علمي ال يقل عن الث�أنوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص .

- اال يكون مزأول لمهنة السمسره عند تقديم الطلب 

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية.
- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«

- المؤهل العلمي »شهادة الث�أنوية العامة على األقل« طبقا للقرار الوزاري رقم 477/2011
- كتاب غسيل األموال .

- األدلة الجنائية
* بناء على القرار الوزاري رقم )141( لعام 2002 بشأن السماح لمواظفن دول الخليج التعأون 

بمزأولة 
النشاط االقتصادي والمهني:

1- كتاب ديوأن الخدمة المدنيه     2- كتاب من وزارة الدفاع       3- كتاب من وزارة الداخلية.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
٥ إلى  1٥ دقيقة

الرسوم :
٢0 دنأنري / طابع إلكرتوني
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات ) تجديد نائب(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعأون الخليجي.
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب .
- أن يكون متمتعا باألهلية القأنونية الكاملة وقت القيد .

- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمأنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
- أن يكون حاصا على مؤهل علمي ال يقل عن الث�أنوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص .

- اال يكون مزأول لمهنة السمسره عند تقديم الطلب 

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية .
- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«.

- كتاب غسيل األموال .
األدلة الجنائية

*بناء على القرار الوزاري رقم )141( لعام 2002 بشأن السماح لمواظفن دول الخليج التعأون 
بمزأولة 

النشاط االقتصادي والمهني:
1- كتاب ديوأن الخدمة المدنيه     2- كتاب من وزارة الدفاع       3- كتاب من وزارة الداخلية.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
٥ إلى  1٥ دقيقة

الرسوم :
10 دنأنري / طابع إلكرتوني
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات )إلغاء نائب(  

الشروط الواجب توافرها :

ال يوجد

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية.
- الرتخيص التجاري.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
٥ إلى  1٥ دقيقة

الرسوم :
اليوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة مقيمي العقار ) إصدار – االشخاص المعنوي�ن ( أفراد

الشروط الواجب توافرها :
- أن يكون متمتعة باألهلية المدنية الكاملة

- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمأنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وإحضار ما يثبت ذلك
- أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات و إحدى األنشطة التالية

أ- بيع وشراء األراضي والعقارات. ب- إي�جار واست�ئجار األراضي والعقارات. ج- مزأولة مهنة السمسرة
- مكتب مرخص لمزأولة المهنة .

- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :
أ- جهة حكومية ذات عاقة بتقي�يم العقارات

ب- شركتن على األقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت لألوراق
المالية ويدخل ضمن نشاطها بيع وشراء العقارات

- في حالة عدم توافر اإلشرتاطات الواردة في البند )5( يتوجب أن يتحقق في شائه الشروط اإلضافية األتية :
1- شهادة جامعية مضى عليها )10 سنوات (.
2- شهادة دبلوم مضى عليها  ) 15 سنه ( .

3-  شهادة الث�أنوية مضى عليها  ) 20 سنه (.
* واست�ثناء من الشرط الوارد في الفقرة )أ(  يشرتط في المتقدم اجتياز دورتن تدري�بيتن متخصصتن بتقي�يم العقار

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية .
- المؤهل الطمي مصدقا عليه رسميا.

- عقد ووصل اإليجار
- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تقيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«.

- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة .
- شهادات الدورات التدري�بية الخاصة بالتقي�يم .

- األدلة الجنائية
- شهادات الخربة العملية الخاصة بالتقي�يم من الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة المدرجة بسوق 

الكويت لألوراق المالية

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10 إلى ٢0  دقيقة

الرسوم :
100دينار كي نت
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة مقيمي العقار )تجديد – األشخاص المعنوي�ن ( أفراد  

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون متمتعة باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمأنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وإحضار ما يثبت ذلك

- أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات و إحدى األنشطة التالية
أ- بيع وشراء األراضي والعقارات . پ. إي�جار واست�ئجار األراضي والعقارات. ج. مزأولة مهنة السمسرة

- مكتب مرخص لمزأولة المهنة .
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عاقة بتقي�يم العقارات
ب- شركتن على األقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت لألوراق

المالية ويدخل ضمن نشاطها بيع وشراء العقارات
- في حالة عدم توافر االشرتاطات الواردة في البند )5( يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط اإلضافية األتية :

1- شهادة جامعية مضى عليها )10 سنوات (.
2- شهادة دبلوم مضى عليها  ) 15 سنه ( .

3-  شهادة الث�أنوية مضى عليها  ) 20 سنه (.
* واست�ثناء من الشرط الوارد في الفقرة )أ (  يشرتط في المتقدم اجتياز دورتن تدري�بيتن متخصصتن بتقي�يم العقار
*  ويست�ثني من البنود رقم )3( و )4( من المادة الث�أنية من القرار الوزاري 2010/182 المقيم غري الكويتي بشرط 

) ت�كون اقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار ( . 

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية
- كتاب بالتقي�يم العقاري عن السنة الماضية .

- عقد ووصل اإليجار
- شهادة الت�أمينات االجتماعية » تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«.

- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة .
- األدلة الجنائية

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10 إلى ٢0  دقيقة

الرسوم :
٥0 دينار كي نت
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة مقيمي العقار )بدل فاقد – االشخاص ( أفراد

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون متمتعة باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمأنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وإحضار ما يثبت ذلك

- أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات و إحدى األنشطة التالية
أ- بيع وشراء األراضي والعقارات . پ. إي�جار واست�ئجار األراضي والعقارات. ج. مزأولة مهنة السمسرة

- مكتب مرخص لمزأولة المهنة .
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عاقة بتقي�يم العقارات
ب- شركتن على األقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية ويدخل ضمن 

نشاطها بيع وشراء العقارات.
- في حالة عدم توافر االشرتاطات الواردة في البند )5( يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط اإلضافية األتية :

1- شهادة جامعية مضى عليها )10 سنوات (.
2- شهادة دبلوم مضى عليها  ) 15 سنه ( .

3-  شهادة الث�أنوية مضى عليها  ) 20 سنه (.
* واست�ثناء من الشرط الوارد في الفقرة )أ( يشرتط في المتقدم اجتياز دورتن تدري�بيتن متخصصتن بتقي�يم العقار

*  ويست�ثني من البنود رقم )3( و )4( من المادة الث�أنية من القرار الوزاري 2010/182 المقيم غري الكويتي بشرط 
) ت�كون اقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار ( . 

المستندات المطلوبة:
- صورة من البطاقة المدنية

- كتاب بالتقي�يم العقاري عن السنة الماضية .
- عقد ووصل اإليجار-4. شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«.

- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة
- األدلة الجنائية

- باغ من المخفر

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10 إلى ٢0  دقيقة

الرسوم :
٣0 دينار كي نت
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة مقيمي العقار ) إصدار – االشخاص المعني�ن ( شركات  

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون متمتعة باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمأنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وإحضار ما يثبت ذلك

- أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات و إحدى األنشطة التالية
أ- بيع وشراء األراضي والعقارات . پ. إي�جار واست�ئجار األراضي والعقارات. ج. مزأولة مهنة السمسرة

- مكتب مرخص لمزأولة المهنة .
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عاقة بتقي�يم العقارات
ب- شركتن على األقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت لألوراقي

المالية ويدخل ضمن نشاطها بيع وشراء العقارات
- في حالة عدم توافر االشرتاطات الواردة في البند )5( يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط اإلضافية األتية :

1- شهادة جامعية مضى عليها )10 سنوات (.
2- شهادة دبلوم مضى عليها  ) 15 سنه ( .

3-  شهادة الث�أنوية مضى عليها  ) 20 سنه (.
* واست�ثناء من الشرط الوارد في الفقرة )أ(  يشرتط في المتقدم اجتياز دورتن تدري�بيتن متخصصتن بتقي�يم العقار

*  ويست�ثني من البنود رقم )3( و )4( من المادة الث�أنية من القرار الوزاري 2010/182 المقيم غري الكويتي بشرط 
) ت�كون اقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار ( . 

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية 
- المؤهل الطمي مصدقا عليه رسميا

- عقد ووصل اإليجار
- شهادة الت�أمينات االجتماعية » تقيد القيد في 

الباب الخامس أو الثالث«
- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة .
- شهادات الدورات التدري�بية الخاصة بالتقي�يم .

- األدلة الجنائية 
- شهادات الخربة العملية الخاصة بالتقي�يم من 

الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة المدرجة 
بسوق الكويت لألوراق المالية

- كتاب بإختيار مقيم العقار وممثل القأنوني 
للشركة

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10 إلى ٢0  دقيقة

الرسوم :
100دينار كي نت
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة مقيمي العقار )تجديد – االشخاص المعني�ن ( شركات

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون متمتعة باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمأنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وإحضار ما يثبت ذلك

- أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات و إحدى األنشطة التالية
أ- بيع وشراء األراضي والعقارات . پ. إي�جار واست�ئجار األراضي والعقارات. ج. مزأولة مهنة السمسرة

- مكتب مرخص لمزأولة المهنة .
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عاقة بتقي�يم العقارات
ب- شركتن على األقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت لألوراق

المالية ويدخل ضمن نشاطها بيع وشراء العقارات
- في حالة عدم توافر االشرتاطات الواردة في البند )5( يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط اإلضافية األتية :

1- شهادة جامعية مضى عليها )10 سنوات (.
2- شهادة دبلوم مضى عليها  ) 15 سنه ( .

3-  شهادة الث�أنوية مضى عليها  ) 20 سنه (.
* واست�ثناء من الشرط الوارد في الفقرة )أ(  يشرتط في المتقدم اجتياز دورتن تدري�بيتن متخصصتن بتقي�يم العقار

*  ويست�ثني من البنود رقم )3( و )4( من المادة الث�أنية من القرار الوزاري 2010/182 المقيم غري الكويتي بشرط 
) ت�كون اقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار ( . 

المستندات المطلوبة:
- صورة من البطاقة المدنية

- كتاب باختيار مقيم العقار والممثل القأنوني للشركة.
- عقد ووصل اإليجار

- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«.
- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة .

- األدلة الجنائية
- كتاب بالتقي�يمات للسنه الماضية

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10 إلى ٢0  دقيقة

الرسوم :
٥0 دينار كي نت
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة مقيمي العقار )بدل فاقد – األشخاص المعني�ن( شركات  

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون متمتعة باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمأنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وإحضار ما يثبت ذلك

- أن يكون لدية رخصة تقديرات عقارية صدور القرار 
- مكتب مرخص لمزأولة المهنة 

- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من احدى الجهات التالية:
أ- جهة حكومية ذات عاقة بتقي�يم العقارات

ب- شركتن على األقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليه ويدخل ضمن 
نشاطها بيع وشراء العقارات 

- في حالة عدم توافر االشرتاطات الواردة في البند )5( يتوجب أن يتحقق في شأنة الشروط اإلضافية االتية: 
1- شهادة جامعية مضى عليها )10 سنوات (.
2- شهادة دبلوم مضى عليها  ) 15 سنه ( .

3-  شهادة الث�أنوية مضى عليها  ) 20 سنه (.
* واست�ثناء من الشرط الوارد في الفقرة )أ( يشرتط في المتقدم اجتياز دورتن تدري�بيتن متخصصتن بتقي�يم العقار

*  ويست�ثني من البنود رقم )3( و )4( من المادة الث�أنية من القرار الوزاري 2010/182 المقيم غري الكويتي بشرط 
) ت�كون اقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار ( . 

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية .
- كتاب باختيار مقيم مقيم العقار والممثل القأنوي للشركة .

- عقد ووصل اإليجار .
- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«.

- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة . 
- األدلة الجنائية 

- كتاب بالتقي�يمات للسنة الماضية .
- باغ المخفر .

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10 إلى ٢0  دقيقة

الرسوم :
٥0 دينار كي نت
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اسم الخدمة / اإلجراء:

مزأولة مهنة مقيمي العقار )إلغاء – األشخاص المعني�ن ( شركات

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب الرتخيص

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية .
- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة .

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10 إلى ٢0  دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

التعليمات والضوابط واإللتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة عمليات 
غسيل االموال

1-إستقبال معامات اإلصدار الجديد: نوع النشاط:)شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات 
الصرافة – شركات الت�أمن ووكاء ووسطاء الت�أمن – شركات ومؤسسات تحصيل أموال الغري 

– شركات الوساطة المالية(، )غري مقيد في سجات المكتب- تقي�يد أول مرة( وهي تجديد-طلب 
تغري عنوان أو تنازل عن الرخصة أو تغري النشاط.

الشروط الواجب توافرها :
- الحضور الشخصي لصاحب العاقة أو الوكيل العام عن صاحب العاقة 

- أن يكون النشاط خاضع تحت رقابة اإلدارة ومحول من الجهة المعنية

المستندات المطلوبة:
- صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة

- صورة التوكيل العام إن وجد
- صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام

- الطلب معتمد من قبل اإلدارة المعنية
- السجل التجاري أو بيأنات المعلومات المدنية

- صورة عن الرتخيص التجاري
- صورة العتماد التوقيع إن وجد

- عقد الت�أسيس وتعدياته
- كتاب موافقة البلدية على الموقع المحمل

اإلدارة
مكافحة غسل االموال ومتويل اإلرهاب ) قسم 

التدقيق وحتليل البيأنات املالية  فريق اإلستقبال(

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة -  جنوب السره ) الشهداء( ق ٤  

خلف المخفر -  مبنى إدارة العقار الدور األول .
ت:  ٢٥٢٣7٤٢1/1٢٥٢٣7٤9٣/٢٥٢٣7٥0

الوقت المستغرق
10 إلى ٢0  دقيقة

الرسوم :
اليوجد



193

اسم الخدمة / اإلجراء:

التعليمات والضوابط واإللتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة عمليات 
غسيل االموال

2- استقبال معامات: نوع النشاط: شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات 
الت�أمن ووكاء ووسطاء الت�أمن – شركات ومؤسسات تحصيل اموال الغري – شركات الوساطة المالية.

 )مقيد في سجات المكتب( وهي تجديد طلب تغري عنوان أو تنازل عن الرخصة أو تغري نشاط.

الشروط الواجب توافرها :

- الحضور الشخصي لصاحب العاقة أو الوكيل العام عن صاحب العاقة أو مراقب االلتزام 
كويتي الجنسية

- رخصة سارية المفعول
- أن يكون النشاط خاضع تحت رقابة اإلدارة

المستندات المطلوبة:

- صورة البطاقة المدنية لكل من )صاحب الرخصة – مراقب اإللتزام – العاملن(
- صورة التوكيل العام إن وجد

- صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام
- الطلب معتمد من قبل اإلدارة المعنية

- السجل التجاري أو بيأنات المعلومات المدنية
- صورة الرخصة التجارية

- عقد الت�أسيس وتعدياته
- صورة العتماد التوقيع

- كتاب موافقة البلدية على موقع المحل

اإلدارة
مكافحة غسل االموال ومتويل اإلرهاب ) قسم 

التدقيق وحتليل البيأنات املالية  فريق اإلستقبال(

موقع اإلنجاز
برج كيبكو منطقة شرق قطعة )٥( شارع الشهداء 

دور ٢٣

الوقت المستغرق
10 – 1٥ دقيق

الرسوم :
ال يوجد





قطاع شؤون المنظمات 
الدولية والتجارة الخارجية
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تسجيل العامة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- الشركات )رخصة تجارية - اعتماد توقيع(
- لألفراد )حسب ما ذكر في المرفقات(

المستندات المطلوبة:
 - ONLINE الخطوات كما هو مذكور باالرشادات المرفقة )1( و )2(
- تحتوي على عملية األيداع + النشر + إصدار الشهادة النهائية.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقيقة

الرسوم :
٤٥ دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد العامة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- الشركات )رخصة تجارية - اعتماد توقيع(
- لألفراد )حسب ما ذكر في المرفقات(

المستندات المطلوبة:

 - ONLINE الخطوات كما هو مذكور باالرشادات المرفقة )3(

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيق

الرسوم :
٣10دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء العامة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- الشركات )رخصة تجارية - إعتماد توقيع - عقد الت�أسيس للشركة (
- لألفراد )صورة البطاقة المدنية(

المستندات المطلوبة:
- حضور صاحب العامة .

- احضار الشهادة األصلية.
- اعطاء المراجع طلب إلغاء الشهادة

-بالجهاز كتاب إلغاء العامة و تسليمة للمراجع و يذكر فيه )تاري�خ اليوم+ رقم اإلشــارة
»الرقــم في الســجل«(.

- يكتب بالسجل تم رفض العامة بناء على طلب صاحب العامة.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقيقة

الرسوم :
٢0 دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل اسم / أو العنوان / أو تغي�ري اسم العامة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- الشركات ) رخصة تجارية - اعتماد توقيع - عقد الت�أسيس للشركة (
- لألفراد ) صورة البطاقة المدنية (

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العامة .
- حضار الشهادة األصلية.

- اعطاء المراجع طلب إلغاء الشهادة.
-  بالجهاز كتاب إلغاء العامة و تسليمة للمراجع و يذكر فيه )تاري�خ اليوم + رقم اإلشارة

 »الرقم في السجل«(.
- يكتب بالسجل تم رفض العامة بناء على طلب صاحب العامة.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيق

الرسوم :
٥0 دينار كويتي ) للشركات(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 تجديد الوكالة

الشروط الواجب توافرها :

- كتاب من الشركة موجهة لقسم العامات يحتوي على
)إيميل الشركة - ارقام هواتف الشركة( لسهولة التواصل مع الشركة.

- صورة من العضوية
- صورة إعتماد التوقيع ، الوكالة األصلية.

- لألفراد )صورة من البطاقة المدنية (.

المستندات المطلوبة:

ذكر أسم الملف في الكتاب المرسل من الشــركة لإلدارة.  -
صورة من قيد الشــهادة المنتهية.  -

صورة من شــهادة جمعية المحامن )في حال يكون مكتب محامي(.  -

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقيقة

الرسوم :
1٤0 دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إضافة فروع على الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- طلب ترخيص استخدام العامة أستخراجها من الوزارة .
- صورة اعتماد التوقيع، الوكالة األصلية.

- لألفراد )صورة من البطاقة المدنية (.
- يذكر فئة كيفية أستخدام العامة.

- أسم صاحب الملك + الرقم المدني.

المستندات المطلوبة:

- البد أن يكون نشاط الفرع مطابق نشاط الشركة نفسه .
- عقد موجه من مقدم الطلب )من تفاصيل الشهادة ومن الطرف الث�أني ذکر أسم أفرع الشركة(.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيق

الرسوم :
1٤0 دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إضافة أسم على الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- صورة من الرتخيص التجاري ، عقد الت�أسيس للشركة
- صورة أعتماد التوقيع ، الوكالة األصلية.

- لألفراد )صورة من البطاقة المدنية (.

المستندات المطلوبة:

ورقة إثبات تغي�ري األســم من و إلى.  -

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقيقة

الرسوم :
70 دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تنازل من شركة إلى شركة

الشروط الواجب توافرها :

- عقد الت�أسيس وصورة منه.
- الشهادة األصلية + صورة منه .

- حضور أصحاب العامة أو مدير الشركة.
- أعطاء المراجع طلب ت�أشري بنقل ملكية العامة

المستندات المطلوبة:

- نشاط مماثل له.
- وجود الشهادة األصلية والبد أن ت�كون سارية المفعول.

- كتاب من الطرف األول موجة إلى قسم العامات التجارية يذكر فيه جميع المعلومات الخاصه بالشهادة 
ويتواجد فيه اسماء جميع الشــركة + أرقامهم المدنية + تواقيعهــــم و البد من موافقة جميع أعضــاء 

الشركة .

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيق

الرسوم :
70 دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

 بدل فاقد

الشروط الواجب توافرها :

- باغ من المخفر.
- حضور صاحب العاقة.

- كتاب من الشركة.

المستندات المطلوبة:

- موافقة من الوزارة.
- إستخراج شهادة بدل فاقد )شهادة تسجيل العامة التجارية(.

- رقم السجل.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقيقة

الرسوم :
٤٥ دينار كويتي
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اسم الخدمة / اإلجراء:

عقد استخدام العامة التجارية

الشروط الواجب توافرها :

- طلب ترخيص استخدام العامة .
- اسم المالك + الرقم المدني.

المستندات المطلوبة:

- يجب على صاحب العامة تحديد مدة أستخدام العامة بشرط أال ت�كون اطول من مدة نهاية الشهادة .
- يجب على صاحب العامة ذكر كيفية أستخدام العامة )بحيث يصدر له کتاب بإستخدام العامة التجارية  

و يتم توقيعه من قبل المسؤولن(.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيق

الرسوم :
٤٥ دينار 1٤0 دينار كويتي



206

اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إعرتاض / أو التظلم على تسجيل العامة التجارية

الشروط الواجب توافرها :

- تعبئة بيأنات أستمارة طلب االعرتاض .
- صورة من نشر العامة التجارية المعرتض عليها.

- لألفراد: صورة البطاقة المدنية
- للشركات : التوكيل مصدق ، األولوية بتاري�خ تسجيل الشهادة.

المستندات المطلوبة:

- إظهار وصل الرسوم .
- اال أن يتعدى 60 يوما من تاري�خ نشر العامة المعرتض عليها.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ إلى 10 دقيقة

الرسوم :
9٥ دينار كويتي ) للمعارضة (

٤٥ دينار كويتي ) للتظلم(
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستقبال طلب النماذج الصناعية

الشروط الواجب توافرها :

- تعبئة الطلب .
- اربع نسخ واضحة من النموذج أو الرسم الصناعي موقعة من مقدم الطلب )على أن يكون

التوقيع أسفل اليمن(.
- صورة من البطاقة المدنية لمقدم  الطلب ) لألفراد (.

- عقد الت�أسيس – قيد من السجل التجاري – التوكيل على أن ت�كون جميع المستندات مرتجمة
للعرب�ية و مصدقة )للشركات (.

- طلب األولوية على أن ت�كون مرتجمة للعرب�ية و مصدقة.
.)CD( على أن تحفظ جميع المستندات في قرص صلب -

المستندات المطلوبة:

- أست�كمال المستندات المطلوبة خال فرتة 3 أشهر.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيق

الرسوم :
10 دينار كويتي للطلب
٣ دينار كويتي للنشر
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اسم الخدمة / اإلجراء:

فحص طلب النماذج الصناعية

الشروط الواجب توافرها :

- تعبئة الطلب .
- اربع نسخ واضحة من النموذج أو الرسم الصناعي موقعة من مقدم الطلب

)على أن يكون التوقيع أسفل اليمن(.
- صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب ) لألفراد (.

- عقد الت�أسيس - قيد من السجل التجاري
- التوكيل على أن ت�كون جميع المستندات مرتجمة للعرب�ية ومصدقة )للشركات (.

- طلب األولوية على أن ت�كون مرتجمة للعرب�ية ومصدقة.
.)CD( على أن تحفظ جميع المستندات في قرص صلب -

المستندات المطلوبة:

- إست�كمال المستندات المطلوبة خال فرتة 3 أشهر.
- بعد استام شهادة النموذج الصناعي ت�كون مدة الحماية 10 سنوات قابلة للتجديد

كل 5 سنوات.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
يوم – يومني عمل

الرسوم :
10 دينار كويتي للطلب
٣ دينار كويتي للنشر



209

اسم الخدمة / اإلجراء:

استقبال طلب براءة االخرتاع

الشروط الواجب توافرها :

- الملخص ، الوصف الكامل ، عناصر الحماية ، الرسومات التوضيحية
) بحيث يكون كل جزء في صفحة منفصلة(.

.)CD( على أن تحفظ جميع المستندات في قرص صلب -
- صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب ) لألفراد (.

- توكيل مصدق ) للشركات (.

المستندات المطلوبة:
- يجب أال يتجأوز الملخص أكر من نصف صفحة وفي الحاالت القصوى صفحة واحدة

)بحد أقصى 150 كلمة(.
- يذكر في الملخص الكامل الفن السابق والمجال التقني شرح مفصل ألهم مكونات اإلخرتاع

واستعماله الرئيسي.
- يصاغ الملخص الكامل بأسلوب علمي تقني دقيق في مجال التخصص بحيث يعطي فهما 

واضحا لحل المشكلة التقنية )ماحظة: إن الملخص ال يستعمل في تفسري نطاق الحماية(.
- يجب تجنب ذكر أهمية أو قيمة أو مزايا االخرتاع المتوقعة مستقبا.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ – 10 دقيق

الرسوم :
٤0 دينار كويتي للفرد

80 دينار كويتي للشركة
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اسم الخدمة / اإلجراء:

فحص براءة اإلخرتاع

الشروط الواجب توافرها :
- الملخص ، الوصف الكامل ، عناصر الحماية ، الرسومات التوضيحية

) بحيث يكون كل جزء في صفحة منفصلة(.
.)CD( على أن تحفظ المستندات في قرص صلب -

- لألفراد : صورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب.
- للشركات : توكيل مصدق.

المستندات المطلوبة:

- لألفراد : الوكالة في حال كأن التقديم عن طري�ق أحد مكاتب المحاماة ، مستند التنازل ،
األسبقية )طلب األولولية(.

- للشرکات : الوكالة على أن ت�كون من مقدم الطلب إلى الوكيل )مكتب المحاماة( ،
السجل التجاري ، مستند

التنازل األسبقية )طلب األولولية( ، شهادة مزأولة المهنة.
- يجب أن ت�كون جميع المستندات المقدمة باللغتن العرب�ية واإلنجليزية.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
 شهر - شهري�ن حسب الرباءة

الرسوم :
ال يوجد رسوم
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اسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد براءة اإلخرتاع

الشروط الواجب توافرها :

- شهادة براءة اإلخرتاع .

المستندات المطلوبة:

- سريأن  مدة الحماية.

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ – 1٥ دقيق

الرسوم :
حسب السنة المطلوبة بناء على جدول 

رسوم براءات االخرتاع لسنة ٢019
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اسم الخدمة / اإلجراء:

منح و نشر براءة اإلخرتاع

الشروط الواجب توافرها :

- وصل دفع الرسوم

المستندات المطلوبة:

- قبول الرباءة

اإلدارة
العالمات التجارية و براءة االخرتاع - قسم العالمات

التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )٢٢(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
التجارية وبراءة االخرتاع.

الوقت المستغرق
٥ إلى 1٥ دقيقة

الرسوم :
٥0 دينار كويتي للفرد

100 دينار كويتي للشركة
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار شهادات المنشأ

الشروط الواجب توافرها :

- ترخيص صناعي للمنشأة الصناعية صادر من الهيئة العامة للصناعة
- إستمارة الت�أهيل الصناعي

- شهادة صحية بيطرية صالحة لمدة 15 يوم من تاري�خ إصدارها من الهيئة العامة لشئون
الزراعة والروة 

السمكية لتصدير الحيوأنات ذات المنشأ الكويتي
- شهادة صاحية من البلدية لتصدير المواد الغذائية ومدتها 30 يوما من تاري�خ إصدارها

- ترخيص المواد الكيمأوية من الهيئة العامة للبيئة - قسم التصدير واإلسترياد المواد
الكيمأوية

- ترخيص حرفة صناعية لتصدير المنتجات الحرفية الصغرية الشعبية من الهيئة العامة للصناعة

المستندات المطلوبة:

- أن يكون حاصل على قيمة مضافة متفق عليها بن الدول حسب إتفاقيات تيسري وتنمية 
وتبادل التجاري

بن جامعة الدول العرب�ية واألمأنة العامة لمجلس التعأون لدول الخليج لاعفاء من الرسوم 
الجمركية .

- أن يكون تاري�خ ترخيص المصنع أو الشركة المصدرة ساري الصاحية

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة/ الدور الث�أني/

تلفون: ٢٢٤80000

الوقت المستغرق
٥ – 10 دقيق

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

رخصة معرض تجاري مؤقت داخل

الشروط الواجب توافرها :

- رخصة تنظيم معارض ومؤتمرات المنظم المعرض
ifta.gov.kw تقديم طلب عن طري�ق األون الين وإستيفاء جميع المتطلبات -

المستندات المطلوبة:

يسمح بإقامة معرض تجاري موقت داخل دولة الكويت للفئات التالية:
- ماك الشركات والمؤسسات بنشاط تنظيم معارض ومؤتمرات ومعسكرات رياضية.

- الجهات الحكومية وغرفة تجارة وصناعة دولة الكويت.
- الشركات والمؤسسات التي ترغب بعرض أو تسوي�ق منتجاتها وخدماتها.

- الدول العرب�ية واالجنبية والشركات التابعة لها بشرط أن يتم ذلك عن طري�ق وكيل كويتي
مرخص له بمزأولة. 

- نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
- التقديم قبل 15 يوم ومدة المعرض ال ت�تجأوز ال 15 يوما.

- الموافقات المطلوبة من جميع الجهات الرسمية.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة/ الدور الث�أني/

تلفون: ٢٢٤80000

الوقت المستغرق
يوم إلى ٣ ايام

الرسوم :
ال يوجد







قطاع شؤون الدعم الفني 
والتخطيط
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اسم الخدمة / اإلجراء:

إستخراج كتب الدعم للمواد اإلنشائية

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون حاصل على أرض من بنك االئ�تمأن الكويتي سواء كأن قرض بناء أو قرض ترميم أو 
قرض شراء سكن

- أن يكون من المواطنن الكويتي�ن
- حضور صاحب العاقة أو من ينوب عن صاحب العاقة مع التوكيل الرسمي للبطاقة المدنية 

األصلية لصاحب العاقة.

المستندات المطلوبة:

- رخصة البناء في حالة البناء الجديد من بلدية الكويت.
- رخصة الهدم في حالة هدم المنزل من بلدية الكويت.

- البطاقة المدنية للشخص أو توكيل رسمي إن وجد

اإلدارة - التموين
مراقب الدعم - قسم السلع واملواد املدعومة

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور الثالث - 
بلوك )٢( - إدارة التموي�ن ) مراقب الدعم ( غرفة )٢٣٥٢( 

هاتف : ٢٢٤8٣867.٢٢٤8٣8٤1
أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

الوقت المستغرق
دقيقة إلى دقيتني

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إذن تصدير منتجات بحرية ) أسماك ( مجمدة أو مستوردة إلى الخارج

الشروط الواجب توافرها :

- حضور مندوب الشركة
- التوقيع على إستام المعاملة

- تسجيل المعاملة بالسجل العام.

المستندات المطلوبة:

- كتاب الشركة مع بيأن الكمية المراد تصديرها ونوعه وأسم البلد المصدر إليه
- فاتورة الشركة مطابقة لكتاب الشركة

- كتاب من الهيئة العامة لشئون الزراعة والروة السمكية يبن موافقتها على إذن تصدير 
الشركة.

اإلدارة - التموين
مراقب الدعم - قسم السلع واملواد املدعومة

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور الثالث - 
بلوك )٢( - إدارة التموي�ن ) مراقب الدعم ( غرفة )٢٣٥٢( 

هاتف : ٢٢٤8٣867.٢٢٤8٣8٤1
أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

الوقت المستغرق
٥ دقائق 

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إذن تصدير روبيأن )محلي / مستورد( إلى الخارج

الشروط الواجب توافرها :

- حضور مندوب الشركة
- التوقيع على إستام المعاملة

- تسجيل المعاملة بالسجل العام.

المستندات المطلوبة:

- كتاب الشركة مع بيأن الكمية المراد تصديرها ونوعه واسم البلد المصدر إليه
- فاتورة الشركة مطابقة لكتاب الشركة

- كتاب من الهيئة العامة لشئون الزراعة والروة السمكية يبن موافقتها على إذن تصدير 
الشركة

اإلدارة - التموين
البطاقة التموينية- قسم اخملزون السلعي

موقع اإلنجاز
و مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور 

الثالث - بلوك )٢( - إدارة التموي�ن غرفة )1/٢٣٤7( . هاتف 
٢٢٤8٣86٢٢٤ – ٣8٣868 - ٢٢٤8٣8٥1:

أو مراكز الرقابة التجارية الخارجية 

الوقت المستغرق
٥ دقائق 

الرسوم :
ال يوجد



221

اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إذن تصدير يرقات أسماك حية ) بغرض اإلستزراع ( إلى الخارج

الشروط الواجب توافرها :
- حضور مندوب الشركة

- التوقيع على إستام المعاملة.
- تسجيل المعاملة بالسجل العام.

المستندات المطلوبة:

- كتاب الشركة مع بيأن الكمية المراد تصديرها ونوعه واسم البلد المصدر إليه
- فاتورة الشركة مطابقة لكتاب الشركة

- كتاب من الهيئة العامة لشئون الزراعة والروة السمكية يبن موافقتها على إذن تصدير 
الشركة.

اإلدارة - التموين
البطاقة التموينية- قسم اخملزون السلعي

موقع اإلنجاز
 مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور الثالث - 

بلوك )٢( - إدارة التموي�ن غرفة )٢٣٤7/1(
هاتف :٢٢٤8٣8٥1 - ٢٢٤8٣868 - ٢٢٤8٣86٣

الوقت المستغرق
٥ دقائق 

الرسوم :
ال يوجد
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة للكويتية المطلقة ) في حال وجود أبناء قصر ( أو األرملة

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب البطاقة والتوقيع على نموذج البطاقة التموينية

المستندات المطلوبة:

- البطاقات المدنية األصلية ألفراد األسرة أو صورة عنها. - شهادة الطاق األصلية وصورة 
عنها. . حكم المحكمة لحضأنة األبناء وصورة عنها أو موافقة األب الخطية بحضوره أو

- شهادة وفاة الزوج.
- شهادة مياد األبناء األصلية )في حال غري محددي الجنسية أقل من 5 سنوات( - البطاقة 

المدنية األصلية للخدم

اإلدارة - التموين
قسم البطاقة التموينية - مراقبة البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
و مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور 

الثالث - بلوك )٢( - إدارة التموي�ن غرفة )1/٢٣٤7( . هاتف 
٢٢٤8٣86٢٢٤ – ٣8٣868 - ٢٢٤8٣8٥1:

أو مراكز الرقابة التجارية الخارجية 

الوقت المستغرق
10 دقايق 

الرسوم :
٥ د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة للكويتي�ن

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب البطاقة والتوقيع على نموذج البطاقة التموينية

المستندات المطلوبة:

- البطاقات المدنية األصلية لجميع أفراد األسرة ) ذكور و إناث ( إلثبات الشخصية والسكن.
- البطاقات المدنية األصلية للخدم

اإلدارة - التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور الثالث 

- بلوك )٢( - إدارة التموي�ن / مراقبة البطاقة التموينية - 
غرفة )٢٣٤٥( هاتف :٢٢٤8٣861 - ٢٢٤8٣877 - ٢٢٤8٣87٢

أو مراكز الرقابة التجارية الخارجية. 

الوقت المستغرق
10 دقائق 

الرسوم :
٥ د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار بطاقة تموينية للمقيمن بصورة غري قأنونية بما فيهم أسر الشهداء

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب البطاقة والتوقيع على نموذج البطاقة التموينية.

المستندات المطلوبة:

- البطاقات األمنية األصلية لجميع أفراد األسرة. - شهادات المياد لألبناء القصر
اقل من سنوات(.

- شهادة لمن يهمه األمر من بيت الزكاة. - البطاقات المدنية األصلية للخدم

اإلدارة - التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور الثالث 

- بلوك )٢( - إدارة التموي�ن / مراقبة البطاقة التموينية - 
غرفة )٢٣٤٥( هاتف :٢٢٤8٣861 - ٢٢٤8٣877 - ٢٢٤8٣87٢

أو مراكز الرقابة التجارية الخارجية. 

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة

الرسوم :
٥ د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار بطاقة تموينية لمواطني مجلس التعأون الخليجي

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب البطاقة والتوقيع على كرت اإلصدار

المستندات المطلوبة:

- البطاقات المدنية األصلية لجميع أفراد األسرة الخليجية الثبات الشخصية والسكن. 
- شهادة راتب من مقر العمل - شهادة دراسية أو راتب حديثة لألبناء من داخل دولة الكويت.

- عقد اإليجار
- عقد الزواج األصلي أو شهادة مياد األبناء - تسجيل البطاقة التموينية باسم الخليجي 

المتزوج من خليجية - إلضافة األبناء واالم واالخوة في نفس البطاقة اذا ما
- طلب ذلك بشرط أن يكون بنفس العنوان.

 - في حالة وفاة أو طاق رب األسرة ت�تحول إلى أحد األفراد المرافقن في البطاقة. - ال تصدر 
بطاقة تموينية للخليجي أو الخليجية المتزوجينمن أجنبي.

اإلدارة - التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور الثالث 

- بلوك )٢( - إدارة التموي�ن / مراقبة البطاقة التموينية - 
غرفة )٢٣٤٥( هاتف :٢٢٤8٣861 - ٢٢٤8٣877 - ٢٢٤8٣87٢

أو مراكز الرقابة التجارية الخارجية. 

الوقت المستغرق
1٥ دقيقة 

الرسوم :
٥ د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة للكويتيات المتزوجات من ) المقيمن بصورة غري قأنونية (

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب البطاقة والتوقيع على نموذج البطاقة التموينية

المستندات المطلوبة:

- البطاقة المدنية األصلية للزوجة وتصدر البطاقة التموينية باسم الزوجة - هوية الزوج 
الرسمية. - عقد الزواج األصلي أو شهادة مياد األبناء األصلية.

- البطاقات المدنية األصلية للخدم - شهادات المياد لألطفال دون سن )5( سنوات - البطاقات 
األمنية للزوج واألبناء.

اإلدارة - التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور الثالث 

- بلوك )٢( - إدارة التموي�ن / مراقبة البطاقة التموينية - 
غرفة )٢٣٤٥( هاتف :٢٢٤8٣861 - ٢٢٤8٣877 - ٢٢٤8٣87٢

أو مراكز الرقابة التجارية الخارجية. 

الوقت المستغرق
10 دقائق 

الرسوم :
٥ د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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اسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة للكويتيات المتزوجات من حملة الجنسية غري الكويتية ) األجنبية (

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب البطاقة والتوقيع على نموذج البطاقة التموينية
- عدم إضافة أقارب الزوج

المستندات المطلوبة:

- البطاقة المدنية األصلية للزوجة وتصدر البطاقة التموينية باسم الزوجة
- البطاقة المدنية األصلية بإقامة صالحة لبقية أفراد األسرة.

- البطاقات المدنية األصلية للخدم

اإلدارة - التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور الثالث 

- بلوك )٢( - إدارة التموي�ن / مراقبة البطاقة التموينية - 
غرفة )٢٣٤٥( هاتف :٢٢٤8٣861 - ٢٢٤8٣877 - ٢٢٤8٣87٢

أو مراكز الرقابة التجارية الخارجية. 

الوقت المستغرق
10 دقائق 

الرسوم :
٥ دينار إلستخراج بطاقة جديدة 




