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المقدمة

الكويــت 2035  التجــارة والصناعــة فــي تحقيــق رؤيــة دولــة  إنطالقــًا مــن مبــدأ وزارة 

وحرصــا علــى تطويــ�ر وتحســن األداء لإلرتقــاء بمســتوى تقديــم الخدمــات اإللكرتونيــة 

والرقميــة لجمهــور المتعاملــن معهــا بســهولة وتيســري.

وقــد قامــت إدارة التطويــ�ر اإلداري والتدريــب بتحديــث دليــل الخدمــات الــوزارة ) الطبعــة 

الرابعــة ( والــذي تــم إصدارهــا فــي عــام 2021.

ويعترب هذا الدليل اإلرشــادي أداة فاعلة لإلســتعانة به لمعرفة الشــروط والمســتندات 

الوقــت والجهــد وذلــك  يوفــر  بمــا  لــكل معاملــة  اإللكرتونــي  , والموقــع  المطلوبــة 

لتحقيــق ســرعة اإلنجــاز .

وفــي النهايــة فــإن الــوزارة مســتمرة بتطويــ�ر وســائل تقديــم خدماتهــا بمــا يواكــب مــع 

أي تطــورات ت�كنولوجيــة حديثــة.
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مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

بوابة مركز الكويت لألعمال

www.kbc.gov.kw

Https://kbc.moci.gov.kw
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إسم 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 بمزاولة 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 لقانون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :

-  إذا كان المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط االستشارات 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 كان المدير يتولى إدارة أكرث من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

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

www.kbc.gov.kw  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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER

إسم 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 بمزاولة 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 لقانون وزارة التجارة.

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
-  إذا كان 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 كان 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 كان المدير يتولى إدارة أكرث من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 
عمومية  للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على  توليه بند اإلدارة الشركة 

   www.kbc.gov.kw المزمع ت�أسيسها على الموقع اإللكرتوني لإلدارة
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مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER

إسم 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 بمزاولة داخل الكويت وفقا لجنسية الشريك 

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

عليها وفقا  لقانون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

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

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

- إذا كان المدير يتولى إدارة أكرث 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
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إسم 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 بمزاولة داخل الكويت وفقا لجنسية الشركاء 

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

عليها وفقا لقانون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كان 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 كان المدير يتولى إدارة أكرث 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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 بمزاولة 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 لقانون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كان 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 كان 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 كان المدير يتولى إدارة أكرث من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 
عمومية   للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة 

 www.kbc.gov.kw 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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 بمزاولة 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 بيانات مالية ) ميزائية ( سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر .

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

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

- إذا كان 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 كان المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط االستشارات 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 كان المدير يتولى إدارة أكرث من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 

عمومية   للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة 
.www.kbc.gov.kw 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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 بمزاولة 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 بيانات مالية ) ميزانية ( سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر
- خلو الصحيفة الجنائية لمالك الشركة والمدراء من األحكام الجنائية القضايا التجارية 

المنصوص عليها وفقا لقانون وزارة التجارة .

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

- إذا كان 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 كان المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاط االستشارات 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 كان المدير يتولى إدارة أكرث 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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 بمزاولة داخل الكويت وفقا لجنسية الشركاء 

وشروط  وضوابط الجهات الرقابية .
- أن تقدم الشركة بيانات مالية في ) ميزانية ( سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر .

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

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كان 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 كان المدير يتولى إدارة أكرث 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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 بيانات مالية ) ميزانية ( سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر.  
- أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزاولة داخل الكويت وفقا لجنسية الشركاء 

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

المنصوص عليها وفقا لقانون وزارة التجارة.

المستندات المطلوبة:

ال توجد أي مستندات مطلوبة ، إال في الحاالت االتية :
- إذا كان 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 كان 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 كان المدير يتولى إدارة أكرث 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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 الالزم  لها.
- أن تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة عملها.

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

وحقوق  االمتياز وغريها من الحقوق المعنوية واستغاللها 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 لقانون 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

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أسيس شركة شخص واحد )قابضة(

الشروط الواجب توافرها :

المستندات المطلوبة:

- تحميل إقرار وتعهد من خالل تقديم الطلب على الموقع اإللكرتوني إلدارة النافذة  الواحدة 
www.kbc.gov.kw

- البطاقة المدنية االصلية.

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
اليوجد

- 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 
الالزم لها  

- أن تملك العقارات والمنقوالت الالزمة لمباشرة 
عملها

- تموي�ل أو إقراض الشركات التي تملك فيها 
أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغري

- أن تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات 
االخرتاع والعالمات التجارية أو النماذج الصناعية 
وحقوق االمتياز وغريها من الحقوق المعنوية 

و استغاللها 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 لقانون  وزارة التجارة.
- إذا كان المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي لنشاذ االستشارات يقوم 
بتحميل موافقة رسمية من الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي على تولية بند اإلدارة 
للشركة المذمع ت�أسيسها على الموقع 

.www.kbc.gov.kw االلكرتوني لإلدارة
- إذا كان المدير يتولى إدارة أكرث من شركة ذات 

نفس االغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 
عمومية للشركة التي يريدها بموافقة جميع 

الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة المذمع 
ت�أسيسها على الموقع االلكرتوني

.www.kbc.gov.kw 

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 بمزاولة 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 لقانون وزارة التجارة .

المستندات المطلوبة:

- تحميل إقرار وتعهد من خالل 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
اليوجد

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة ذات مسؤولية محدودة - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة شخص واحد - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة تضامنية - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :
- أن يكون للشركة سجل تجاري .

- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة شخص واحد ) قابضة (

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 لمزاولة النشاط ) صندوق بريد بإسم 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة شخص واحد - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة تضامنية - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري.
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة توصية بسيطة - غري هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري.
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة ذات مسئولية محدودة ) قابضة(

الشروط الواجب توافرها :

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

- أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط إن وجدت.
- إذا كان المدير دكتور يعمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لنشاذ االستشارات يقوم 

بتحميل موافقة رسمية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على تولية بند اإلدارة للشركة 
.www.kbc.gov.kw المذمع ت�أسيسها على الموقع االلكرتوني لإلدارة

- إذا كان المدير يتولى إدارة أكرث من شركة ذات نفس االغراض يقوم بتحميل محضر جمعية 
عمومية للشركة التي يريدها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارة للشركة 

.www.kbc.gov.kw المذمع ت�أسيسها على الموقع االلكرتوني

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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة شخص واحد ) قابضة(

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري .
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم 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 خالل الموقع 

www.kbc.gov.kw اإللكرتوني لإلدارة

موقع اإلنجاز
إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw

الوقت المستغرق
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص شركة توصية بسيطة - هادفة للربح

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون للشركة سجل تجاري.
- أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة 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
- 5 دقائق لتقديم الطلب     -   من 3 إلى 5 دقائق موافقة بلدية الكويت

الرسوم :
80 د.ك إلصدار الرتخيص التجاري

مركز الكويت لألعمال
إدارة النافذة الواحدة

KUWAIT BUSSINESS CENTER
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الرمزالموقعالبوابةاإلدارة

إدارة الرقابة 
https://cpd.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

العالمات 
https://trademark.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

مركز الكويت 
Https://kbc.moci.gov.kwMoci.gov.kwلألعمال

إدارة الشركات 
Https://stock.moci.gov.kwMoci.gov.kwالمساهمة

إدارة المعادن 
Http://gold.moci.gov.kwMoci.gov.kwالثمينة

بوابة استقبال 
طلبات 

المراجعن 
الكرتونيا

Https://Http://eapp.moci.gov.kwMoci.gov.kw

موقع وزارة 
التجارة 

والصناعة 
 http://moci.gov.kwMoci.gov.kw

https://cpd.moci.gov.kw
https://trademark.moci.gov.kw
Https://kbc.moci.gov.kw
Https://stock.moci.gov.kw
Http://gold.moci.gov.kw
Https://eapp.moci.gov.kw
http://moci.gov.kw
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قطاع شئون الرقابة التجارية 
وحماية المستهلك

إدارة الرقابة التجارية

http://moci.gov.kw

http://moci.gov.kw
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إدارة الرقابة التجارية
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إدارة الرقابة التجارية

إسم الخدمة / اإلجراء:

شكاوي المقلد

الشروط الواجب توافرها :

- استالم شكاوى المستهلكن بعد سماع الشكوى من العالقة مباشرة على  أن يتم الت�أكد 
بكامل أهليته وتجأوزه عمره 18 عاما أو من ولي أمره إن كان قاصر.

- ت�ثبيت الشكوى من خالل تسجيل الشكوى في سجل الشكاوي في المركز مع وضع جميع 
البيانات 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.

موقع اإلنجاز
المراكز التابعة لمراقبات تفتيش المحافظات في إدارة 

الرقابة التجارية الخط الساخن: 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد                                                إلى أربعة أيام

الرسوم :
اليوجد

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

شكاوى المستهلكن

الشروط الواجب توافرها :

- استالم شكاوى المستهلكن بعد سماع الشكوى من العالقة مباشرة على أن يتم الت�أكد 
بكامل أهليته وتجأوزه عمره 18 عامًا أو من ولي أمره إن كان قاصر.

- ت�ثبيت الشكوى من خالل تسجيل الشكوى في سجل الشكاوي في المركز مع وضع جميع 
البيانات 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: 135 واتس آب 55135135
 http://moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد                                                إلى أربعة أيام

الرسوم :
اليوجد

http://moci.gov.kw
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إسم 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: 135 واتس آب 55135135 

http://moci.gov.kw

الوقت المستغرق
من يوم إلى ثالثة أيام

الرسوم :
اليوجد

http://moci.gov.kw
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إسم 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: 135 واتس آب 55135135 

http://moci.gov.kw

الوقت المستغرق
من يوم إلى ثالثة أيام

الرسوم :
اليوجد

http://moci.gov.kw
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إسم 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: 135 واتس آب 55135135 

http://moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
اليوجد

http://moci.gov.kw
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إدارة قمع الغش التجاري 
والتوعية
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إسم الخدمة / اإلجراء:

طلب ت�ثبيت بلد المنشأ

الشروط الواجب توافرها :

- األوراق الرسمية الخاصة بالشركة وصور عنها.
- حضور صاحب العالقة 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 – البيان الجمركي – صورة بطاقة صاحب العالقة أو من ينوب عنه(.

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

إدارة قمع الغش التجاري والتوعية

موقع اإلنجاز
إدارة قمع الغش التجاري والتوعية )أبو حليفة( الخط 

الساخن: 135 واتس آب 55135135

الوقت المستغرق
من 10 إلى 30 دقيقة

الرسوم :
10 د.ك
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إدارة حماية المستهلك
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online( هدايا مجانية فورية

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

- على صاحب العالقة تقديم طلب كشف الهدايا والجوائز المجانية ومواصفاتها بشكل 

.)Online(  عن طري�ق )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 اإلعالن.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وازرة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالنات )منطقة اإلندلس( - الخط 

الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar

الوقت المستغرق
5 - 15 دقيقة

الرسوم :
)50 دك ( للمحل الواحد

+ )10 دك ( لكل فرع
أو ) 5 د.ك ( لكل نقطة

بيع لدى الغري

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online( )هدايا فورية )امسح واربح

الشروط الواجب توافرها :

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

- على صاحب العالقة تقديم طلب كشف الهدايا والجوائز المجانية ومواصفاتها بشكل 

.)Online(  عن طري�ق )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 اإلعالن وكوبون العرض.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وازرة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالنات )منطقة اإلندلس( - الخط 

الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar

الوقت المستغرق
15 دقيقة إلى 5 أيام

الرسوم :
)50 د.ك ( للمحل الواحد

+ )10 د.ك ( لكل فرع
أو ) 5 د.ك ( لكل نقطة بيع الغري 

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

استدعاء

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

السيارات عرب مواقع التواصل اإلجتماعي.

- استدعاء السيارات والسلع عن طري�ق اإلبالغ 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 إعالن االستدعاء عرب الجرائد المختلفة وايضا األون الين.

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

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وازرة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالنات )منطقة اإلندلس( - الخط 

الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar

الوقت المستغرق
15 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online(  )عرض ترخيص عرض خاص )الجمعيات التعاونية - األسواق المركزية

الشروط الواجب توافرها :

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

- على صاحب العالقة تقديم طلب عرض ترخيص جمعيات التعاونية واألسواق المركزية

)Online(  

المستندات المطلوبة:

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

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وازرة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالنات )منطقة اإلندلس( - الخط 

الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar

الوقت المستغرق
15 دقيقة

الرسوم :
)50 د.ك( للمحل الواحد

)10 د.ك(لكل فرع
) 5 د.ك ( لكل نقطة بيع لدي الغري

 ) 25 د.ك ( لتجديد

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online( عرض ترخيص تنزيالت

الشروط الواجب توافرها :

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

.) Online ( على صاحب العالقة تقديم طلب تنزيالت -

المستندات المطلوبة:

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

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالن منطقة األندلس قطعة 11  - 

الخط الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar : الدخول عرب موقع الوزارة

الوقت المستغرق
15 دقيقة

الرسوم :
)50 د.ك ( للمحل الواحد

+ )١0 د.ك ( لكل فرع

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online( عرض خاص للمحالت التجارية

الشروط الواجب توافرها :

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

.) Online ( على صاحب العالقة تقديم طلب عرض محالت  -

المستندات المطلوبة:

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

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالن منطقة األندلس قطعة 11  - 

الخط الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar : الدخول عرب موقع الوزارة

الوقت المستغرق
15 دقيقة

الرسوم :
)50 د.ك ( للمحل الواحد

 )١0 د.ك ( لكل فرع
 )25 د.ك ( تجديد

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online( عرض ترخيص تصفية خاصة

الشروط الواجب توافرها :

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

.) Online ( على صاحب العالقة تقديم طلب تصفية خاصة -

المستندات المطلوبة:

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

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالن منطقة األندلس قطعة 11  - 

الخط الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar : الدخول عرب موقع الوزارة

الوقت المستغرق
15 دقيقة

الرسوم :
)50 د.ك ( للمحل الواحد

)10 د.ك ( لكل فرع
)25 د.ك ( تجديد

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online( عرض ترخيص تصفية عامة

الشروط الواجب توافرها :

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

.) Online ( على صاحب العالقة تقديم طلب تصفية عامة -

المستندات المطلوبة:

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

- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالن منطقة األندلس قطعة 11  - 

الخط الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar : الدخول عرب موقع الوزارة

الوقت المستغرق
15 دقيقة

الرسوم :
)50 د.ك ( للمحل الواحد

)10 د.ك ( لكل فرع
)25 د.ك ( تجديد

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online( ) إصدار ترخيص ) كوبونات - بطاقات خصومات لمحل أو مجموعة محالت

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون العرض ساري للمستهلك فقط.

- أن ال تزيد فرتة العرض الخاص والتخفيضات عن 30  يوم وقابل للتجديد 10  أيام .

- اإلعالن لها عن طري�ق المشاركة في بطاقة أو كوبون أو دليل أو كتيب خصومات لتحديد 

النسبة المئوية للخصم.

- ال يجوز دمج أي من العروض المرخص بها مع غريها وي�جب أال تقل المدة بن العرضن عن 

شهر واحد ) 30  يوم (.

المستندات المطلوبة:

- الرتخيص التجاري أو إعتماد توقيع ساري المفعول .
- كشف بالبيانات األساسية للسلعة باللغة العرب�ية وي�وضح بالجدول السعر قبل وبعد نوع العرض.

- يعمل كشف باالسماء لفروع الشركة المنظمة للعرض .
- يتم تعبئة نموذج الطلب.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالن منطقة األندلس قطعة 11  - 

الخط الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar : الدخول عرب موقع الوزارة

الوقت المستغرق
15 دقيقة إلى ساعة

الرسوم :
)50 دك ( للمحل الواحد

 )10 دك( لكل فرع
)5 د.ك( لكل نقطة بيع

)25 دك ( تجديد للمحل الواحد

http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

سحب على جوائز مجانية

الشروط الواجب توافرها :

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

والقيمة المالية(.
- فاتورة الشراء الخاصة بالجوائز المقدمة بالعرض.

- يجب أن ت�كون قيمة الجائزة األولى ال تقل عن 600 دينار كويتي واألخرية عن 75 دينار كويتي 
بالنسبة للعروض المشروطة بشراء السلع .

- يجب أن ت�كون قيمة الجائزة األولى ال تقل عن 250 دينار كويتي واألخرية عن 50 دينار كويتي 
بالنسبة للعروض الغري المشروطة بالشراء .

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

- اعتماد التوقيع.
- كشف األصناف المراد عمل الخدمة لها.

إدارة حماية املستهلك

موقع اإلنجاز
وزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك - قسم 
العروض المجانية واإلعالن منطقة األندلس قطعة 11  - 

الخط الساحن 135 واتس آب 55135135
http://moci.gov.kw/ar : الدخول عرب موقع الوزارة

الوقت المستغرق
15 دقيقة إلى ساعة واحدة

الرسوم :
)50 دك ( للمحل الواحد

 )10 دك( لكل فرع
)5 د.ك( لكل نقطة بيع

http://moci.gov.kw
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الرمزالموقعالبوابةاإلدارة

إدارة الرقابة 
https://cpd.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

العالمات 
https://trademark.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

مركز الكويت 
Https://kbc.moci.gov.kwMoci.gov.kwلألعمال

إدارة الشركات 
Https://stock.moci.gov.kwMoci.gov.kwالمساهمة

إدارة المعادن 
Http://gold.moci.gov.kwMoci.gov.kwالثمينة

بوابة استقبال 
طلبات 

المراجعن 
الكرتونيا

Https://Http://eapp.moci.gov.kwMoci.gov.kw

موقع وزارة 
التجارة 

والصناعة 
 http://moci.gov.kwMoci.gov.kw

https://cpd.moci.gov.kw
https://trademark.moci.gov.kw
Https://kbc.moci.gov.kw
Https://stock.moci.gov.kw
Http://gold.moci.gov.kw
Https://eapp.moci.gov.kw
http://moci.gov.kw
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قطـــاع الشـــركــات
والــرتاخيـــص التجـــاريـــة

بوابة استقبال طلبات المراجعني بوابة الشركات المساهمةبوابة مركز الكويت لألعمال
الكرتونيا

Https://kbc.gov.kwHttps://stock.moci.gov.kwHttps://eabb.moci.gov.kw

Https://kbc.moci.gov.kw
Https://kbc.moci.gov.kw
Https://kbc.moci.gov.kw
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إدارة الشركات المساهمة 
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إسم 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 األدنى 
)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.

-  أن ال يكون قـــد سبق الحكم على أحد المؤسسن في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو 
اإلفالس بالتقصري أو جريمة مخلة بالشرف و األمانًةما لم يكن رد اعتبارة .

المستندات المطلوبة:

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

- صور البطاقات المدنية للمؤسسن.
- إذا كان 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 من مشروع عقد الت�أسيس و النظام األساسي للشركة.
- شهادة من البنك تفيد بإيداع حصة المؤسسن من رأس المال .

- تقويم الحصص العينية لرأس مال الشركة بيان 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 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3 شهور إلى 6 شهور

الرسوم :
100 دينار
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إسم 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 وكافيًا  لتحقيق أغراضها واليقل عن الحد األدنى 

)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 ثالثة أعضاء ال يعملون في الوظائف الحكومية
-  أن ال يكون قد سبق الحكم على أحد المؤسسن في جناية بعقوبة مفيدة للحرية أو في 

جريمة اإلفالس بالتقصري أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف و األمانًةما لم يكن رد اعتبارة.

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 كان 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 من مشروع عقد الت�أسيس و النظام األساسي للشركة.
- شهادة من البنك تفيد بإيداع حصة المؤسسن من رأس المال .

- تقويم الحصص العينية لرأس مال الشركة ) بيان 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 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
شهر إلى 3 شهور

الرسوم :
100 دينار
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تحوي�ل الكيان القانوني 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 5 % 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 كيان 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 التعديالت التي أجريت عليه.
- صورة من الرتخيص التجاري الشركة ساري المفعول على أن ال يقل عن ستة أشهر.

- دراسة جدوى اقتصادية لمشروع التحول إذا كان رأس المال يزيد عن خمسة مالي�ن دينار 
كويتي.

- اتخاذ إجراءات النشر واإلعالن على نفقة الشركة.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
 من شهر إلى 6 أشهر

الرسوم :
اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار شهادة بأعضاء مجلس اإلدارة و المفوضن بالتوقيع عن الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- أن ت�كون عضوية مجلس اإلدارة ساريه.
- وجود ت�أشرة السجل التجاري بتعديالت النظام األساسي للشركة.

- في حال وجود ممثلن ألعضاء أو أشخاص طبيعية أو إعتبارية بتعن إرسال كتب تعن من تلك 
الجهات.

المستندات المطلوبة:

- صورة من محضر الجمعية العمومية العادية المتضمن الموافقة على بند انتخاب 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 
األعضاء 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 تعديالت النظام االساسي في ما يتعلق بعدد أعضاء 

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 إلستالم الشهادة حديث.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
تقديم الطلب بموقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

Https://stock.moci.gov.kwومن ثم الحضور الشخصي - 
لتسليم صحيفة الحالة الجنائية االصلية وجميع المستندات 

المطلوبة ومن ثم إستالم الشهادة

الوقت المستغرق
15 – 25 دقيقة

الرسوم :
)80 دينار كويتي ( إلصدار لشهادة األعضاء.

)30 دينار كويتي ( إلصدار لشهادة المخولني 
بالتوقيع .

)40 دينار كويتي ( تغري عضوية .
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إسم الخدمة / اإلجراء:

اجتماع جمعية عمومية ) دعوة وزارة(
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

تطبيق ما جاء المواد رقم )206(+)212( +)220( من القانون رقم )1( لسنة 2016 بإصدار قانون 

الشركات .

المستندات المطلوبة:

- سجل مساهمن .
- طلب مسبب من المساهمن 

- كتاب يؤكد توجيه طلب عقد الجمعية إلى الشركة ذات الشأن .
- تقري�ر ممثل الوزارة .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
14 يوم عمل

الرسوم :
اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

طلب تحديد موعد جمعية عمومية عن طري�ق موقع وزارة التجارة والصناعة عن طري�ق موقع الوزارة 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة قسم الرتاخيص ) في حالة وجود بند انتخاب(.
- موافقة قسم المتابعة ) عند طلب عقد جمعية غري عادية (.

- موافقة قسم مراقبي الحسابات) الموافقة على مراقب الحسابات والت�أكد من سريان 
صالحية الرتخيص(.

- موافقة قسم الميزانيات ) في حال وجود مناقشة للبيانات المالية(. 

المستندات المطلوبة:

- موافقة بنك الكويت المركزي للشركات العامة.
- موافقة هيئة أسواق المال للشركات الخاضعة لرقابتها.

- جدول األعمال  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم عمل

الرسوم :
اليوجد



64

إسم الخدمة / اإلجراء:

استالم محاضر الجمعيات العامة ) العادية + الغري العادية (.
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

توفر النصاب من وكالة مقاصة  .

المستندات المطلوبة:

- محاضر االجتماع موقعة من ) رئيس مجلس اإلدارة + أمن السر+ مساهم يمثل األقلية ( 
للشركات المقفلة فقط .

- اإلقرار والتعهد موقع من رئيس مجلس اإلدارة .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 - 30 دقيقة

الرسوم :
اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

استالم إخطارات الجمعيات العامة العادية + الغري العادية
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة قسم المتابعة ) عقد جمعية العمومية( .

المستندات المطلوبة:

- كتاب إخطار موقع من رئيس مجلس إدارة الشركة باليوم والتاري�خ والموعد لالجتماع.
- جدول األعمال

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 - 10 دقيقة

الرسوم :
اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 دراسة جدول أعمال الجمعية العامة غري العادية

الشروط الواجب توافرها :

- الموافقة المسبقة من الوزارة لزيادة على رأس المال.
- إحضار صورة الموافقة الجهات الرقابة مثل ) البنك المركزي - هيئة أسواق المال( .

المستندات المطلوبة:

- جدول األعمال

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يومني إلى ثالثة أيام

الرسوم :
 اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

النشر في جريدة الكويت اليوم

الشروط الواجب توافرها :

pdf في حال التقديم بالنظام اإللكرتوني يقدم محضر إجتماع الجهة العامة الغري العادية على -
- صورة بنظام Word بنفس والمحضر طالب رسمي من الشركة بالنشر.

- طلب رسمي من الشركة بالنشر موقعا من رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه.
- صورة البطاقة المدنية لطالب النشر أو  الممثل الشركة.

المستندات المطلوبة:

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

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

- صورة البطاقة المدنية لممثل الشركة.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك - 
الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة 2143

 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 - 30 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

استالم الشكاوي

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد.

المستندات المطلوبة:

- كتاب الشكاوي مرفقًا به المستندات الدالة على صحة الوقائع الواردة به.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك 2 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة 2143
 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 - 30 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تصوي�ر مستندات من ملف شركة

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد.

المستندات المطلوبة:

- طلب رسمي موجه للوزارة موقعًا من رئيس مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه لتصوي�ر 
المستند المراد تصوي�ره.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك 2 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة 2143
 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
30 - 60 دقيقة

الرسوم :
١ دينار كويتي عن كل ورقة تصوي�ر
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إسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أشري في السجل التجاري اإلنتهاء من التصفية و شطبها من سجالت الوزارة

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد

المستندات المطلوبة:

- صورة من إعالن النشر بجريدة الكويت اليوم.

إدارة الشركات املساهمة 

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

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة 2143
 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
15 - 30 دقيقة

الرسوم :
اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أشري في السجل التجاري لتعي�ن مصفي للشركة

الشروط الواجب توافرها :
- ال يوجد

المستندات المطلوبة:

- صورة من إعالن النشر بجريدة الكويت اليوم.

- صورة من البطاقة المدنية للمصفي القانوني.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
مقر وزارة التجارة والصناعة - مجمع الوزارات - بلوك 2 

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - غرفة 2143
 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
30 - 60 دقيقة

الرسوم :
مالحظة

 10 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار شهادة بالعضوية في مجلس اإلدارة بناء على حكم قضائي

الشروط الواجب توافرها :

-  صورة من البطاقة المدنية لطالب الشهادة .

المستندات المطلوبة:

- تقديم طلب موقع من طالب الشهادة شخصيا.

- صورة من البطاقة المدنية لطالب الشهادة.

صورة من كتاب إدارة التنفيذ أو كتاب من المحكمة بالمستندات المطلوبة أو البيانات المطلوبة.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
تقديم الطلب بموقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني 

Https://stock.moci.gov.kw ومن ثم الحضور الشخصي - 
إلستالم الرخصة.

الوقت المستغرق
10 – 20 دقيقة

الرسوم :
 )40 دينار كويتي (



73

إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار شهادة في بيانات الشركة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد

المستندات المطلوبة:

- تصري�ح من المحكمة أو كتاب من اإلدارة العامة للتنفيذ.
- حضور صاحب العالقة أو ما يفيد من ينوب عنه قانونيًا مع إحضار البطاقة المدنية األصلية 

وصورة عنها.

إدارة الشركات املساهمة 

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

الدور 1 / إدارة الشركات المساهمة
 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
 3 أيام عمل

الرسوم :
)40 دينار كويتي(
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إسم الخدمة / اإلجراء:

الرد على الشكاوى المقدمة من كل ذوي المصلحة

الشروط الواجب توافرها :
- ال يوجد

المستندات المطلوبة:
كتاب رسمي موجه لوزارة التجارة والصناعة من الشاكي يبن فيه شكواه على البيانات 

المالية واستفساراته.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
)3 أيام عمل (

الرسوم :
اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تقديم ودراسة البيانات المالية ) الميزانية(
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- البيانات المالية األصلية   

المستندات المطلوبة:

- تقري�ر مجلس اإلدارة .
- تقري�ر المصفي ) للشركات تحت التصفية(.    

- نسخة أصلية من البيانات المالية وصورة عنها .
-  محضر اجتماع آخر جمعية عمومية العتماد البيانات المالية .

- محضر اجتماع الجمعية العمومية في حال تم تغري مراقب الحسابات .
- محضر اجتماع الجمعية العمومية الت�أسيسية ) ألول سنة مالية مستحقة على الشركة (.

- صورة من قيد الشركة في السجل التجاري) ألول سنة مالية مستحقة على الشركة(.
-  صورة من الت�أشري بالسجل التجاري على تصفية الشركة ) للشركات تحت التصفية(.

- جدول األعمال العادي .
-  جدول األعمال غري العادي ) إن وجد(.

- محضر اجتماع مجلس اإلدارة للموافقة على إصدار البيانات المالية .
- تقري�ر هيئة الرقابة الشرعية ) إن وجد(. 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
أسبوع إلى شهر

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

زيادة رأس المال عن طري�ق أسهم منحة .
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة هيئة أسواق المال ) الشركات الخاضعة لهم (.
 - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أسهم المنحة .

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غري العادية بالزيادة على أسهم منحة .    

المستندات المطلوبة:

-آخر بيانات مالية مستحقة على الشركة أو مركز مالي للربع أو النصف سنوي .
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية .

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غري العادية . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم إلى يومني

الرسوم :
 ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تخفيض رأس المال .
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة هيئة أسواق المال ) الشركات الخاضعة لهم (.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غري العادية . 

- الوفاء بالديون الحالة وتقديم الضمانات للوفاء بالديون اآلجلة ) في حال تخفيض فائض عن الحاجة (   

المستندات المطلوبة:

-آخر البيانات المالية مستحقة على الشركة أو مركز مالي في حال مر عليها 6 أشهر .
- مربرات تخفيض.

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية .  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم إلى 7 أيام

الرسوم :
 ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

دراسة الميزانيات

الشروط الواجب توافرها :

- في حال وجود مناقشة للمخالفات يتم مراجعة الشركة للباحث المختص.
- اإلنتهاء من دراسة البيانات المالية.

المستندات المطلوبة:

- جدول األعمال الجمعية العامة العادية .
- البيانات المالية.

- محضر إجتماع مجلس اإلدارة الذي تم فيه إعتماد إصدار الميزانية .
- محضر الجمعية العمومية العادية على إعتماد الميزانية السابقة .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع األنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

 Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
30 - 60 دقيقة

الرسوم :
اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

دراسة الميزانيات زيارة أو تخفيض رأس مال الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد

المستندات المطلوبة:

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

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
موقع وزارة التجارة والصناعة اإللكرتوني

 Https://stock.moci.gov.kw

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

الشركات المدرجة ) 3 ايام عمل (

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

طلب من كل ذوي شأن التصوي�ر البيانات المالية

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد

المستندات المطلوبة:

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

- شهادة من وكالة مقاصة إلثبات ال تقل مدة صالحية الشهادة عن ٣ أيام.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
)3 أيام عمل (

الرسوم :
١  دينار كويتي لكل ورقة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

زيادة ) نقدية – عينية(  رأس المال .
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة هيئة أسواق المال ) الشركات الخاضعة لهم (.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غري العادية .

- تقيم األصول إذا كانت زيادة عينية .
- موافقة الدائنون إذا كانت الزيادة عن طري�ق الدائنون.   

المستندات المطلوبة:

-آخر بيانات مالية مستحقة على الشركة أو مركز مالي في حال مر عليها 6 أشهر.
- مربرات الزيادة .

-  محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية .
-  دراسة جدوى لزيادة رأس المال في حال الزيادة ضعف رأس المال الحالي .    

 –  تقي�يم األصول إذا كانت زيادة عينية .
- موافقة الدائنون إذا كانت الزيادة عن طري�ق الدائنون  . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم إلى 7 أيام

الرسوم :
 ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

صورة ضوئية .
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- تصري�ح من المحكمة أو كتاب من اإلدارة العامة للتنفيذ بالبيانات المطلوبة استخراجها موجه إلى 
وزارة التجارة والصناعة  .  

المستندات المطلوبة:

-حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونيا وصورة البطاقة المدنية   .  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
ثالث أيام

الرسوم :
1  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

استخراج شهادة بيانات الشركة .
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- تصري�ح من المحكمة أو كتاب من اإلدارة العامة للتنفيذ بالبيانات المطلوبة استخراجها موجه إلى 
وزارة التجارة والصناعة.   

 

المستندات المطلوبة:

-حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه قانونيا وصورة من البطاقة المدنية  . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
ثالث أيام

الرسوم :
40 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

التصديق على ) ميزانيات – عقود عمل – الخ ( مراقبي الحسابات .
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- الت�أكد من اعتماد مراقب الحسابات أصلي وليس صورة مع وجود ختم المكتب.  

المستندات المطلوبة:

-الميزانيات المطلوب تصديقها .  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
  5 - 10 دقائق .

الرسوم :
20  دينار كويتي طابع لكل مستند
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إسم الخدمة / اإلجراء:

القيد في سجل مراقبي الحسابات .
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون كويتي الجنسية ويست�ثنى من ذلك مواطنون دول مجلس التعاون الخليجي                                
- أن يكون كامل األهلية .

- أن يكون حاصل على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة أو إحدى الجامعات المعرتف بها .                     
-  أن يكون حسن السرية والسلوك .

- أال يكون قد سبق عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة مالم يرد عليه اعتباره .
- أال يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل ما لم ت�كن قد انقضت 5 سنوات على تنفيذ العقوبة.

- أن يكون لديه خربة علمية في مجال مراجعة الحسابات ال تقل عن 5 سنوات . 
- أن يجتاز اختبار مزاولة المهنة .   

 

المستندات المطلوبة:

- الشهادة الجامعية ) بكالوري�وس محاسبة ( .
- شهادة الخربة العلمية في مجال 5 سنوات على األقل إن وجدت.

- شهادة عضوية جمعية المحاسبن الكويتية .
-  شهادة من الت�أمينات االجتماعية . 
- صحيفة جنائية ) خلو من السوابق(.

-  صورة بطاقة مدنية . 
- رسوم 100 د.ك .
- صورة شخصية  . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
ثالث أيام

الرسوم :
100 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

اجراءات تقديم اختبار القيد في السجل مراقبي الحسابات 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- الشهادة الجامعية ) بكالوري�وس محاسبة (.
- شهادة عضوية جمعية المحاسبن والمراجعن الكويتية .

- كويتي الجنسية أو من دول مجلس التعاون الخليجي.   

المستندات المطلوبة:

-الشهادة الجامعية ) بكالوري�وس محاسبة(.
- شهادة الخربة العلمية في مجال المحاسبة سنوات على األقل إن وجدت .

- شهادة عضوية جمعية المحاسبن الكويتية.
- شهادة من الت�أمينات االجتماعية .

- رسوم دينار لكل مادة .
- صور شخصية .

- صورة البطاقة المدنية .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
  اسبوعني إلى شهر .

الرسوم :
50  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار رخصة مزاولة مهنة الحسابات ألول مرة.
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- اعتماد قيد في سجل مراقبي الحسابات من قبل لجنة القيد.
- أداء القسم أمام الوزي�ر أو من يفوضه.

- التفرغ التام للمهنة ومع ذلك يجوز له القيام بأعمال ال ت�تعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة. 
 

المستندات المطلوبة:

- الشهادة الجامعية ) بكالوري�وس محاسبة (.
- شهادة الخربة العلمية في المجال 5 سنوات على األقل إن وجدت . 

- شهادة عضوية جمعية المحاسبن الكويتية.
- شهادة من الت�أمينات االجتماعية . 
- صحيفة جنائية ) خلو من السوابق(.

- صورة بطاقة مدنية . 
- رسوم 100 د.ك. 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم إلى أسبوع

الرسوم :
100 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 إصدار شهادات لمن يهمه األمر – مراقبي الحسابات 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون مراقب الحسابات مقيد في السجل مراقبي الحسابات. 

المستندات المطلوبة:

-كتاب من مراقب الحسابات بطلب إصدار شهادة .  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
  5 - 30 دقائق .

الرسوم :
20  دينار كويتي طابع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

شكوى ضد مراقب الحسابات
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد 
 

المستندات المطلوبة:

- كتاب بالشكوى مع إرفاق المستندات  .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3 – 6  شهور

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 تعي�ن مدقق حسابات خارجي 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- بأن يكون مقدم الطلب مساهم بالشركة يملك سنبة  5 % أو أكرث  . 

المستندات المطلوبة:

-سجل المساهمن للشركة ) ش.م.ك( أو عقد الت�أسيس لشركة )ذ.م.م(.
- مذكرة طلب التعي�ن .

- توقيع على تعهد بسداد ت�كاليف المدقق المعن . 
- وصل سداد رسوم طلب التعن . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3   شهور

الرسوم :
200  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تغري عنوان رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد 
 

المستندات المطلوبة:

- عقد اإليجار .
- وصل اإليجار .

- صور شخصية .
- الرخصة السابقة.

- كتاب البلدية. 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
أسبوع

الرسوم :
20  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد رخصة مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- التفرغ للمهنة . 
- عضوية جمعية المحاسبن والمراجعن الكويتية.

 

المستندات المطلوبة:

- شهادة عضوية جمعية المحاسبن الكويتية.
- شهادة من الت�أمينات االجتماعية .

- الرخصة السابقة.
- صورة بطاقة مدنية .

-رسوم 100 د.ك.
- صورة شخصية  .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
أسبوع

الرسوم :
100  دينار كويتي لكل مادة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

حل وتصفية الشركة
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة الجهات الرقابية المختصة إن وجدت .
- موافقة البنك المركزي أو هيئة أسواق المال حسب نشاط الشركة .

 

المستندات المطلوبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغري عادية للشركة .
- طلب من الشركة لنشر وت�أشري محضر الجمعية العامة الغري عادية في جريدة الكويت اليوم.

- موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- البطاقة المدنية للمصفى وبياناته أو حكم محكمة بتعن المصفى القضائي مذيال بالصيغة 

التنفيذية وكتاب من إدارة التنفيذ يفيد فتح ملف تنفيذ. 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
أسبوع إلى 10 أيام

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

انقسام الشركة إلى أكرث من شركة مساهمة
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة الجهات الرقابية المختصة إن وجدت .
- موافقة البنك المركزي أو هيئة أسواق المال حسب نشاط الشركة .

 

المستندات المطلوبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغري عادية للشركة .
- طلب من الشركة لنشر وت�أشري محضر الجمعية العامة الغري عادية في جريدة الكويت اليوم .

- موافقة الجهات الرقابية المختصة . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
أسبوع إلى 10 أيام عمل

الرسوم :
250  دينار كويتي لجميع أنواع الشركات
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إسم الخدمة / اإلجراء:

اندماج بن شركتن من ذات الشكل القانوني أو من شكل آخر
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة الجهات الرقابية المختصة إن وجدت .
- موافقة البنك المركزي أو هيئة أسواق المال حسب نشاط الشركة . 

- موافقة من جهاز حماية المنافسة على االندماج  .
 

المستندات المطلوبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغري عادية للشركة .
- طلب من الشركة لنشر وت�أشري محضر الجمعية العامة الغري عادية في جريدة الكويت اليوم .

- موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- عقد االندماج والرخصة التجارية ومشروع عقد االندماج والبيان المالي ودراسة الجدوى 

لمشروع االندماج للشركتن كال على حدى . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
من أسبوع إلى 10 أيام

الرسوم :
250 د.ك لجميع أنواع الشركات ) عامة + مقفلة(
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تحوي�ل الكيان القانوني من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة 

الشخص الواحد ) شركات أشخاص(
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة الجهات الرقابية المختصة إن وجدت .
- موافقة البنك المركزي أو هيئة أسواق المال حسب نشاط الشركة.

 

المستندات المطلوبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغري عادية للشركة .
- طلب من الشركة لنشر وت�أشري محضر الجمعية العامة الغري عادية في جريدة الكويت اليوم .

- موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- صورة من إعالن النشر بجريدة الكويت اليوم  . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
30 يوم بعد إصدار النشر في جريدة الكويت اليوم

الرسوم :
250  دينار كويتي للشركات العامة

200  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

التعديل على بعض مواد النظام األساسي أو عقد ت�أسيس الشركة 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة الجهات الرقابية المختصة إن وجدت .
- موافقة البنك المركزي أو هيئة أسواق المال حسب نشاط الشركة .

 

المستندات المطلوبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغري عادية للشركة .
- طلب من الشركة لنشر وت�أشري محضر الجمعية العامة الغري عادية في جريدة الكويت اليوم 

- موافقة الجهات الرقابية المختصة. 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
من أسبوع إلى 10 أيام

الرسوم :
80 د.ك لجميع أنواع الشركات ) عامة + مقفلة(
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إسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أشرية زيادة رأس المال عن طري�ق أسهم منحة لمساهمن الشركة
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة قسم دراسات لشركات المساهمة .
- موافقة البنك المركزي أو هيئة أسواق المال حسب نشاط الشركة .

 

المستندات المطلوبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغري عادية للشركة.
- مذكرة صادرة من قسم دراسات الشركة المساهمة – مراقبة  الميزانيات واألوراق المالية.

- طلب من الشركة لنشر وت�أشري محضر الجمعية العامة الغري عادية في جريدة الكويت اليوم . 
- موافقة الجهات الرقابية المختصة إن وجدت . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 30 دقيقة

الرسوم :
100  دينار كويتي للشركات العامة
80  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أشرية تخفيض رأس المال النقدي للشركة 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة قسم دراسات شركات المساهمة . 
- موافقة البنك المركزي أو هيئة أسواق المال حسب نشاط الشركة  .

 

المستندات المطلوبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغري عادية للشركة . 
- مذكرة صادرة من قسم دراسات الشركات المساهمة – مراقبة الميزانيات واألوراق المالية . 
- طلب من الشركة لنشر وت�أشري محضر الجمعية العامة الغري عادية في جريدة الكويت اليوم .

- موافقة الجهات الرقابية المختصة إن وجدت . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 30 دقيقة

الرسوم :
100  دينار كويتي للشركات العامة
80  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

ت�أشرية زيادة رأس المال النقدي أو العيني
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة قسم دراسات شركات المساهمة . 
- موافقة البنك المركزي أو هيئة أسواق المال حسب نشاط الشركة .

 

المستندات المطلوبة:

- محضر اجتماع الجمعية العامة الغري عادية للشركة . 
- مذكرة صادرة من قسم دراسات الشركات المساهمة – مراقبة الميزانيات واألوراق المالية . 
- طلب من الشركة لنشر وت�أشري محضر الجمعية العامة الغري عادية في جريدة الكويت اليوم . 

- موافقة الجهات الرقابية المختصة إن وجدت  .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 30 دقيقة

الرسوم :
100  دينار كويتي للشركات العامة
80  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

صورة طبق األصل من الت�أشرية 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد  .
 

المستندات المطلوبة:

- طلب من الشركة بإصدارة صورة طبق األصل عن ت�أشرية ت�كون مرفقة مع الطلب . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم إلى 3 أيام

الرسوم :
10  دينار كويتي 
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار رخصة رئيسية مقفلة / عامة
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

-  ال يتم إصدار الرتخيص إال بعد اجتماع الجمعية الت�أسيسية للشركة .
 

المستندات المطلوبة:

- طلب إصدار ترخيص من الشركة .
- وصل إي�جار الشركة .
- عقد إي�جار الشركة .  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 20 دقيقة

الرسوم :
150  دينار كويتي للشركات العامة

150  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد رخصة رئيسية 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- قيام الشركة بتقديم آخر ميزانية مالية لها وذلك لدى قسم الميزانيات   .
 

المستندات المطلوبة:

- طلب تجديد من القسم .
- الرخصة األصلية .

- وصل اإليجار للشركة .
- عقد  إي�جار الشركة 

- آخر محضر جمعية عمومية للشركة  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 20 دقيقة

الرسوم :
150  دينار كويتي للشركات العامة

100  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار رخصة فرع مقفلة / عامة
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

-  قيام الشركة بتقديم آخر ميزانية مالية لها وذلك لدى قسم الميزانيات .
- أن يكون نشاط الفرع المطلوب موجود بعقد  الت�أسيس من ضمن أنشطتها  .

 

المستندات المطلوبة:

-طلب إصدار رخصة فرع من القسم .
- وصل إي�جار الشركة .
- عقد إي�جار الشركة .  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 20 دقيقة

الرسوم :
150  دينار كويتي للشركات العامة

150  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد رخصة فرع 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- قيام الشركة بتقديم آخر ميزانية مالية لها وذلك لدى قسم الميزانيات    .
 

المستندات المطلوبة:

- طلب تجديد من القسم .
- الرخصة األصلية .

- وصل اإليجار للشركة .
- عقد  إي�جار الشركة 

- آخر محضر جمعية عمومية للشركة  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 20 دقيقة

الرسوم :
80  دينار كويتي للشركات العامة

50  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد ترخيص لعرضها على اللجنة
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

-  قرار موافقة اللجنة.
- الدخول على موقع الوزارة   .

 

المستندات المطلوبة:

-طلب تجديد رخصة.
- صورة من عقد اإليجار.

- صورة من القرار .
- صورة من الرخصة.

- صورة من وصل اإليجار .
- صورة من الرخصة التجارية.
- محضر الجمعية العمومية.

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 20 دقيقة

الرسوم :
150  دينار كويتي للشركات العامة

150  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص تجاري لشركة خليجية 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- يجب أن ت�كون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون الخليجي.
- أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة فرتة ال تقل عن ثالث سنوات . 

- أن يكون المفوض بالتوقيع من قبل الشركة في إدارة الفرع من مواطني مجلس التعاون الخليجي. 
- يحظر على الفرع ممارسة األنشطة والمهن التالية :  : ) خدمات حج وعمرة  - إنشاء المطابع ودور 

النشر والصحف والمجالت (.

المستندات المطلوبة:

- تعهد من الشركة بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت .
- طلب من الشركة الرئيسية بفتح فرع . 

- كتاب من الشركة الرئيسية بتسمية ممثلها القانوني بإدارة الفرع والقيام باإلجراءات الالزمة 
إلصدار الرتخيص التجاري داخل دولة الكويت.

- صورة مصدقة من ترخيص الشركة من الدولة التي تم فيها ت�أسيس الشركة الرئيسية .
- صورة مصدقة من عقد الت�أسيس والنظام األساسي للشركة من الدولة التي تم فيها 

ت�أسيس الشركة الرئيسية .
- شهادة مصدقة في الدولة التي فيها ت�أسيس الشركة تفيد استيفاء إجراءات ت�أسيس 

الشركات وفقا للقوانن المعمول بها .
- خطاب ضمان الشركة األم بتحمل كافة المسؤوليات المرتتبة على فتح الفرع في دولة الكويت . 
- صورة من عقد اإليجار + وصل اإليجار ) وذلك بعد إتمام كافة موافقات الوزارة على فتح الفرع (

- موافقة البلدية + موافقة الجهات المختصة على فتح الفرع بحسب نشاط الشركة .   

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
20 – 30 دقيقة

الرسوم :
150  دينار كويتي للشركات العامة

100  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد رخصة فرع خليجي
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

-  يجب أن ت�كون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني مجلس التعاون الخليجي.
- أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة فرتة ال تقل عن ثالث سنوات . 

- أن يكون المفوض بالتوقيع من قبل الشركة في إدارة الفرع من مواطني مجلس التعاون الخليجي. 
- يحظر على الفرع ممارسة األنشطة والمهن التالية :  : ) خدمات حج وعمرة  - إنشاء المطابع ودور 

النشر والصحف والمجالت ( .
 

المستندات المطلوبة:

- تعهد من الشركة بتقديم أي بيانات أو مستندات تطلبها وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت .
- طلب من الشركة الرئيسية بفتح فرع . 

- كتاب من الشركة الرئيسية بتسمية ممثلها القانوني بإدارة الفرع والقيام باإلجراءات الالزمة 
إلصدار الرتخيص التجاري داخل دولة الكويت.

- صورة مصدقة من ترخيص الشركة من الدولة التي تم فيها ت�أسيس الشركة الرئيسية .
- صورة مصدقة من عقد الت�أسيس والنظام األساسي للشركة من الدولة التي تم فيها 

ت�أسيس الشركة الرئيسية .
- شهادة مصدقة في الدولة التي فيها ت�أسيس الشركة تفيد استيفاء إجراءات ت�أسيس 

الشركات وفقا للقوانن المعمول بها .
- خطاب ضمان الشركة األم بتحمل كافة المسؤوليات المرتتبة على فتح الفرع في دولة 

الكويت . 
- صورة من عقد اإليجار + وصل اإليجار ) وذلك بعد إتمام كافة موافقات الوزارة على فتح الفرع (

- موافقة البلدية + موافقة الجهات المختصة على فتح الفرع بحسب نشاط الشركة  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
20 – 30 دقيقة

الرسوم :
80  دينار كويتي للشركات العامة

50  دينار كويتي للشركات المقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تغري عنوان الرخصة ) الشركة ( 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- قيام الشركة بتقديم آخر ميزانية مالية لها وذلك لدى قسم الميزانيات .

المستندات المطلوبة:

- طلب تجديد من القسم .
- الرخصة األصلية .

- وصل اإليجار للشركة .
- عقد  إي�جار الشركة 

- آخر محضر جمعية عمومية للشركة  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 20 دقيقة

الرسوم :
80  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إضافة أو تغري نشاط
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

-  أن يكون النشاط من ضمن أنشطة / أغراض الشركة في عقد الت�أسيس   .
 

المستندات المطلوبة:

- طلب إضافة / تغري نشاط من القسم .
- صورة من عقد الت�أسيس المذكور بها األنشطة . 

- ت�أشرية من السجل التجاري في حال إضافة أنشطة جديدة للشركة . 
- رخصة الفرع المراد تغري نشاطها .  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 20 دقيقة

الرسوم :
80  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل اسم تجاري 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- ال توجد شروط لدى القسم   .

المستندات المطلوبة:

- طلب تغري اسم الشركة من القسم .
- ت�أشرية من السجل التجاري بتغري االسم .

- الرخصة األصلية . 

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 – 10 دقيقة

الرسوم :
80  دينار كويتي بدل فاقد / تالف
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء الرتخيص التجاري ) للفرع(
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

-  ال يوجد   .
 

المستندات المطلوبة:

- طلب إلغاء الرتخيص .
- صورة من رخصة الفرع.  

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 – 10 دقيقة

الرسوم :
80  دينار كويتي عامة

60  دينار كويتي مقفلة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

بدل فاقد / تالف 
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

- ال توجد شروط   .

المستندات المطلوبة:

- طلب بدل فاقد من القسم .
- صورة من الرخصة المفقودة . 

- إقرار وتعهد بدل فاقد من القسم   .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 – 10 دقيقة

الرسوم :
80  دينار كويتي بدل فاقد / تالف
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تصديق الرتخيص
www. Moci.gov.com

الشروط الواجب توافرها :

-  أن ت�كون الرخصة سارية   .
 

المستندات المطلوبة:

- طلب تصديق ترخيص .
- صورة من رخصة الفرع  .

إدارة الشركات املساهمة 

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات وزارة التجارة - مبنى 2

الدور األول - إدارة الشركات المساهمة - ت: 22480000
Https://stock.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 – 10 دقيقة

الرسوم :
80  دينار كويتي
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الرمزالموقعالبوابةاإلدارة

إدارة الرقابة 
https://cpd.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

العالمات 
https://trademark.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

مركز الكويت 
Https://kbc.moci.gov.kwMoci.gov.kwلألعمال

إدارة الشركات 
Https://stock.moci.gov.kwMoci.gov.kwالمساهمة

إدارة المعادن 
Http://gold.moci.gov.kwMoci.gov.kwالثمينة

بوابة استقبال 
طلبات 

المراجعن 
الكرتونيا

Https://Http://eapp.moci.gov.kwMoci.gov.kw

موقع وزارة 
التجارة 

والصناعة 
 http://moci.gov.kwMoci.gov.kw

https://cpd.moci.gov.kw
https://trademark.moci.gov.kw
Https://kbc.moci.gov.kw
Https://stock.moci.gov.kw
Http://gold.moci.gov.kw
Https://eapp.moci.gov.kw
http://moci.gov.kw
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إدارة شركات األشخاص

Http://eapp.moci.gov.kw  http://moci.gov.kw

Https://eapp.moci.gov.kw
http://moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)Online تجديد الرتخيص )في طور تحوي�ل الخدمة

الشروط الواجب توافرها :

- 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.
www.kbc.gov.kwعلى صاحب العالقة تقديم الطلب -

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

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- ما يفيد تقديم البيانات المالية )الميزانية للشركة من خالل النظام(.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
15 دقيقة

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

)Online( تغي�ري عنوان

الشروط الواجب توافرها :

- 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(
www.kbc.gov.kw:على صاحب العالقة 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.

المستندات المطلوبة:

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

- الرتخيص التجاري.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
 www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
15 دقيقة

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

تغي�ري اإلسم التجاري

الشروط الواجب توافرها :

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

- طباعة ترخيص يحمل اإلسم التجاري الجديد.
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW
- يجب تقديم محضر الجمعية خالل 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.

المستندات المطلوبة:
)يرفقه بالطلب(

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

تغي�ري اإلسم التجاري.
يقوم موظف اإلدارة والتاكدين

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
5 إلى 20 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

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

تغي�ري العنوان التجاري

الشروط الواجب توافرها :

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

- يتم طباعة ترخيص جديد يحمل العنوان التجاري الجديد.
- إذا كان 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 خالل 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 العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.KW

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الالزم 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(.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
 5 إلى 15 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

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

إضافة نشاط

الشروط الواجب توافرها :
- يضاف النشاط على عقد الشركة بالنظام ويتم قيد اإلضافة بالسجل التجاري.

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

- إذا كان 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 خالل 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 العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني يقوم موظف 

اإلدارة بالتاكد من صحة البيانات والمستندات المطلوبة
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW

المستندات المطلوبة:
)ترفق بالطلب(

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

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

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
5 - 15 دقيقة

الرسوم :
20 د.ك إضافة نشاط

60 د.ك تغي�ري اإلسم التجاري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

حذف نشاط

الشروط الواجب توافرها :

- إذا كان 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 كان النشاط 

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

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

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

)يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- يجب تقديم محضر الجمعية خالل 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 العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW

المستندات المطلوبة:
)ترفق بالطلب(

- ت�أمينات الشركة
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الالزم 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(

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
20 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك حذف نشاط من الرتخيص

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

تغي�ري نشاط

الشروط الواجب توافرها :

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

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

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

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

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل 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 العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.KW

المستندات المطلوبة:
- ت�أمينات الشركة.

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الالزم 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(

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 - 15 دقيقة

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

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

زيادة رأس مال الشركة

الشروط الواجب توافرها :

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

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 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 العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW

المستندات المطلوبة:
- ت�أمينات الشركة

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الالزم 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.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور 

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

تخفيض رأس مال الشركة

الشروط الواجب توافرها :

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

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.KW

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 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.

المستندات المطلوبة:
- ت�أمينات الشركة

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد موافقة العدد الالزم 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.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

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

إعادة توزيع الحصص

الشروط الواجب توافرها :

- ال يوجد. 

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة.
- محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــري العاديــة يفيــد تفاصيــل إعــادة توزيــع الحصــص كمــا يفيــد 
موافقــة جميــع الشــركاء وموقــع مــن مديــر الشــركة )فــي حــال عــدم توقيــع المديــر، يرفــق طلــب 

موقــع مــن مديــر الشــركة(
- 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 لقانون الشركات  1/ 2016

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
10  - 20 دقائق

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

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

 دخول شريك )1( الشريك قاصر

الشروط الواجب توافرها :
- إذا كان الولــي الطبيعــي أو الوصــي المعــن مــن الشــركاء يتــم طباعــة الكتــاب الموجــه لــوزارة العــدل 

لتعديــل عقــد الشــركة
- )بأنتظار رد القانونية( إذا كان الولي الطبيعي أو الوصي المعن من غري الشركاء يتم تحوي�ل الطلب آليا 
إلــى وزارة الداخليــة )اإلدارة العامــة لألدلــة الجنائيــة( و انتظــار رد وزارة الداخليــة بالموافقــة علــى الولــي 

الطبيعــي أو الوصــي المعــن بعدهــا يتــم طباعــة الكتاب الموجه لــوزارة العدل لتعديل عقد الشــركة
- يقيد هذا التعديل بالسجل التجاري. )يتم القيد اليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 يومًا
- إذا كان دخــول الشــريك ناتــج مــن تنــازل بعــض الشــركاء عــن بعــض حصصهــم فــي الشــركة مقابــل دخــول 
الشــريك وجــب إرفــاق كتــاب مــن أطــراف التنــازل بهــذا التنــازل وعنــد توقيــع عقــد التعديــل يلــزم حضــور 

أطــراف التنــازل فقــط دون حاجــة لحضــور باقــي الشــركاء
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

يتــم إرفــاق إقــرار موقــع مــن مديــر الشــركة أو رئيــس الجمعيــة بمحضــر االجتمــاع وفقــا  - يجــب أن 
الدليــل. بهــذا  الملحــق  للنمــوذج 

www.kbc.gov.KWعلى صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- فيما يفيد تقديم البيانات المالية )الميزانية ( الشركة من خالل 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 لقانون الشركات 2016/1

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 - 20 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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إسم الخدمة / اإلجراء:

دخول شريك )2( الشريك شخص طبيعي أو اعتباري

الشروط الواجب توافرها :

- يحــال الطلــب أليــا لــوزارة الداخليــة )اإلدارة العامــة لألدلــة الجنائيــة ( للحصــول علــى الموافقــة علــى 
الشــريك الشــخص الطبيعــي أو الحصــول علــى الموافقــة علــى مــن يمثــل الشــريك الشــخص االعتبــاري

- 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 العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.KW 

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 يومًا
- إذا كان دخــول الشــريك ناتــج مــن تنــازل بعــض الشــركاء عــن بعــض حصصهــم فــي الشــركة مقابــل 
دخــول الشــريك وجــب إرفــاق کتــاب مــن أطــراف التنــازل بهــذا التنــازل وعنــد توقيــع عقــد التعديــل 

يلــزم حضــور أطــراف التنــازل فقــط دون حاجــة لحضــور باقــي الشــركاء
- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجــب أن يتــم إرفــاق إقــرار موقــع مــن مديــر الشــركة أو رئيــس الجمعيــة بمحضــر االجتمــاع وفقــا 
للنمــوذج الملحــق بهــذا الدليــل.

المستندات المطلوبة:
- ت�أمينات الشركة

- في ما يفيد تقديم البيانات المالية )الميزانية ( الشركة من خالل 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 لقانون الشركات 2016/1

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 – 25 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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إسم الخدمة / اإلجراء:

خروج الشريك

الشروط الواجب توافرها :

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

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

www.kbc.gov.KW 
- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 يومًا

- إذا كان 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.

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- ما يفيد تقديم البيانات المالية )الميزانية ( الشركة من خالل 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 لقانون الشركات 2016/1

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 - 20 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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إسم الخدمة / اإلجراء:

دخول وخروج شريك ) 1 - دخول شريك قاصر(

الشروط الواجب توافرها :

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل 30 يوم . 
- إرفاق كتاب من أطراف التنازل . 

- إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع .
www. kbc.gov.kw  على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد على  الموقع -

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- تقديم البيانات المالية ) الميزانية ( للشركة من خالل النظام . 

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية .
- الرتخيص التجاري . 

- البطاقة المدنية للمدير .
- محرر تنازل من الطرفن ) المتنازل والمتنازل إليه (  

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 – 25 دقيقة

الرسوم :
  60  دينار كويتي ) دخول (
 60  دينار كويتي ) خروج (

         60  دينار كويتي ) إعادة الحصص ( 
 7 دينار كويتي ) ت�أشرية السجل  (
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إسم الخدمة / اإلجراء:

دخول وخروج شريك ) 2 - دخول شريك شخص طبيعي(

الشروط الواجب توافرها :

www. kbc.gov.kw  على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد على  الموقع -
- يجب تقديم محضر الجمعية خالل 30 يوم . 

- كتاب من أطراف التنازل . 
- حضور أطراف التنازل .

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

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- تقديم البيانات المالية ) الميزانية ( للشركة من خالل النظام . 
- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية بموافقة الجميع .

- الرتخيص التجاري . 
- البطاقة المدنية للمدير .

- محرر تنازل من الطرفن ) المتنازل والمتنازل إليه (  

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 - 20 دقيقة

الرسوم :
  60  دينار كويتي ) دخول (
 60  دينار كويتي ) خروج (

         60  دينار كويتي ) إعادة الحصص ( 
 7 دينار كويتي ) ت�أشرية السجل  (
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 تعديل بند اإلدارة )1( إضافة مدير

الشروط الواجب توافرها :
يحــال  الشــركاء  خــارج  مــن  المديــر  هــذا  كان  حــال  فــي   -
الطلــب آليــًا إلــى وزارة الداخليــة )اإلدارة العامــة لألدلــة 
الجنائيــة( للت�أكــد مــن خلــو الصحيفــة الجنائيــة للمديــر 
الجديــد مــن األحــكام التــي تحظــر عليــه ممارســة هــذا 

العمــل. )أحــكام تجاريــة(.
- يتــم قيــد هــذا اإلجــراء بالســجل التجــاري. )يتــم القيــد آليــا 

لحظــة إتمــام إجــراء المعاملــة(
- علــى صاحــب العالقــة تقديــم الطلــب وحجــز موعــد مــن 

www.kbc.gov.KW خــالل الموقــع اإللكرتونــي
- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 يومًا

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجــب أن يتــم إرفــاق إقــرار موقــع مــن مديــر الشــركة 
أو رئيــس الجمعيــة بمحضــر االجتمــاع وفقــا للنمــوذج 

الدليــل. الملحــق بهــذا 
- محظورات بند اإلدارة:

1 - اليجــوز أن يكــون المديــر فــي شــركات التضامــن مــن خــارج 
الشــركاء

شــركة  فــي  الموصــي  الشــريك  يكــون  أن  يجــوز  ال   -  2
مديــرا البســيطة  التوصيــة 

ج - يلــزم لتعــن المديــر فــي شــركة التوصيــة البســيطة 
كان  ســواء  التعيــ�ن  علــى  الشــركاء  جميــع  موافقــة 
المديــر مــن الشــركاء المتضامنــن أو كان المديــر مــن 

الشــركاء خــارج 

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 دقائق إلى 15 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك تاشرية صالحيات المدير  
7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري

المستندات المطلوبة:

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

ــالزم مــن الشــركاء أو أغلبيتهــم  ــع العقــد ال ــر المعــن وتوقي ــر الشــركة والمدي - موقــع مــن مدي
بالموافقــة

- على ما جاء بالمحضر و يجب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصالحيات لكل مدير.
- محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــري العاديــة )فــي حــال كان المديــر معينــا فــي عقــد الت�أســيس( 
موقــع مــن مديــر الشــركة و المديــر المعــن وتوقيــع العــدد الــالزم مــن الشــركاء أو أغلبيتهــم 
بالموافقــة علــى مــا جــاء بالمحضــر وي�جــب أن يبــن المحضــر توزيــع ونطــاق الصالحيــات لــكل مديــر. 

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

- البطاقة المدنية )للمدير(.
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل بند اإلدارة )2( عزل وتعي�ن مدير

الشروط الواجب توافرها :
يحــال  الشــركاء  خــارج  مــن  المديــر  هــذا  كان  حــال  فــي   -
الطلــب ليــا إلــى وزارة الداخليــة )اإلدارة العامــة لألدلــة 
الجنائيــة( للت�أكــد مــن خلــو الصحيفــة الجنائيــة للمديــر 
الجديــد مــن األحــكام التــي تحظــر عليــه ممارســة هــذا 

العمــل. )أحــكام تجاريــة(
- يتم قيد هذا اإلجراء بالسجل التجاري.

   )يتم القيد آليا لحظة إتمام إجراء المعاملة(
- علــى صاحــب العالقــة تقديــم الطلــب وحجــز موعــد مــن 

www.kbc.gov.KW خــالل الموقــع اإللكرتونــي
- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 يومًا

- يجب أن يكون الرتخيص ساري.

- يجــب أن يتــم إرفــاق إقــرار موقــع مــن مديــر الشــركة 
أو رئيــس الجمعيــة بمحضــر االجتمــاع وفقــا للنمــوذج 

الدليــل. الملحــق بهــذا 
- محظورات بند اإلدارة:

- اليجــوز أن يكــون المديــر فــي شــركات التضامــن مــن خــارج 
الشركاء

شــركة  فــي  الموصــي  الشــريك  يكــون  أن  يجــوز  ال   -
مديــرا البســيطة  التوصيــة 

ــر فــي شــركة التوصيــة البســيطة   ج - يلــزم لتعــن المدي
كان  ســواء  التعيــ�ن  علــى  الشــركاء  جميــع  موافقــة 
المديــر مــن الشــركاء المتضامنــن أو كان المديــر مــن 

خــارج الشــركاء

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw)22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 - 25 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك تاشرية صالحيات المدير   
7 د.ك ت�أشرية السجل التجاري

المستندات المطلوبة: 

- 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 الالزم من الشركاء أو أغلبيتهم بالموافقة
على ما جاء بالمحضر و يجب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصالحيات لكل مدير.

- محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غــري العاديــة )فــي حــال كان المديــر معينــا فــي عقــد الت�أســيس( موقــع 
ــالزم مــن الشــركاء أو أغلبيتهــم بالموافقــة  ــع العــدد ال ــر المعــن وتوقي ــر الشــركة و المدي مــن مدي

علــى مــا جــاء بالمحضــر وي�جــب أن يبــن المحضــر توزيــع ونطــاق الصالحيــات لــكل مديــر. 
)في حال عدم توقيع المدير، برفق طلب موقع من مدير الشركة(

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل بند اإلدارة )3( تعديل صالحيات المدير

الشروط الواجب توافرها :

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

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من 
www.kbc.gov.KW خالل الموقع اإللكرتوني

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 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 كان 

المدير من الشركاء المتضامنن أو كان المدير من 
خارج الشركاء

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
7 د.ك تاشرية صالحيات المدير

المستندات المطلوبة:

- 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 الالزم من الشركاء أو أغلبيتهم بالموافقة
على ما جاء بالمحضر و يجب أن يبن المحضر توزيع ونطاق الصالحيات لكل مدير.

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

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

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء ترخيص الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- 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 العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.KW 

-  يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 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.

المستندات المطلوبة:
)ترفق بالطلب(

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

- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
5 دقائق إلى 15 دقيقة

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

تحول الكيان القانوني للشركة

الشروط الواجب توافرها :

- يحال الطلب آليا لوزارة الداخلية )اإلدارة العامة لألدلة الجنائية(
- طباعة الكتاب الموجه لوزارة اإلعالم 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 العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.KW
- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 يومًا

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

- يجوز فقط لشركات الشخص الواحد التحول قيل انقضاء سنتان ماليتان.
- يجب أن يتم إرفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل.

المستندات المطلوبة:

- 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(.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
15 إلى 25 دقيقة

الرسوم :
150 د.ك لإلجراء المذكور

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

حل وتصفية الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل30 يومًا
- يجب أن يتم إرفاق توقيع من المدير الشركة أو رئيس الجمعية بمحضر االجتماع.

www.kbc.gov.KW  على صاحب العالقة تقديم على الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة.
- البطاقة المدنية للمدير.

- محضر اجتماع الجمعية العامة غري العادية يفيد بموافقة األغلبية المطلوبة بتعي�ن المدير 
وتوقيعه، ويذكر بالمحضر بيانات للمدير ومدة تعي�ينه

- الرتخيص التجاري

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
15 إلى 20 دقيقة

الرسوم :
60 د.ك لإلجراء المذكور

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

فسخ عقد الشركة )تقايل(
١- تم ت�أسيس الشركة دون إصدار ترخيص مزاولة

الشروط الواجب توافرها :

- تقديم ما يفيد موافقة جميع الشركاء على الفسخ )التقابل(
www.kbc.gov.kw  على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد على الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- طباعة الكتاب الموجه لوزارة العدل لفسخ العقد.
- البطاقة المدنية )للمدير(.

- 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 – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
5 إلى 15 دقيقة

الرسوم :
ال توجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

فسخ عقد الشركة )تقايل(
2 - تم ت�أسيس الشركة و إصدار ترخيص مزاولة

الشروط الواجب توافرها :

- تقديم ما يفيد موافقة جميع الشركاء على الفسخ )التقابل(
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw 
- تقديم ما يفيد عدم مزاولة الرتخيص

المستندات المطلوبة:

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

- البطاقة المدنية )للمدير(
- الرتخيص التجاري

شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw  )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 - 20 دقيقة

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

إصدار فرع خليجي

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني 
www.kbc.gov.kw

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل 30 يومًا
- مرورثالث 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

المستندات المطلوبة:

- عقد 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 القانوني(

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

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 - 20 دقيقة

الرسوم :
80 د.ك

لإلجراء المذكور إدارة شركات األشخاص 
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار فرع جديد

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يجب أن يكون الرتخيص ساري

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- عقد ووصل اإليجار مذكور به الرقم اآللي للعنوان )متطلب بلدية(

- البطاقة المدنية )للمدير(
- ترخيص الشركة الرئيسية )صورة(

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 دقيقة

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

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

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يحال الطلب آليا إلى بلدية الكويت

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- الرتخيص التجاري

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
15 دقيقة

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور
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إسم الخدمة / اإلجراء:

)online( تغي�ري عنوان فرع

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- الرتخيص التجاري

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

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 دقيقة

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

تغي�ري االسم التجاري ترخيص فرع

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- أن يكون الرتخيص ساري

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- محضر إجتماع الجمعية العامة غري العادية

- الرتخيص التجاري
- البطاقة المدنية للمدير

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
20 دقيقة

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

إلغاء ترخيص فرع

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

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

للنموذج الملحق بهذا الدليل

المستندات المطلوبة:

- ت�أمينات الشركة
- الرتخيص التجاري

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

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
5 إلى 15 دقيق

الرسوم :
20 د.ك لإلجراء المذكور

40 د.ك لإلجراء المذكور 
)في حال فقدأن الرتخيص االصلي(
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تحول الكيان القانوني من شركة مساهمة إلى شركة أشخاص

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل 30 يومًا
- يتم فقط ت�أسيس الشركة لدي اإلدارة، وعلى صاحب العالقة است�كمال إجراءات إصدار ترخيص 

المزاولة في مركز الكويت لألعمال.
- يجب أن يتم ارفاق إقرار موقع من مدير الشركة أو رئيس  الجمعية بمحضر االجتماع وفقا 

للنموذج الملحق بهذا الدليل

المستندات المطلوبة:

- 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.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
10 – 20  دقيقة

الرسوم :
150 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك ت�أشرية سجل تجاري
60 د.ك إلجراء ) دخول أو خروج شريك( 
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تعي�ن مجلس رقابة

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

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

- يتم تعي�ن 3 وأكرث 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

المستندات المطلوبة:

-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.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
5 دقائق إلى 15 دقيقة

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

دمج عقود الشركة

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يجب تقديم محضر الجمعية خالل 30 يومًا.
- هذا اإلجراء خاص فقط للشركات التي تملك أكرث من عقد تعديل.

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

المستندات المطلوبة:
- 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.

إدارة شركات األشخاص 

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

اإلدارة الرئيسية )مرقاب – مجمع الوزارات – الدور األول – 
www.kbc.gov.kw )22480000 :ت

الوقت المستغرق
5 دقائق إلى 20 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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إدارة الرتاخيص التجارية
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار ترخيص جديد )1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل 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 أمالك الدولة )في حال القسائم الصناعية (.

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

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

المستندات المطلوبة:

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

 - شهادة بنكية 1000 د.ك )للنشاط الواحد(.
 - شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية بإسم صاحب العالقة.

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

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقائق

الرسوم :
47 د.ك إلصدار الرتخيص ذات النشاط التجاري 

وشهادة السجل التجاري«
 40 د.ك إلصدار الرتخيص ذات النشاط الحرفي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

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

الشروط الواجب توافرها :

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

- ال يتم تسجيل إسم تجاري للرتاخيص ذات الطبيعة االعتبارية.

المستندات المطلوبة:

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

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد الرتخيص )1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

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

المستندات المطلوبة:

- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية بإسم صاحب العالقة والمؤسسة.
- الرتخيص التجاري.

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

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور
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إسم الخدمة / اإلجراء:

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

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

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

المستندات المطلوبة:

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

- وصل إي�جار »حديث« من أمالك الدولة.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري عنوان )1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :

-على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- عقد ووصل إي�جار وشهادة تخصیص من أمالك الدولة ) في حال القسائم الصناعية (. 
- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

المستندات المطلوبة:

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

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

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور
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إسم الخدمة / اإلجراء:

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

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- أن يكون الرتخيص التجاري ساري .

المستندات المطلوبة:

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

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

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري اإلسم التجاري

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

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

- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

المستندات المطلوبة:

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

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

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 7 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور

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

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

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- شهادة تخصيص من أمالك الدولة )في حال القسائم الصناعية(.
- أخذ موافقة مدير اإلدارة في حال اختيار 4 أنشطة بعد عرضها على اللجنة المختصة.

- يخضع اإلسم التجاري إلى قانون السجل التجاري

المستندات المطلوبة:

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

- نموذج »طلب تعديل إسم تجاري«.
)التوقيع على الطلب من صاحب العالقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور.

40 د.ك إلجراء تعديل اإلسم 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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إسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل نشاط ) تغي�ري – إضافة – إلغاء ( 
)2( شخص اعتباري ) الجمعيات التعاونية - النقابات - جمعيات ذات النفع العام (

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- أخذ موافقة مدير اإلدارة في حال اختيار 4 أنشطة بعد عرضها على اللجنة المختصة.

المستندات المطلوبة:

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

- وصل إي�جار »حديث« من أمالك الدولة.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 7 دقائق

الرسوم :
40 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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إسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء الرتخيص
)1( شخص طبيعي

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- في حال فقدأن الرتخيص األصلي يتم إحضار »بالغ فقدان« من المخفر. 
- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي.

المستندات المطلوبة:

- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية بإسم المؤسسة.
- الرتخيص التجاري.
- البطاقة المدنية.

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

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقائق

الرسوم :
20 د.ك لإلجراء المذكور

7 د.ك شهادة السجل التجاري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

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

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- في حال فقدأن الرتخيص األصلي يتم إحضار »بالغ فقدان« من المخفر.

المستندات المطلوبة:

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

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

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3 إلى 10 دقائق

الرسوم :
20 د.ك لإلجراء المذكور

40 د.ك لإلجراء المذكور والرتخيص مفقود



161

إسم الخدمة / اإلجراء:

تحوي�ل إلى ورثة

الشروط الواجب توافرها :

-على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- يجب أن يكون وكيل الورثة من ضمن الورثة، ممن تنطبق عليه شروط مزاولة التجارة.
- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي أو الوصي أو القيم عند االقتضاء.

- يخضع اإلسم التجاري إلى قانون السجل التجاري.

المستندات المطلوبة:

- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية بإسم 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 إسم تجاري«.

)التوقيع على الطلب من صاحب العالقة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي(
- عقد إي�جار وآخر وصل إي�جار بإسم الوكيل أو الورثة .

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور

40 د.ك إلجراء »تعديل اإلسم التجاري«
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري وكيل الورثة

الشروط الواجب توافرها :
-على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

www.kbc.gov.kw 
- يجب أن يكون وكيل الورثة من ضمن الورثة، ممن تنطبق عليه شروط مزاولة التجارة.

- كتاب موافقة من الجهة المختصة للولي أو الوصي أو القيم عند االقتضاء.
- حضور وكيل الورثة أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي لتوقيع الطلب

المستندات المطلوبة:

- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية بإسم 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.

-  عقد إي�جار وآخر وصل إي�جار بإسم الوكيل أو الورثة .

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 دقائق

الرسوم :
40 د.ك لإلجراء المذكور
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تنازل عن الرتخيص التجاري

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- يجب أن ال يكون النشاط المطلوب التنازل عنه موقوف، ويست�ثني األقارب من الدرجة األولى 
أو الثانية

- مضي مدة ال تقل عن 3 أشهر على مزاولة 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 اإلسم التجاري، يخضع إلى قانون السجل التجاري .
- يتم منح المتنازل إليه ترخیص تجاري ببيانات جديدة )رقم الرتخيص – تاری�خ اإلصدار- رقم 

السجل التجاري(.

المستندات المطلوبة:

- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية بإسم المؤسسة والمتنازل إليه.
- الرتخيص التجاري.

- البطاقة المدنية للمنازل إليه
- وصل وعقد إي�جار بإسم المتنازل إليه، يذكر فيه الرقم اآللي للعنوان.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 – 12 دقيقة

الرسوم :
47 د.ك لإلجراء المذكور

)لألنشطة التجارية(
40 د.ك لإلجراء المذكور

)لألنشطة الحرفية(
40 د.ك إلجراء » تعديل اإلسم التجاري«
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار دفرت سمسرة
أنواع السمسرة : سيارات -طيور - أسماك - خضار وفواكه - منقوالت - مواشي

الشروط الواجب توافرها :

-على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- توقيع اإلقرار الخاص بمهنة السمسرة.
- مطابقة البيانات والت�أكد من صحتها.

- تعبئة دفرت السمسرة من قبل الموظف المختص.
- إصدار الدفرت الخاص بمزاولة مهنة السمسرة.

- يحق لكل كويتي مزاولة نوع واحد من السمسرة.
- حضور شخصي، وال يعتد بالتوكيالت الرسمية

- يجيد القراءة والكتابة
- في حال عدم وجود شهادة حسن السري والسلوك، يتم طباعة الكتاب الموجه لوزارة 

الداخلية )األدلة الجنائية(.

المستندات المطلوبة:

- البطاقة المدنية.
- عدد )2( صورة شخصية.

- شهادة حسن سري وسلوك.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى 12 دقيقة

الرسوم :
30 د.ك لإلجراء المذكور

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

تجديد دفرت السمسرة

الشروط الواجب توافرها :

-على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw 

- تجديد الدفرت لمد عامن
- حضور شخصي، وال يعتد بالتوكيالت الرسمية.

- اإلجراء يتم على نفس الدفرت

المستندات المطلوبة:

- نموذج الطلب موقع من صاحب العالقة شخصية.
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية بإسم صاحب العالقة.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3 دقائق

الرسوم :
15 د.ك لإلجراء المذكور
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تغي�ري مهنة السمسرة

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
www.kbc.gov.kw

- تعديل نوع مهنة السمسرة.
- حضور شخصي، وال يعتد بالتوكيالت الرسمية.

- اإلجراء يتم على نفس الدفرت

المستندات المطلوبة:

- نموذج الطلب موقع من صاحب العالقة، مذكور فيه النشاط المطلوب.
- شهادة من المؤسسة العامة للت�أمينات االجتماعية بإسم صاحب العالقة.

إدارة الرتاخيص التجارية

موقع اإلنجاز
مراكز الخدمة الخارجية على حسب حجز الموعد

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3 دقائق

الرسوم :
10 د.ك لإلجراء المذكور
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إدارة السجل التجاري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تسجيل اإلسم التجاري

الشروط الواجب توافرها :

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

- قيد قديم للشركات المساهمة.
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- طلب اإلسم التجاري من إدارة شركات المساهمة.
- توقيع صاحب العالقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عن صاحب العالقة.

- الرخصة األصلية أؤ صورة عن الرخصة التجارية .

إدارة السجل التجاري
السجل التجاري 

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

الثاني بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw - 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 – 10 دقائق 

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online شهادة قيد السجل التجاري ) في طور تحوي�ل الخدمة

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه.

المستندات المطلوبة:

- صورة الرخصة التجارية .
- البطاقة المدنية.

إدارة السجل التجاري
السجل التجاري 

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

الثاني بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw - 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 – 10 دقائق 

الرسوم :
7 دينار كويتي 
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مستخرج

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه.
- البطاقة المدنية.

إدارة السجل التجاري
السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

الثاني بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw - 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 - 10 دقائق

الرسوم :
7 دينار كويتي 



171

إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online شهادة استفسار ) في طور تحوي�ل الخدمة -

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العالقة أو من بنوب عنه.
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- كتاب من القوى العاملة أو الشؤون .

إدارة السجل التجاري
السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

الثاني بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw - 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 - 10 دقائق

الرسوم :
7 دينار كويتي 
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online قيد رهن + تجديد رهن + شطب رهن ) في طور تحوي�ل الخدمة

الشروط الواجب توافرها :

- توقيع صاحب العالقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عنه.
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

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

- صورة من عقد الرهن أو عقد شطب الرهن.

إدارة السجل التجاري
السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw- 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 – 10 دقائق 

الرسوم :
قيد الرهن 4 د.ك

تجديد الرهن 1.500 د.ك
شطب الرهن بدون رسوم
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إسم الخدمة / اإلجراء:

- شهادة لمن يهمه األمر

الشروط الواجب توافرها :

- توقيع صاحب العالقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عنه.
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه.
- البطاقة المدنية.

إدارة السجل التجاري
السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw- 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 - 10 دقائق

الرسوم :
1 د.ك
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء الفروع

الشروط الواجب توافرها :

- إلغاء الفرع من قبل إدارة شركات األشخاص وإعطاء مذكرة باإللغاء.

المستندات المطلوبة:

- حضور صاحب العالقة أو تفويض أو توكيل من ينوب عن العالقة.

إدارة السجل التجاري
السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

الثاني بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw - 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 – 10 دقائق 

الرسوم :
3 د.ك
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online حركة التجديدات ) في طور تحوي�ل الخدمة

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العالقة أو من بنوب عنه بموجب توكيل أو تفويض.
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

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

إدارة السجل التجاري
السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw- 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 - 10 دقائق

الرسوم :
7د.ك
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( ) طلب ت�أشرية في السجل التجاري للشركات المساهمة ) طبق األصل

الشروط الواجب توافرها :

- مذكرة من إدارة الشركات المساهمة ) للت�أشرية الجديدة (.
- ) طلب ت�أشرية قديمة ( كتاب من الشركة  ت�أشرية طبق األ صل موقع من رئيس مجلس االدارة 

أو النائب .
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- تفويض باإلستالم موقع من رئيس مجلس اإلدارة أو النائب.
- صورة من الت�أشرية المطلوبة .

- إعتماد التوقيع .

إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب ۔ مجمع الوزارت وزارة التجارة والصناعة الدور 

األرضي بلوك 1 إدارة السجل التجاري - صالة السجل التجاري 
Http://eapp.moci.gov.kw- 22480000 :واإلفادات ت

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
 10  دينار كويتي على الطلب

 7  دينار كويتي على كل ت�أشرية
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إسم الخدمة / اإلجراء:

- الحجز التنفيذي

الشروط الواجب توافرها :

- مذكرة من الشئون القانونية مرفق كتاب إدارة التنفيذ من وزارة العدل .
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- ال يوجد.

إدارة السجل التجاري
قسم السجل التجاري

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 
األرضي بلوك 2 /  ت: 2248000 - إدارة السجل التجاري 

)قسم االسترياد(  - ميناء الشوي�خ / الدور األرضي / قسم 
Http://eapp.moci.gov.kw االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( ترخيص 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 إلستالم المعاملة موقع من صاحب الرتخيص أو الوكيل عنه + صورة البطاقة 
المدنية للمستلم.

- كتاب بدل فاقد موقع من صاحب العالقة أو المفوض قانونا في حال فقدان ترخيص 
االسترياد العام )للتجديد(.

المستندات المطلوبة:

- ترخيص تجاري فعال .
- إشرتاك غرفة التجارة والصناعة.

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور األرضي 
بلوك 2 / إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد( ت: 2248000
* باإلضافة يتم تقديم هذه الخدمة في ميناء الشوي�خ + مراكز 

Http://eapp.moci.gov.kw- الحكومة مول + برج التحري�ر

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
30  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( ترخيص استرياد مؤقت شخصي

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

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

- للكويتي�ن ومواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم بطاقة مدنية كويتية.
- يحق لكل مواطن اإلسترياد كل سنتن مرة.

المستندات المطلوبة:

- البطاقة المدنية .
- بوليصة الشحن .

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 

األرضي بلوك ٢ / إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد(  
ت: ٢٢48000 - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم 

Http://eapp.moci.gov.kw- االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
7  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( ترخيص استرياد مؤقت للسيارات

الشروط الواجب توافرها :

- يحق لكل مواطن اإلسترياد كل سنتن مرة
- المويديالت الجديدة : لم يمضي عليها أكرث من 5 سنوات من سنة الصنع.

- الموديالت القديمة : التي مضى على صنعها 40 سنة وأكرث .
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

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

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 

األرضي بلوك ٢ / إدارة السجل التجاري )قسم االسترياد(  
ت: ٢٢48000 - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم 

Http://eapp.moci.gov.kw- االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
7  دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( إستخراج / تجديد/ إضافة رخصة استرياد مواد كيميائية

الشروط الواجب توافرها :
إصدار ترخيص أول مرة:

1 - موافقة الهيئة العامة للبيئة ) األصلية + صورة عنها( قبل تقديم الطلب .
2 - كتاب موجه من الشركة لوزارة التجارة والصناعة اإلصدار ترخيص مواد كيماوية.

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 الكيماوية + نسخة من موافقة الهيئة العامة للبيئة.

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

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:
- تسلم المعاملة لصاحب العالقة أو لمندوب الشركة أو بموجب توكيل رسمي

- موافقة الهيئة العامة
- الرتخيص التجاري نشاط مواد كيماوية 

- اعتماد توقيع
- كتاب طلب إصدار / تجديد من الشركة 

- اشرتاك غرفة التجارة والصناعة
- االسترياد العام .

- كتاب تفويض لإلعماد

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
 مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 
األرضي بلوك 1 /  ت: 2248000 - إدارة السجل التجاري 

)قسم االسترياد(  - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم 
Http://eapp.moci.gov.kw -  االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
ال توجد رسوم

بشرط وجود إسرتاد عام ساري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( إستخراج / تجديد رخصة استرياد مؤقت للمالبس العسكرية

الشروط الواجب توافرها :

- مراجعة الجهات العسكرية للحصول على موافقة قبل تقديم طلب  .
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- ترخيص استرياد مالبس العسكريه )المنتهي (
- إصدار ترخيص أول مرة:

- الرخصة التجارية )صورة(.
- اعتماد التوقيع )صورة(.

- كتاب من الشركة / المؤسسة طلب إصدار / تجديد .
- موافقة الجهات المختصة باسترياد المالبس العسكرية ) الداخلية - الدفاع - الحرس الوطني 

- قوة اإلطفاء (.
- حضور صاحب العالقة أو وكيل رسمي.

تجديد:
- الموافقة الجديدة األصلية.

- اشرتاك غرفة التجارة والصناعة .
- كتاب تفويض االستعالم.

- االسترياد العام .

إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
 مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 
األرضي بلوك 1 /  ت: 2248000 - إدارة السجل التجاري 

)قسم االسترياد(  - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم 
Http://eapp.moci.gov.kw -  االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
ال توجد رسوم

بشرط وجود إسترياد عام ساري
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إدارة السجل التجاري
قسم االسترياد

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 
األرضي بلوك 2 /  ت: 2248000 - إدارة السجل التجاري 

)قسم االسترياد(  - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / قسم 
Http://eapp.moci.gov.kw االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد رسوم

بشرط وجود إسترياد عام ساري

إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( إستخراج / تجديد/ إلغاء رخصة استرياد صلبوخ

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

* 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 - صورة عن الرتخيص التجاري.

4 - صورة عن السجل التجاري.
5 - أشرتاك غرفة التجارة والصناعة.

6 - صورة عن اعتماد التوقيع.
7 - 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 العالقة والوزارة.

4 - اعتماد توقيع
5 - مطلوب تسليم النسخة األصلية من الضمان البنكي 50  ألف دينار كويتي .

المستندات المطلوبة:

- ضمأن بنكي بمبلغ )50 ألف دينار كويتي(.                      - اشرتاك غرفة التجارة والصناعة.
- الرتخيص التجاري »استرياد وبيع الصلبوخ«.                  - االسترياد العام .

- اعتماد التوقيع .                                                         - كتاب تفويض استالم.
- كتاب طلب إصدار / تجديد من الشركة
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إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

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

Http://eapp.moci.gov.kw - 2248000 :التجارية ت

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
30 دينار كويتي

إسم الخدمة / اإلجراء:

 ) Online (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 كان الرتخيص فردي.

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

- تعبئة طلب تسجيل وكالة من نسخة واحدة.
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- تسلم المعاملة لصاحب العالقة أو المندوب الشركة أو بموجب توكيل رسمي.
) إصدار جديد (

- ذكر المدة في العقد ) من إلى (                  - تحديد التعن
- يكون المنتج واضح                                            - العالمة التجارية

) التصديقات(
- سفارة دولة الكويت في بلد المنشأ            - تصديق من الخارجية الكويتية.

المستندات(
- السجل التجاري                          - عقد ت�أسيس أو أخر تعديل 

- الرتخيص التجاري                       - إعتماد التوقيع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 ) Online ( تجديد وكالة

الشروط الواجب توافرها :
- ترجمة عقد الوكالة وتصديق الرتجمة من وزارة العدل) إذا كان عقد الوكالة اجنبي(.

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- تجديد وكالة :
 1 - شهادة القيد المنتهية

2 - خطاب التجديد
      - مصدق من سفارة دولة الكويت في بلد المنشأ.

      - تصديق من الخارجية الكويتية.
      - محدد فيه المدة الجديدة لعقد الوكالة .

- المستندات المطلوبة :
1 - السجل التجاري .

2 - عقد ت�أسيس أو أخر تعديل .
3 - الرتخيص التجاري .

4 - إعتماد توقيع

إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 

األرضي بلوك 1 / 124 - إدارة السجل التجاري )قسم 
االسترياد(   ت: 2248000 - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / 

Http://eapp.moci.gov.kw - قسم االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
15 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 ) Online ( تعديل على وكالة

الشروط الواجب توافرها :
- ترجمة عقد الوكالة وتصديق الرتجمة من وزارة العدل) إذا كان عقد الوكالة اجنبي(.

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- تعديل على اسم الموكل / الوكيل :
- تعديل على المنتج:

 1 - شهادة القيد المنتهية
2 - خطاب التجديد

      - مصدق من سفارة دولة الكويت في بلد المنشأ.
      - تصديق من الخارجية الكويتية.

      - محدد فيه المدة الجديدة لعقد الوكالة .
- المستندات المطلوبة :

1 - السجل التجاري .
2 - عقد ت�أسيس أو أخر تعديل .

3 - الرتخيص التجاري .
4 - كتاب من الوكيل بالتعديل المطلوب .

5 - إعتماد توقيع.

إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 

األرضي بلوك 1 / 124 - إدارة السجل التجاري )قسم 
االسترياد(   ت: 2248000 - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / 

Http://eapp.moci.gov.kw - قسم االسترياد

الوقت المستغرق
تعديل على اسم )الموكل / الوكيل( 5 – 10 دقيقة

تعديل على المنتج   20 – 30 دقيقة

الرسوم :
15 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 ) Online ( شطب وكالة

الشروط الواجب توافرها :
- تقديم مستندات سبب الشطب.

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- تعبئة نموذج شطب وكالة.
- شهادة قيد الوكالة .

- كتاب من الشركة بسبب الشطب .
- إعتماد التوقيع .

- البطاقة المدنية لصاحب العالقة.

إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 

األرضي بلوك 1 / 124 - إدارة السجل التجاري )قسم 
االسترياد(   ت: 2248000 - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / 

Http://eapp.moci.gov.kw - قسم االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 10 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 ) Online ( بدل فاقد للوكالة

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- كتاب من الشركة ) بدل فاقد( .
- إعتماد التوقيع .

- صورة من قيد الوكالة المفقودة.

إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 

األرضي بلوك 1 / 124 - إدارة السجل التجاري )قسم 
االسترياد(   ت: 2248000 - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / 

Http://eapp.moci.gov.kw - قسم االسترياد

الوقت المستغرق
1 – 5 دقيقة

الرسوم :
10 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 ) Online ( ) مستخرج ) إستفسار عن وكيل أو موكل

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:
- كتاب من الجهه المختصة أو مكتب المحاماة.

- مستخرج من المحكمة .

إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

موقع اإلنجاز
مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة /الدور 

األرضي بلوك 1 / 124 - إدارة السجل التجاري )قسم 
االسترياد(   ت: 2248000 - ميناء الشوي�خ / الدور الث�أني / 

Http://eapp.moci.gov.kw - قسم االسترياد

الوقت المستغرق
5 – 10 دقيقة

الرسوم :
15 دينار كويتي لكل قيد .
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إسم الخدمة / اإلجراء:

شطب وكالة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- تقديم مستندات سبب شطب وكالة.
- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني

Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

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

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

- كتاب من الوكيل المحلي يطلب فيه شطب قيد الوكالة.
- تعبئة نموذج شطب وكالة.

إدارة السجل التجاري
قسم الوكاالت التجارية

موقع اإلنجاز
 مرقاب - مجمع الوزرات وزارة التجارة والصناعة / الدور 

األرضي / بلوك 1 / إدارة السجل التجاري )قسم الوكاالت  
Http://eapp.moci.gov.kw - 2248000 :التجارية ت

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد
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الرمزالموقعالبوابةاإلدارة

إدارة الرقابة 
https://cpd.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

العالمات 
https://trademark.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

مركز الكويت 
Https://kbc.moci.gov.kwMoci.gov.kwلألعمال

إدارة الشركات 
Https://stock.moci.gov.kwMoci.gov.kwالمساهمة

إدارة المعادن 
Http://gold.moci.gov.kwMoci.gov.kwالثمينة

بوابة استقبال 
طلبات 

المراجعن 
الكرتونيا

Https://Http://eapp.moci.gov.kwMoci.gov.kw

موقع وزارة 
التجارة 

والصناعة 
 http://moci.gov.kwMoci.gov.kw

https://cpd.moci.gov.kw
https://trademark.moci.gov.kw
Https://kbc.moci.gov.kw
Https://stock.moci.gov.kw
Http://gold.moci.gov.kw
Https://eapp.moci.gov.kw
http://moci.gov.kw
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قطاع شؤون الفنية 
وتنمية التجارة

Http://eapp.moci.gov.kw

Https://eapp.moci.gov.kw
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 إدارة المعادن الثمينة
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 طلب تسجيل ورشة محلية

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب الرتخيص والمفوض بالتوقيع للتوقيع على النماذج المطلوبة

المستندات المطلوبة:

-  تقديم طلب تسجيل بإسم 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 والعالمات التجارية بالعالمة التجارية فئة( 14 شعار 

الورشة.
- نسخة من عقد الت�أسيس وتعديالته 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
 10 دنأنري
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إسم 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 وتعديالته 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
 10 دنأنري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 طلب تسجيل مندوب إستالم 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
 10 دنأنري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إستالم 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 اإلستالم .

- 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
50 دينار للذهب والبالتني

5 دينار للفضة للكيلو
رسوم االحجار الكريمة تخضع لقرار وزاري رقم 

)١٥٢( لعام ٢0٢0
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إستالم 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 اإلستالم. 

المستندات المطلوبة:

- بيان 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
50 دينار للذهب والبالتني

5 دينار للفضة للكيلو
رسوم االحجار الكريمة تخضع لقرار وزاري رقم 

)١٥٢( لعام ٢0٢0
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إجراءات فحص ودمغ مشغوالت ثمينة من الخارج )للمواطنن(

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العالقة وتقديم الطلب.
- التوقيع على النموذج المطلوب للمشغوالت لإلستعمال الشخصي )تعبئة نموذج خاص 

للمواطنن  بصحبتهم المشغوالت الخارجية(.
- إحضار المشغوالت المطابقتها مع المستندات المقدمة.

المستندات المطلوبة:
- البيان 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
50 دينار للذهب والبالتني

5 دينار للفضة للكيلو
رسوم االحجار الكريمة تخضع لقرار وزاري رقم 

)١٥٢( لعام ٢0٢0
10  دينار كويتي رسوم إخراج
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إسم 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
 20 دينار للتقري�ر
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إجراءات فحص مشغوالت ثمينة مشرتاه من السوق المحلية )المستهلكن فقط(

الشروط الواجب توافرها :

- السوق المحلي.
- حضور صاحب العالقة.

- 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
مجاني
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إعادة تصدير مشغوالت ثمينة )مشغوالت خارجية(

الشروط الواجب توافرها :

- عدم مطابقة المشغول للعيار أو الوزن.
- موافقة اإلدارة العامة للجمارك.

- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه.
 

المستندات المطلوبة:

- بيان جمركي صادر.
- تذكرة سفر للمندوب )إعادة المشغول إلى بلد المنشأ(.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
5 دنأنري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 إصدار شهادات للمشغوالت الثمينة معفية من الدمغ

الشروط الواجب توافرها :

- المندوب المفوض من قبل اإلدارة.
- إحضار المشغوالت.

المستندات المطلوبة:

- بيان جمركي وارد بإسم 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
4 دنأنري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إصدار شهادة فحص أحجار ذات قيمة 

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العالقة 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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
ساعة / ساعتني

الرسوم :
8 دينار كويتي
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إسم 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 اإلستالم.
- هوية المندوب.

- تعبئة نموذج الت�كسري.
- حضور المندوب.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
مجاني
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إسم 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 اإلستالم األصلي.
- تذكرة سفر.

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
نصف ساعة

الرسوم :
 مجاني
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إعادة تصدير مشغوالت ثمينة )مشغوالت خارجية(

الشروط الواجب توافرها :

- عدم مطابقة المشغول للعيار أو الوزن.
- موافقة اإلدارة العامة للجمارك.

- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه.

المستندات المطلوبة:

- بيان جمركي صادر.
- تذكرة سفر للمندوب )إعادة المشغول إلى بلد المنشأ(. 

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
5 دنانري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 إصدار كشف للمشغوالت الثمينة المستوردة 

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة اإلدارة العامة للجمارك.
- حضور صاحب العالقة.

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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
4 دنأنري
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إسم الخدمة / اإلجراء:

عهدة ترانزيت

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 : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم واحد

الرسوم :
10 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 إجراءات اإلفراج عن الموازي�ن وأجهزة القياس

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عنه لتعبئة النموذج الخاص بطلب اإلفراج عن الموازي�ن.
- تعبئة نموذج خاص باإلدارة .

المستندات المطلوبة:

- إحضار البيان الجمركي.
- فواتري الشراء .

 إدارة املعادن الثمينة

موقع اإلنجاز
- إدارة المعادن الثمينة - المباركية - سوق الذهب 

المركزي - تلفون : 22420956 – 22462702
Https://gold.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
ساعة

الرسوم :
10 دنأنري
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إدارة العقار
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة مقيمي العقار ) إصدار – االشخاص المعني�ن ( شركات  

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون متمتعا باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وإحضار ما يثبت ذلك

- مكتب مرخص لمزاولة المهنة .
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عالقة 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 الثانوية 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 182/2010 المقيم غري الكويتي بشرط 
) ت�كون اقامته على نفس المؤسسة أو الشركة قبل صدور هذا القرار ( .

- أن يكون لديه رخصة تقديرات عقارية قبل صدور القرار. 

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية 
- المؤهل العلمي 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 القانوني 
للشركة

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى 20  دقيقة

الرسوم :
100دينار كي نت

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة مقيمي العقار )تجديد – االشخاص المعني�ن ( شركات

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون متمتعة باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمانة 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. مزاولة مهنة السمسرة

- مكتب مرخص لمزاولة المهنة . 
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عالقة 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 الثانوية 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 182/2010 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 القانوني 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
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى 20  دقيقة

الرسوم :
50 دينار كي نت

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 )Online (  شركات )مزاولة مهنة مقيمي العقار )بدل فاقد – األشخاص المعني�ن

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون متمتعا باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وإحضار ما يثبت ذلك

- أن يكون لدية رخصة تقديرات عقارية صدور القرار 
- مكتب مرخص لمزاولة المهنة 

- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من احدى الجهات التالية:
أ- جهة حكومية ذات عالقة 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 الثانوية 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 182/2010 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 .
- بالغ المخفر .

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى 20  دقيقة

الرسوم :
30 دينار كويتي

إدارة العقار

Https://eapp.moci.gov.kw
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إدارة العقار
إسم الخدمة / اإلجراء:

 )Online ( أفراد ) مزاولة مهنة مقيمي العقار ) إصدار – االشخاص المعنوي�ن

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون متمتعا باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمانة 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- مزاولة مهنة السمسرة

- مكتب مرخص لمزاولة المهنة .
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عالقة 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 الثانوية 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

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى 20  دقيقة

الرسوم :
100دينار كي نت

Https://eapp.moci.gov.kw


216

إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة مقيمي العقار )تجديد – األشخاص المعنوي�ن ( أفراد  

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون متمتعا باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمانة 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. مزاولة مهنة السمسرة

- مكتب مرخص لمزاولة المهنة .
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عالقة 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 الثانوية 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 182/2010 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
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى 20  دقيقة

الرسوم :
50 دينار كي نت

Https://eapp.moci.gov.kw
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إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى 20  دقيقة

الرسوم :
30 دينار كي نت

إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة مقيمي العقار )بدل فاقد – االشخاص الطبيعي�ن ( أفراد

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون متمتعا باألهلية المدنية الكاملة
- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمانة 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. مزاولة مهنة السمسرة

- مكتب مرخص لمزاولة المهنة .
- تقديم شهادة خربة في تقي�يم العقارات من إحدى الجهات التالية :

أ- جهة حكومية ذات عالقة 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 الثانوية 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 182/2010 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.

- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة

- األدلة الجنائية
- بالغ من المخفر

- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد 
في الباب الخامس أو الثالث

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 )Online (  شركات + أفراد ) مزاولة مهنة مقيمي العقار )إلغاء – األشخاص المعني�ن

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- حضور صاحب الرتخيص

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية .
- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة .

- كتاب من الشركة يفيد تخليها عن المقيم لدى الشركة .

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى 20  دقيقة

الرسوم :
ال يوجد

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة سمسرة األراضي و العقارات )إصدار(

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

أوال بالنسبة للشخص الطبيعي :
- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي 

- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب
- أن يكون متمتعا باألهلية القانونية الكاملة وقت القيد

- أال يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره
- أن يكون حاصال على مؤهل علمي ال يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص

- أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول صادر من الجهة المختصة.
ثانيًا بالنسبة للشخص المعنوي

- أن ت�كون شركة وفقًا ألحكام قانون الشركات ويكون غرضها األساسي مزاولة أعمال 
السمسرة العقارية.

- أن يكون مقرها الكويت .
- أن ال يكون سبق إشهار إفالسها .

أن ت�توافر في المدير المسئول الشروط الواردة في الفقرة األولى من هذه المادة.

المستندات المطلوبة:

- صورة طبق األصل من البطاقة المدنية لطالب الرتخيص بالنسبة للمؤسسات الفردية أو صورة من 
البطاقة المدنية للممثل القانوني  للشركات التي تقدم بطلب الحصول على رخصة السمسرة.

- صورة طبق األصل من عقد ملكية السمسرة أو عقد اإليجار .
- صحيفة الحالة الجنائية لصاحب الرتخيص أو من يمثلة قانونيًا 

-صورة طبق األصل من عقد الت�أسيس الشركات وأخر التعديالت التي أجريت عيه إن وجد.
-  صورة طبق األصل من الرتخيص التجاري للشركة بشرط أن يكون ساري المفعول وقت تقديم الطلب

- شهادة تفيد القيد لدى المؤسسة العامة للت�أمينات اإلجتماعية.
- صورة شخصية.

- نماذج رسمية صادرة من اإلدارة : صحيفة الجنائية + غسيل األموال.
بناء على القرار الوزاري رقم ) ١٤١( لعام 2002  بشأن السماح لموظفي دول الخليج التعاون 

بمزاولة النشاط اإلقتصادي والمهني :
 1 - كتاب ديوان الخدمة المدنية  .  2 - كتاب من وزارة الدفاع.      3 - كتاب من وزارة الداخلية.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10إلى 20 دقيقة

الرسوم :
45 دينار / كي نت

Https://eapp.moci.gov.kw
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إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10إلى 20 دقيقة

الرسوم :
10 دينار كويتي ) كي نت(

إسم الخدمة / اإلجراء:

 مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات )تجديد( 

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب
- أن يكون متمتعا باألهلية القانونية الكاملة وقت القيد

- أال يكون قد حكم علية بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره 
- أال يكون مقيد في سجل مقيمي العقار.

- أن يجتاز الربامج التدري�بية التي يتطلبها إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة وسي�يثنى من 
ذلك السماسرة المرخص لهم بمزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل عمل بعذا القرار.

- أن يخصص مقرًا مستقالً لممارسة أعمال السمسرة العقارية.
- قبول االلتزام بميثاق شرف المهنة .

ثانيًا
- أن ت�كون شركة وفقًا ألحكام قانون الشركات ويكون غرضها األساسي مزاولة أعمال 

السمسرة العقارية
- أن يكون مقرها في الكويت .

- أن ال يكون سبق إشهار إفالسها.
- أن ت�توافر في المدير المسئول الشروط الورادة في الفقرة األولى من هذه المادة.

المستندات المطلوبة:

- دفرت الوساطة العقارية األصلي.
- صورة من البطاقة المدنية 
- صورة من الرخصة الجديدة.
- كتاب الت�أمينات اإلجتماعية.

- مستخرج ) للشركات(

- الرقم المدني للجهه .
- نماذج رسمية صادرة من اإلدارة : صحيفة 

الحالة الجنائية + غسيل األموال.
- عقد إي�جار + وصل إي�جار.

- صورة البطاقة المدنية للمثل القانوني

Https://eapp.moci.gov.kw
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إدارة العقار

إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة سمسرة األراضي و العقارات )استبدال(

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب
- أن يكون متمتعا باألهلية القانونية الكاملة وقت القيد

- أال يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
- أال يكون مقيدا في السجل التجاري مقيمي العقار .

- أن يخصص مقراً مستقالً لممارسة أعمال السمسرة العقارية.
- أن يكون مقرها الكويت .

- قبول اإللتزام بميثاق شرف المهنة.
- أن ت�كون شركة وفقًا ألحكام قانون الشركات ويكون غرضها األساسي لمزاولة أعمال السمسرة العقارية .

- أن ت�توافر في المدير المسئول الشروط الورادة في - الفقرة األولى من هذه المادة.
- أن ال يكون سبق إشهار إفالسها.

المستندات المطلوبة:
- صورة من البطاقه المدنية - صورة شخصية. 

- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«
- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة

- إذا كانت شركة صورة من عقد ت�أسيس الشركة )مستخرج حق اإلدارة(
- عقد ووصل اإليجار  -  دفرت الوساطة العقارية األصلي.

- كتاب غسيل األموال - الرقم المدني للجهة.
- نماذج رسمية صادرة من اإلدارة : صحيفة الجنائية - غسيل األموال.

- دفرت السمسره - الرسوم 10 دينار كي نت

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10إلى 20 دقيقة

الرسوم :
15 دنأنري / طابع إلكرتوني

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة سمسرة األراضي و العقارات )بدل فاقد(  

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب

- أال يكون قد سبق حكم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو األمانة مالم يكون قد رد إليه إعتباره .
- اال يكون مقيد في سجل مقيمي العقار.

- أن ال يكون متمتعًا باألصليه القانونية الكاملة وقت القيد.
- أن يخصص مقراً مستقال للمارسة أعمال السمسره العقاريه.

- قبول اإللتزام بميثاق شرف المهنة .
- أن يكون ت�كون شركة وفقًا ألحكام قانون الشركات ويكون غرضها األساسي ) مزاولة أعمال 

السمسرة العقارية (.
- أن يكون مقرها في الكويت.

- أن ال يكون سبق إشهار إفالسها .
- أن ت�توافر في المدير المسئول الشروط الواردة في الفقرة األولى من هذه المادة. 

المستندات المطلوبة:

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10إلى 20 دقيقة

الرسوم :
15 دنانري / طابع إلكرتوني

- صورة شخصية.
- صورة من البطاقة المدنية .

- صورة من الرتخيص.
- دفرت الوساطة العقارية األصلي.

- مستخرج ) للشركات (
- الرقم المدني للحصة .

- نماذج رسمية صادرة من اإلدارة : صحيفة 
الحالة الجنائية + غسيل األموال. 

- عقد إي�جار + وصل اإليجار 
- صورة البطاقة المدنية للمثل القانوني.

- بالغ من المخفر 

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات )إضافة نائب(  

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب .

- أن يكون متمتعا باألهلية القانونية الكاملة وقت القيد .
- أال يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره
- أن يكون حاصال على مؤهل علمي ال يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص .

- اال يكون مزأول لمهنة السمسره عند تقديم الطلب 
- أن ال يكون مقيدًا في سجل مقيمي العقار.

- أن يجتاز الربامج التدري�بية والختبارات التي ت�تطلبها إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة ويست�ثنى 
من ذلك السماسرة المرخص لهم بمزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل العمل بهذا القرار.

- أن يخصص مقرًا لممارسة أعمال السمسرة العقارية.
- قبل اإللتزام بميثاق شرف المهنة.

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية.
- شهادة الت�أمينات االجتماعية »تفيد القيد في الباب الخامس أو الثالث«

- المؤهل العلمي »شهادة الثانوية 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 التعاون بمزاولة 

النشاط االقتصادي والمهني:
1 - كتاب ديوأن الخدمة المدنيه     2 - كتاب من وزارة الدفاع       3 - كتاب من وزارة الداخلية.

- أن يجتاز الربامج التدري�بية .

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى  15 دقيقة

الرسوم :
20 دنأنري / طابع إلكرتوني

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات ) تجديد نائب(

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- أن يكون كويتي الجنسية أو مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.
- أال يقل عمره عن إحدى وعشري�ن سنة عند تقديم الطلب .
- أن يكون متمتعا باألهلية القانونية الكاملة وقت القيد .

- أال يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون حاصال على مؤهل علمي ال يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الرتخيص .

- اال يكون مزاول لمهنة السمسره عند تقديم الطلب 
- أال يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار

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 التعاون 
بمزاولة 

النشاط االقتصادي والمهني:
1 - كتاب ديوأن الخدمة المدنيه     2 - كتاب من وزارة الدفاع       3 - كتاب من وزارة الداخلية.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى  15 دقيقة

الرسوم :
10 دينار كويتي عند التجديد كي نت

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات )إلغاء نائب(  

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- حضور صاحب الدفرت أو النائب.
- توقيع على فورمة إلغاء نائب.

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية.
- الرتخيص التجاري.

- دفرت السمسرة لشطب توقيع النائب.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 إلى  15 دقيقة

الرسوم :
اليوجد

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

مزاولة مهنة سمسرة األراضي والعقارات )إلغاء(

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

-حضور صاحب الرتخيص.
- تسليم دفرت السمسرة إلدارة العقار .

- ) في حال وفاة صاحب الدفرت - تسليم دفرت السمسرة وشهادة الوفاة إلدارة العقار(.
- أال يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار.

- أن يجتاز الربامج التدري�بية واالختبارات التي ت�تطلبها إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة 
ويست�ثنى من ذلك السماسرة المرخص  لهم بمزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل العمل بهذا 

القرار .
- أن يخصص مقرًا مستقالً لممارسة أعمال السمسرة العقارية .

- قبول االلتزام يميثاق شرف المهنة.

المستندات المطلوبة:

- صورة من البطاقة المدنية.
- صورة من الرتخيص الفردي أو ترخيص الشركة.

- دفرت السمسرة.
- شهادة الوفاة ) على الممثل القانوني أو الورثة تقديم شهادة الوفاة وتسليم الدفرت(.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى  20 دقيقة

الرسوم :
ال يوجد

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

الغاء شهادة مقيم  

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- حضور صاحب العالقة.

المستندات المطلوبة:

- شهادة التقيم.
- البطاقة المدنية.
- الرتخيص التجاري .

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 - 15  دقيقة

الرسوم :
ال يوجد

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

شهادة لمن يهمة األمر  

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

المستندات المطلوبة:

- البطاقة المدنية.
- الرتخيص التجاري .

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 - 15  دقيقة

الرسوم :
5 دينار كويتي

Https://eapp.moci.gov.kw
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إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 - 15  دقيقة

الرسوم :
50 دينار كويتي

إسم الخدمة / اإلجراء:

إقامة معارض عقارية في دولة الكويت )الشركات المنظمة ( وفقًا للقرار الوزاري رقم 20171639  

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

- ال يجوز إقامة معارض عقارية داخل دولة الكويت إال بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من وزارة التجارة والصناعة ) إدارة 
العقار( وفقًا للشروط واألحكام الواردة بهذا القرار والقرارات اإلدارية .

- ال يمنح الرتخيص المنصوص عليه إال للمعارض المقامة في األماكن المرخصة التالية:
١- األماكن المرخصة من الجهات المختصة بإقامة المعارض.

٢- شركة أرض المعارض الدولية.
٣- األماكن الحاصلة على موافقة بلدية الكويت.

- ال يصدر الرتخيص بإقامة وتنظيم معارض عقارية في دولة الكويت إال للفئات التالية:
١- الشركات والمؤسسات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة تنظيم المعارض والمؤتمرات.

٢- الدول العرب�ية واألجنبية أو الشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب في تروي�ج وتسوي�ق العقارات المملوكه لها على 
أن يتم ذلك عن طري�ق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها مزاولة هذا النشاط وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها 

من الجهه األجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهه مصحوبه برتجمة رسمية.
٣- الشركات الوطنية المرخص لها بيع وشراء العقارات واألرض الفضاء ترخيصًا مؤقتًا بإقامة معارض بمقارها أو األماكن المرخص 

بها للرتوي�ج للعقارات واألراضي المملوكة لها لمدة ال ت�تجاوز عشرة أيام.
- ال يجوز الشركات المنظمة أو المعارض تسوي�ق عقارات أو مشاريع بعوئد مضمونة أو بمضمون است�ثماري أيًا كان مسماه.

- تلتزم الشركات المنظمة للمعارض بعدم السماح ألي مؤسسة أو شركة لم تدرج بالقائمة المقدمة رفض طلب الرتخيص وفقًا 
لنص المادة الخامسة من هذا القرار ويحق للوزارة إستبعاد أيًا من الشركات المدرجه بالقائمة إذا سبق تحري�ر محاضر مخالفات 

رسمية ضدها من إحدى الجهات الرقابية بدولة الكويت أو سبق أن قدمت ضدها شكاوي من المتعاملن نتيجة إخاللها 
بالتزاماتها التعاقدية وثبت جدية تلك الشكاوي بعد بحثها من الجهات المختصة سواء كانت تعاقدات باألصالة أو الوكالة أو 

كمسوق أو صدر بشأنها أحكام قضائية تحرمها من ممارسة نشاطها.
ويشمل الحظر أي شركة أو مؤسسة تشارك فيها أو يملكها أي من أعضاء مجالس وإدارات الشركات أو مديري المؤسسات 

المذكورة في الفقرة األولى من المادة.
- تلتزم الشركة المنظمة للمعرض أو الشركات والمؤسسات العارضة بوضع لوحات في أماكن ظاهرة للجمهور مبن أوصاف 

وحدود وأدلة ملكية العقار / األرض / المشروع المعروض والرتاخيص الصادرة له.

المستندات المطلوبة:

- التقدم بطلب تنظيم المعرض قبل موعد إفت�تاحة بستن يومًا على األقل .
- تقديم قائمة بأسماء وعناوي�ن الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض وصور من ترخيصها سارية وتسمح بمزاولة نشاط 

تسوي�ق أو بيع وشراء األراضي والعقارات أو تجارة عامة ومقاوالت أو تجارة عامة .
- تقديم كشف تفصيلي بالعقارات واألراضي والمشروعات التي ستم عرضها بالمعرض والدول التي تقع بها تلك المعروضات.

- تحديد المكان  المخصص إلقامة المعرض وكافة المستندات المؤيدة من تراخيص وموافقات خاصة.
- تحديد مدة المعرض بحيث ال ت�تجاوز عشرة أيام.

- تقديم إقرار وتعهد وفقًا للنموذج المعد من الوزارة.
- أي مستندات أخرى تراها الوزارة الزمة بمنح الرتخيص والتي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة بشئون العقار

Https://eapp.moci.gov.kw
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إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 - 15  دقيقة

الرسوم :
50 دينار كويتي نشر إعالن خارج الكويت لمدة 

شهر
75 دينار كويتي نشر إعالن داخل الكويت لمدة  

3 أشهر

إسم الخدمة / اإلجراء:

طلب ترخيص نشر إعالن) بيع عقار داخل / خارج الكويت(

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

أوالً الشروط والتعليمات الخاصة باإلعالن المراد نشره :
- يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها القيام بنشاط المطبوعات والنشر واإلعالن واإلتصاالت أن تنشر إعالنا تجاريًا 

لتسوي�ق عقارات أيًا كانت طبيعتها خارج أو داخل الكويت دون حصول طالب اإلعالن على ترخيص بالنشر من إدارة العقار.
- يجب موافقة إدارة العقار على الطلب المقدم قبل إصدار الرتخيص أو نشر إعالن بيع عقار خارج الكويت.

- ال يجوز اإلعالن عن عقارات بعوائد مضمونة أو مضمون است�ثماري إال عن طري�ق شركة است�ثارية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من 
هيئة أسواق المال على أن يشمل اإلعالن بيان ما إذا كانت الشركة تقوم بتسوي�ق عقارات الغري أو بيع العقارات المملوكة له.

- أن يخلو اإلعالن المنشور من األبهام والتضليل ويكون مكتوب بخط واضح وملونًا ويكون بحجم A4 وال يحتوي على أي عبارات أو 
صور مخله لألداب العامة ومنافية للدين.

- أن يكون المحل ) الشركة / الموسسة( قائم وي�زاول نفس النشاط المرخص.
- أن يحتوي اإلعالن على بيانات المحل ) الشركة / المؤسسة( “العنوان / أرقام الهواتف” بشكل واضح.

- ال يجوز كتابة أرقام الهواتف النقالة باإلعالن.
- يجب وضع رقم الرتخيص الممنوح من إدارة العقار في اإلعالن المنشور.

- في حال المشاركة بمعارض عقارية يجب إحضار عقد المشاركة بالمعرض وموافقة إدارة العقار.
- ال تزيد فرتة الرتخيص الممنوح لنشر إعالن بيع عقار ) داخل / خارج ( دولة الكويت عن 30 يومًا غري قابلة للتجديد ويحصل مقابل 

إصدار هذا الرتخيص رسم وقدره خمسون ديناًر كويتيًا.
- يحق للوزارة إلغاء الرتخيص الممنوح في حالة مخالفة أي بند من بنود الشروط المذكورة أعاله أو في حالة وجود أي مخالفة 

أخرى أو شكوى.
- يجوز إلدارة العقار طلب تزويدها بأية مستندات أخرى ------------ من البيانات المراد اإلعالن عنها.

ثانيًا : الشروط الخاصة بالعقود:
- إقرار من الشركة بالمسؤولية عن جميع المخالفات.

المستندات المطلوبة:

تلتزم الشركات والمؤسسات طالبة الرتخيص اإلعالن بتقديم طلب إلدارة العقار مبينًا به صفتها القانونية بالنسبة للعقار المعلن 
عنها والمراد تسويقهما داخل الكويت على يرفق بالطلب المستندات التالية:

- اصل الرتخيص التجاري على أن يكون ساريًا لمدة ستة أشهر على األقل .
- المستندات الدالة على صالحية الشركة لمزاولة النشاط المعلن عنه.

- أصل مستندات ووثائق ملكية العقارات المعلن عنها .
- نسخ من عقود البيع لهذه العقارات.

- عقد التسوي�ق والتوكيل مصدقًا عليها من الجهات المختصة  والسفارات الكويتية بالدول الكائن بها هذه العقارات والمشاريع 
وشرط عدم إنقضاء سنة ميالدية على تاري�خ التصديق.

- مخطط ) الكروكي( للعقار المعلن عنه مبينًا به أوصاف العقار وحدودة ومساحته معتمدًا من البلدية الكويت أو من الدولة الكائن 
بها العقار إذا كان خارج الكويت.

- إقرار الشركة أو المؤسسة بالمسؤولية عن جميع المخالفات الناشئة عن عقود بيع العقارات المعلن عنها.
- تنفيذ كافة الشروط والتعليمات التي تضعها إدارة العقار.

- إعتماد توقيع.                                               - صورة من اإلعالن على أن يكون ملونًا.

Https://eapp.moci.gov.kw
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تقديم شكوى على شركات العقارية 

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة تقديم الطلب وحجز موعد من خالل الموقع اإللكرتوني
Http://eapp.moci.gov.kw

-تقديم كتاب رسمي على الشركة المشكو بحقها متضمنًا نوع الشكوى وبيانات الشركة المتعاقد 
معها مستوفيًا كافة المعلومات المتوفرة لدى الشاكي على أن ت�كون الشكوى مطبوعة / 
ومدونًا معها اسم مقدم الشكوى / وصفته / مقرونًا بتوقيعه وذكر الرقم المدني  ورقم 

الهاتف الخاص به.

المستندات المطلوبة:

- ارفاق العقد المربم مع الشركة.
- الوصوالت.

إدارة العقار

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - الدور األرضي - بلوك )١(

ت:  22480000
Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3 أيام

الرسوم :
 ال يوجد

Https://eapp.moci.gov.kw
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إدارة مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب
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إسم الخدمة / اإلجراء:

-   التعليمات والضوابط واإللتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة عمليات 
إدارة غسيل االموال وتموي�ل اإلرهاب وهم : ) شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات 

الصرافة – شركات الت�أمن ووسطاء ووكالء الت�أمن – سماسرة العقار - المحاسبون 
المستقلون .

-    استقبال معامالت : التجديد - تغري عنوان - تنازل عن رخصة - تغري نشاط - دخول وخروج 
شريك - زيادة / خفض رأس المال - تغري مدير

الشروط الواجب توافرها :

- الحضور الشخصي لصاحب العالقة أو الوكيل العام عن صاحب العالقة أو مراقب اإللتزام 
كويتي الجنسية

- أخذ موعد عن طري�ق موقع الوزارة

المستندات المطلوبة:
- صورة البطاقة المدنية لكل من ) صاحب الرخصة - مراقب اإللتزام - العاملن - الشركاء في 

حال شركة(
- صورة التوكيل العام )إن وجد(

- صورة البطاقة المدنية لصاحب التوكيل العام
- الطلب اإللكرتوني المحول من اإلدارة المعنية إلى إدارة مكافحة غسل األموال وتموي�ل اإلرهاب .

- السجل التجاري أو بيانات المعلومات المدنية.
- صورة الرخصة التجارية ) إن وجد (
- صورة العتماد التوقيع ) إن وجد(

- عقد الت�أسيس وتعديالته
- كتاب موافقة البلدية على الموقع المحل

إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ) قسم 
التدقيق وحتليل البيانات املالية  فريق اإلستقبال(

تقيد أول مرة - غري مقيد سابقًا

موقع اإلنجاز
برج كيبكو منطقة شرق قطعة )5( شارع الشهداء - دور 21

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 إلى 20  دقيقة

الرسوم :
اليوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

التعليمات والضوابط واإللتزامات : اصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة غسل األموال
2 - استقبال معامالت: نوع النشاط: شركات ومؤسسات الذهب – مؤسسات الصرافة – شركات 

الت�أمن ووكالء ووسطاء الت�أمن – سماسرة العقار - المحاسبون المستقلون .
 وهي تجديد طلب تغري عنوان أو تنازل عن الرخصة أو تغري نشاط - دخول وخروج شريك - زيادة / خفض 

رأس المال - تغري مدير.

الشروط الواجب توافرها :

- حضور مراقب اإللتزام الكويتي الجنسية  في حال عدم وجود مراقب التزام حضور شخصي 
لصاحب العالقة أو الوكيل العام عن صاحب العالقة أو مراقب االلتزام كويتي الجنسية / 

حضور مدير الشركة أو رئيس مجلس اإلدارة .
- موعد عن طري�ق موقع الوزارة.

- رخصة سارية المفعول
- أن يكون النشاط خاضع تحت رقابة اإلدارة

المستندات المطلوبة:

موقع اإلنجاز
برج كيبكو منطقة شرق قطعة )5( شارع الشهداء - دور 21

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
20 – 30 دقيق

الرسوم :
ال يوجد

إدارة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ) قسم 
التدقيق وحتليل البيانات املالية  فريق اإلستقبال(

مقيد يف سجالت اإلدارة

- 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 بيانات المعلومات المدنية

- صورة الرخصة التجارية
- عقد الت�أسيس وتعديالته

- صورة العتماد التوقيع
- كتاب موافقة البلدية على موقع المحل.

- نظام التعاقد اإللكرتوني .
- تعي�ن مراقب إلتزام .

- دورة تدري�بية في مجال غسل األموال وتموي�ل 

اإلرهاب لمراقب اإللتزام.
- الصحيفة الجنائية لمراقب اإللتزام.

- السياسات الخطية .
- إجتياز مراقب اإللتزام اإلختبار الذي تضعه اإلدارة.

- طلبات التجديد ) التدقيق( كل حسب نشاطة :-  
العقار ) دفاتر السمسرة (

- تجار الذهب ) الفواتري اإللكرتونية / الورقية - 
دفاتر الجرد واليومية - ميزانية للشركات (.

- الصرافة ) الفواتري اإللكرتونية / الورقية - 
دفاتر الجرد واليومية - ميزانية للشركات (

- الت�أمن ) وثائق الت�أمن على الحياة- 
الوثائق الملغاه - كشف التعويضات على 

الوثائق الملغاه - الميزانية (
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الرمزالموقعالبوابةاإلدارة

إدارة الرقابة 
https://cpd.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

العالمات 
https://trademark.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

مركز الكويت 
Https://kbc.moci.gov.kwMoci.gov.kwلألعمال

إدارة الشركات 
Https://stock.moci.gov.kwMoci.gov.kwالمساهمة

إدارة المعادن 
Http://gold.moci.gov.kwMoci.gov.kwالثمينة

بوابة استقبال 
طلبات 

المراجعن 
الكرتونيا

Https://Http://eapp.moci.gov.kwMoci.gov.kw

موقع وزارة 
التجارة 

والصناعة 
 http://moci.gov.kwMoci.gov.kw

https://cpd.moci.gov.kw
https://trademark.moci.gov.kw
Https://kbc.moci.gov.kw
Https://stock.moci.gov.kw
Http://gold.moci.gov.kw
Https://eapp.moci.gov.kw
http://moci.gov.kw
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قطـــاع شــئـــون منـظـمــــات 
الدولية والتجارة الخارجية

eapp.moci.gov.kw
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إدارة العالمات التجارية
و براءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تسجيل العالمة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- ONLINE الخطوات كما هو مذكور باالرشادات المرفقة )1( و )2(
- تحتوي على عملية اإليداع + النشر + إصدار الشهادة النهائية.

المستندات المطلوبة:

- الشركات )رخصة تجارية - اعتماد توقيع(
- لألفراد )حسب ما ذكر في المرفقات(

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
45 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد العالمة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- ONLINE الخطوات كما هو مذكور باالرشادات المرفقة )3(

المستندات المطلوبة:

- الشركات )رخصة تجارية - اعتماد توقيع(
- لألفراد )حسب ما ذكر في المرفقات(

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع

الوقت المستغرق
5 – 15 دقيق

الرسوم :
310دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إلغاء )شطب( العالمة تجارية

الشروط الواجب توافرها :

- حضور صاحب العالمة .
- احضار الشهادة األصلية.

- اعطاء المراجع طلب إلغاء الشهادة
-بالجهاز كتاب إلغاء العالمة و تسليمة للمراجع و يذكر فيه )تاري�خ اليوم+ رقم اإلشارة

»الرقم في السجل«(.
- يكتب بالسجل تم رفض العالمة بناء على طلب صاحب العالمة.

المستندات المطلوبة:

- الشركات )رخصة تجارية - إعتماد توقيع - عقد الت�أسيس للشركة (
- لألفراد )صورة البطاقة المدنية(

الوقت المستغرق
5 - 10 دقيقة

الرسوم :
20 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تعديل إسم / أو العنوان / أو تغي�ري إسم العالمة تجارية

الشروط الواجب توافرها :
- حضور صاحب العالمة .

- حضار الشهادة األصلية.
- اعطاء المراجع طلب إلغاء الشهادة.

-  بالجهاز كتاب إلغاء العالمة و تسليمة للمراجع و يذكر فيه )تاري�خ اليوم + رقم اإلشارة
 »الرقم في السجل«(.

- يكتب بالسجل تم رفض العالمة بناء على طلب صاحب العالمة.

المستندات المطلوبة:

- الشركات ) رخصة تجارية - اعتماد توقيع - عقد الت�أسيس للشركة (
- لألفراد ) صورة البطاقة المدنية (

الوقت المستغرق
5 - 10 دقيقة

الرسوم :
70 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 تجديد الوكالة

الشروط الواجب توافرها :

- ذكر اسم الملف في الكتاب المرسل من الشركة لإلدارة.
- صورة من قيد الشهادة المنتهية.

- صورة من شهادة جمعية المحامن )في حال يكون مكتب محامي(.

المستندات المطلوبة:

- كتاب من الشركة موجهة لقسم العالمات يحتوي على
)إيميل الشركة - أرقام هواتف الشركة( لسهولة التواصل مع الشركة.

- صورة من العضوية
- صورة اعتماد التوقيع ، الوكالة األصلية.

- لألفراد )صورة من البطاقة المدنية (.

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
140 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إضافة شكل للعالمة التجارية

الشروط الواجب توافرها :
- ال يوجد .

المستندات المطلوبة:

- كتاب من المرجع بتعديل العالمة التجارية.

الوقت المستغرق
5 - 10 دقيقة

الرسوم :
70 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 ترخيص بإستخدام العالمة

الشروط الواجب توافرها :

- البد أن يكون نشاط الفرع مطابق نشاط الشركة نفسه.
- عقد موجه من مقدم الطلب ) من تفاصيل الشهادة ومن الطرف الثاني ذكر اسم أفرع 

الشركة (.

المستندات المطلوبة:

- طلب ترخيص استخدام العالمة أستخراجها من الوزارة.
- صورة اعتماد التوقيع ، الوكالة األصلية.

- لألفراد ) صورة من البطاقة المدنية(.
- يذكر فئة كيفية أستخدام العالمة .

- اسم صاحب الملك + الرقم المدني.

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
140 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تغري اسم على الشركة

الشروط الواجب توافرها :
- ورقة إثبات تغي�ري األسم من و إلى.

المستندات المطلوبة:

- صورة من الرتخيص التجاري ، عقد الت�أسيس للشركة
- صورة أعتماد التوقيع ، الوكالة األصلية.

- لألفراد )صورة من البطاقة المدنية (.

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
70 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تنازل من شركة إلى شركة

الشروط الواجب توافرها :

- نشاط مماثل له.
- وجود الشهادة األصلية والبد أن ت�كون سارية المفعول.

- كتاب من الطـــرف األول موجة إلى قسـم العالمـــات التجــارية يــذكر فيـــه جميع المعلومـــات 
الخـــاصه بالشهادة ويتواجد فيه إسماء جميع الشركة + أرقامهم المدنية + تواقيعــهــم و 

البد من موافقة جميع أعضاء الشركة .

المستندات المطلوبة:

- عقد الت�أسيس وصورة منه.
- الشهادة األصلية + صورة منه .

- حضور أصحاب العالمة أو مدير الشركة.
- أعطاء المراجع طلب ت�أشري بنقل ملكية العالمة

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
70 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

 بدل فاقد

الشروط الواجب توافرها :

- موافقة من الوزارة.
- إستخراج شهادة بدل فاقد )شهادة تسجيل العالمة التجارية(.

- رقم السجل.

المستندات المطلوبة:

- بالغ من المخفر.
- حضور صاحب العالقة.

- كتاب من الشركة.

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
45 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

عقد استخدام العالمة التجارية

الشروط الواجب توافرها :

- يجب على صاحب العالمة تحديد مدة استخدام العالمة بشرط أال ت�كون اطول من مدة نهاية 
الشهادة .

- يجب على صاحب العالمة ذكر كيفية استخدام العالمة )بحيث يصدر له کتاب بإستخدام
العالمة التجارية  و يتم توقيعه من قبل المسؤولن(.

المستندات المطلوبة:

- طلب ترخيص استخدام العالمة .
- إسم المالك + الرقم المدني.

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
140 دينار كويتي

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إعرتاض / أو التظلم على تسجيل العالمة التجارية

الشروط الواجب توافرها :

- إظهار وصل الرسوم .
- اال أن يتعدى 60 يوما من تاري�خ نشر العالمة المعرتض عليها.

المستندات المطلوبة:

- تعبئة بيانات استمارة طلب االعرتاض .
- صورة من نشر العالمة التجارية المعرتض عليها.

- لألفراد: صورة البطاقة المدنية
- للشركات : التوكيل مصدق ، األولوية بتاري�خ تسجيل الشهادة.

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
95 دينار كويتي ) للمعارضة (

45 دينار كويتي ) للتظلم(

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

إستقبال طلب النماذج الصناعية

الشروط الواجب توافرها :

- است�كمال المستندات المطلوبة خالل فرتة 3 أشهر.

المستندات المطلوبة:

- تعبئة الطلب .
- أربع 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 -

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
10 دينار كويتي للطلب
3 دينار كويتي للنشر

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

فحص طلب النماذج الصناعية

الشروط الواجب توافرها :

- إست�كمال المستندات المطلوبة خالل فرتة 3 أشهر.
- بعد استالم شهادة النموذج الصناعي ت�كون مدة الحماية 10 سنوات قابلة للتجديد 

كل 5 سنوات.

المستندات المطلوبة:

- تعبئة الطلب .
- اربع نسخ واضحة من النموذج أو الرسم الصناعي موقعة من مقدم الطلب )على أن يكون ال

توقيع 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 -

الوقت المستغرق
يوم – يومني عمل

الرسوم :
10 دينار كويتي للطلب
3 دينار كويتي للنشر

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

استقبال طلب براءة االخرتاع

الشروط الواجب توافرها :
- يجب أال يتجأوز الملخص أكرث 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 )مالحظة: إن الملخص ال يستعمل في تفسري نطاق الحماية(.

- يجب تجنب ذكر أهمية أو قيمة أو مزايا االخرتاع المتوقعة مستقبال.

المستندات المطلوبة:

- 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 (.

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
40 دينار كويتي للفرد

80 دينار كويتي للشركة

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

فحص براءة اإلخرتاع

الشروط الواجب توافرها :

- لألفراد : الوكالة في حال كان 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 مزاولة المهنة.

- يجب أن ت�كون جميع المستندات المقدمة باللغتن العرب�ية واإلنجليزية.

المستندات المطلوبة:
- 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.

الوقت المستغرق
 شهر - شهري�ن حسب الرباءة

الرسوم :
ال يوجد رسوم

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إسم الخدمة / اإلجراء:

تجديد براءة اإلخرتاع

الشروط الواجب توافرها :

- سريان  مدة الحماية.

المستندات المطلوبة:

- شهادة براءة اإلخرتاع .

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
حسب السنة المطلوبة بناء على جدول 

رسوم براءات االخرتاع لسنة 2019
انظر الصفحة التاليه

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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ملحق القرار الوزاري لسنة ٢٠١٩
جدول رسوم براءات اإلخرتاع قسم براءة اإلخرتاع

شركات ) د.ك(أفراد ) د.ك(بيان الرسم

4080طلب براءة االخرتاع
50100منح ون�شر الرباءة

الر�سوم ال�سنوية

2550ال�شنة 2
50100ال�شنة 3
75150ال�شنة 4
100200ال�شنة 5
100200ال�شنة 6
100200ال�شنة 7
100200ال�شنة 8
100200ال�شنة 9

100200ال�شنة 10
100200ال�شنة 11
100200ال�شنة 12
100200ال�شنة 13
100200ال�شنة 14
100200ال�شنة 15
100200ال�شنة 16
100200ال�شنة 17
100200ال�شنة 18
100200ال�شنة 19
100200ال�شنة 20

3570الت�سحيح اأو التعديل اأو االإ�سافة اإىل طلب الرباءة
الر�سم االإ�سايف نتيجه التاأخري يف ت�سديد الر�سم ال�سنوي 

للرباءه

3570

3570نقل احلق يف الطلب اأو نقل ملكية الرباءة
714احل�سول على �سورة عن الطلب اأو عن �سجل الطلب الرباءة

10502100طلب منح الرتخي�ص االإجباري
350700منح الرتخي�ص االإجباري
350700طلب قيد عقد الرتخي�ص

150300قيد التظلم اأمام اللجنة
50100جتديد التظلم اأمام اللجنة

35350طلب حماية موؤقتة
35350طلب عينة

714اإجراء البحث
التكلفة الفعليةالتكلفة الفعليةالفح�ص املو�سعي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

منح و نشر براءة اإلخرتاع

الشروط الواجب توافرها :

- قبول الرباءة.

المستندات المطلوبة:

- وصل دفع الرسوم.

الوقت المستغرق
5 إلى 10 دقيقة

الرسوم :
50 دينار كويتي للفرد

100 دينار كويتي للشركة

إدارة العالمات التجارية و براءة االخرتاع
قسم العالمات التجارية

موقع اإلنجاز
برج كيبكو )مدينة الكويت )شرق(، قطعة ٥، شارع احمد

الجابر، الدور )22(- وزارة التجارة والصناعة - إدارة العالمات 
Http://trademark.moci.gov.kw .التجارية وبراءة االخرتاع
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إدارة العالقات الدولية
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( إصدار شهادات المنشأ - 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون المنتج وطني 
- أن يكون حاصل على قيمة متفق عليها بن الدول حسب اتفاقيات تيسري وتنمية وتبادل 

التجاري بن جامعة الدول العرب�ية واالمارات لمجلس التعاون لدول الخليج لإلعفاء من 
الرسوم الجمركية.

- أن يكون تاري�خ ترخيص المصنع أو الشركة المصدرة ساري الصالحية .

المستندات المطلوبة:

- ترخيص صناعي للمنشأة صادر من الهيئة العامة للصناعة .
- إستمارة الت�أهيل الصناعي .

- شهادة صحية من البلدية لتصدير المواد الغذائية ومدتها 30 يومًا من تاري�خ إصدارها .
- ترخيص المواد الكيماوية من الهيئة العامة للبيئة .

- ترخيص حرفة صناعة المنتجات الحرفية الصغرية الشعبية ) الهيئة العامة للصناعة (.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 - 10  دقائق

الرسوم :
ت�كون من قيمة الفاتورة بالدينا الكويتي

1 د.ك         اقل من 100  د.ك
2 د.ك         من 101  د.ك إلى 500 د.ك

3 د.ك         من 501  د.ك إلى 1.500 د.ك
4 د.ك         من 1.501  د.ك إلى 3.000 د.ك

5 د.ك         من 3.001  د.ك إلى 10.000 د.ك
7 د.ك         من 10.001  د.ك إلى 50.000 د.ك

14 د.ك       من 50.001  د.ك إلى 100.000 د.ك
25 د.ك       أكرث من 100.001  
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( تعديل بيانات شهادات منشأ - 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون المنتج وطني 
- أن يكون حاصل على قيمة مضافة متفق عليها بن الدول حسب اإلتفاقيات الشائعة أو 

األقليمية أو الدولية لإلعفاء من الرسوم الجمركية.
- أن يكون تاري�خ ترخيص المصنع أو الشركة المصدرة ساري الصالحية .
Eco.moci.gov.kw : على صاحب العالقة الدخول الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- شهادة منشأ األصلية المصدرة والمعتمدة .
- الفاتورة األصلية المعتمدة لشهادة المنشأ .

- تقديم الطلب عن طري�ق البوابة اإللكرتونية للوزارة وإستيفاء جميع المتطلبات.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 - 10  دقائق

الرسوم :
3 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( طلب إلغاء شهادة منشأ - 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون المنتج وطني 
- أن يكون حاصل على قيمة مضافة متفق عليها بن الدول حسب اإلتفاقيات الشائعة أو 

األقليمية أو الدولية لإلعفاء من الرسوم الجمركية.
- أن يكون تاري�خ ترخيص المصنع أو الشركة المصدرة ساري الصالحية .
Eco.moci.gov.kw : على صاحب العالقة الدخول الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- شهادة منشأ األصلية المصدرة والمعتمدة .
- الفاتورة األصلية المعتمدة لشهادة المنشأ .

- تقديم الطلب عن طري�ق البوابة اإللكرتونية للوزارة وإستيفاء جميع المتطلبات.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 - 10  دقائق

الرسوم :
1 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( طلب إصدار نسخة إضافية أصلية من شهادة منشأ - 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون المنتج وطني 
- أن يكون حاصل على قيمة مضافة متفق عليها بن الدول حسب اإلتفاقيات الشائعة أو 

األقليمية أو الدولية لإلعفاء من الرسوم الجمركية.
- أن يكون تاري�خ ترخيص المصنع أو الشركة المصدرة ساري الصالحية .
Eco.moci.gov.kw : على صاحب العالقة الدخول الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- شهادة منشأ األصلية المصدرة والمعتمدة .
- الفاتورة األصلية المعتمدة لشهادة المصدرة .

- تقديم الطلب عن طري�ق البوابة اإللكرتونية للوزارة وإستيفاء جميع المتطلبات.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 - 10  دقائق

الرسوم :
3 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( طلب ختم على فواتري شهادة تم إصدارها سابقًا أو أي مستندات إضافية - 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون المنتج وطني 
- أن يكون حاصل على قيمة مضافة متفق عليها بن الدول حسب اإلتفاقيات الشائعة أو 

األقليمية أو الدولية لإلعفاء من الرسوم الجمركية.
- أن يكون تاري�خ ترخيص المصنع أو الشركة المصدرة ساري الصالحية .
Eco.moci.gov.kw : على صاحب العالقة الدخول الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- شهادة منشأ األصلية المصدرة والمعتمدة .
- الفاتورة األصلية المعتمدة لشهادة المنشأ  المصدرة.

- تقديم الطلب عن طري�ق البوابة اإللكرتونية للوزارة وإستيفاء جميع المتطلبات.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 - 10  دقائق

الرسوم :
1 دينار كويتي



263

إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( طلب تقري�ر من النظام - 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يكون المنتج وطني 
- أن يكون حاصل على قيمة مضافة متفق عليها بن الدول حسب اإلتفاقيات الثنائية أو 

األقليمية أو الدولية لإلعفاء من الرسوم الجمركية.
- أن يكون تاري�خ ترخيص المصنع أو الشركة المصدرة ساري الصالحية .
Eco.moci.gov.kw : على صاحب العالقة الدخول الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- طلب ) كتاب ( من المفوض بالتوقيع بطلب التقري�ر والفرتة المطلوبة .
- إعتماد توقيع الشركة والموضح به الرقم المدني للجهه .

- تقديم الطلب عن طري�ق البوابة اإللكرتونية للوزارة وإستيفاء جميع المتطلبات.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 - 10  دقائق

الرسوم :
3 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( رخصة معرض تجاري مؤقت داخل دولة الكويت

الشروط الواجب توافرها :

يسمح بإقامة معرض تجاري موقت داخل دولة الكويت للفئات التالية:
- مالك 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 بمزاولة. 

- نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات.
- التقديم قبل 15 يوم ومدة المعرض ال ت�تجأوز ال 15 يوما.

- الموافقات المطلوبة من جميع الجهات الرسمية.
- أن يكون تاري�خ ترخيص المصنع أو الشركة المصدرة ساري الصالحية .
Eco.moci.gov.kw : على صاحب العالقة الدخول الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- رخصة تنظيم معارض ومؤتمرات المنظم المعرض
ifta.gov.kw تقديم طلب عن طري�ق األون الين وإستيفاء جميع المتطلبات -

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
يوم إلى 3 أيام

الرسوم :
30 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( طلب إلغاء ترخيص معرض تجاري مؤقت داخل دولة الكويت - 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يتم تقديم طلب إلغاء الرتخيص قبل إفت�تاح المعرض. 
Eco.moci.gov.kw : على صاحب العالقة الدخول الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- رخصة تنظيم معارض ومؤتمرات لمنظم المعرض المصدرة والمعتمدة .
- تقديم الطلب عن طري�ق البوابة اإللكرتونية للوزارة وإستيفاء جميع المتطلبات.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3 أيام

الرسوم :
10 دينار كويتي
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( طلب إصدار بدل فاقد لرتخيص معرض تجاري مؤقت - 

الشروط الواجب توافرها :

- أن يتم تقديم طلب إصدار بدل فاقد لرتخيص المعرض قبل اإلفت�تاح. 
Eco.moci.gov.kw : على صاحب العالقة الدخول الموقع اإللكرتوني -

المستندات المطلوبة:

- رخصة تنظيم معارض ومؤتمرات لمنظم المعرض المصدرة والمعتمدة .
- تقديم الطلب عن طري�ق البوابة اإللكرتونية للوزارة وإستيفاء جميع المتطلبات.

إدارة العالقات الدولية

موقع اإلنجاز
المرقاب - مجمع الوزارات / وزارة التجارة والصناعة

 الدور الث�أني/  تلفون: 22480000
Eco.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
3 أيام

الرسوم :
10 دينار كويتي
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الرمزالموقعالبوابةاإلدارة

إدارة الرقابة 
https://cpd.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

العالمات 
https://trademark.moci.gov.kwMoci.gov.kwالتجارية

مركز الكويت 
Https://kbc.moci.gov.kwMoci.gov.kwلألعمال

إدارة الشركات 
Https://stock.moci.gov.kwMoci.gov.kwالمساهمة

إدارة المعادن 
Http://gold.moci.gov.kwMoci.gov.kwالثمينة

بوابة استقبال 
طلبات 

المراجعن 
الكرتونيا

Https://Http://eapp.moci.gov.kwMoci.gov.kw

موقع وزارة 
التجارة 

والصناعة 
 http://moci.gov.kwMoci.gov.kw

https://cpd.moci.gov.kw
https://trademark.moci.gov.kw
Https://kbc.moci.gov.kw
Https://stock.moci.gov.kw
Http://gold.moci.gov.kw
Https://eapp.moci.gov.kw
http://moci.gov.kw
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قطاع شئون الدعم الفني 
والتخطيط

eapp.moci.gov.kw 
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إدارة التموين
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( إستخراج كتب الدعم للمواد اإلنشائية

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات
- أن يكون حاصل على أرض من بنك اإلئ�تمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو 

قرض شراء سكن
- أن يكون من المواطنن الكويتي�ن

- حضور صاحب العالقة أو من ينوب عن صاحب العالقة مع التوكيل الرسمي للبطاقة المدنية 
األصلية لصاحب العالقة في الحاالت التالية :
١- شهادة بعدم إستالم المواد المدعومة.

2  - فواتري تغي�ري شركات الدعم .
3  - كتب أسمنت الكويت.

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

إدارة التموين
قسم السلع واملواد املدعومة

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
دقيقة إلى دقيتني

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( مجمدة أو مستوردة إلى الخارج ) طلب إذن تصدير منتجات بحرية ) أسماك

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات

المستندات المطلوبة:

- كتاب الشركة مع بيان الكمية المراد تصديرها ونوعه واسم البلد المصدر إليه
- فاتورة الشركة مطابقة لكتاب الشركة

- كتاب من الهيئة العامة لشئون الزراعة والرثوة السمكية يبن موافقتها على إذن تصدير 
الشركة.

إدارة التموين
قسم السلع واملواد املدعومة

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 دقائق 

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( إلى الخارج )طلب إذن تصدير رب�يان )محلي / مستورد

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات

المستندات المطلوبة:

- كتاب الشركة مع بيان الكمية المراد تصديرها ونوعه وإسم البلد المصدر إليه
- فاتورة الشركة مطابقة لكتاب الشركة

- كتاب من الهيئة العامة لشئون الزراعة والرثوة السمكية يبن موافقتها على إذن تصدير 
الشركة

 إدارة التموين
البطاقة التموينية- قسم اخملزون السلعي

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 دقائق 

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( إلى الخارج ) طلب إذن تصدير يرقات أسماك حية ) بغرض اإلستزراع

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات

المستندات المطلوبة:

- كتاب الشركة مع بيان الكمية المراد تصديرها ونوعه وإسم البلد المصدر إليه
- فاتورة الشركة مطابقة لكتاب الشركة

- كتاب من الهيئة العامة لشئون الزراعة والرثوة السمكية يبن موافقتها على إذن تصدير 
الشركة.

إدارة التموين
البطاقة التموينية- قسم اخملزون السلعي

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
5 دقائق 

الرسوم :
ال يوجد
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online (  أو األرملة ) طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة للكويتية المطلقة ) في حال وجود أبناء قصر

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات

المستندات المطلوبة:

- البطاقات المدنية األصلية ألفراد األسرة أو صورة عنها. - شهادة الطالق األصلية وصورة 
عنها. . حكم المحكمة لحضأنة األبناء وصورة عنها أو موافقة األب الخطية بحضوره أو

- شهادة وفاة الزوج.
- شهادة ميالد األبناء األصلية )في حال غري محددي الجنسية أقل من 5 سنوات( - البطاقة 

المدنية األصلية للخدم

إدارة التموين
قسم البطاقة التموينية - مراقبة البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 دقايق 

الرسوم :
5 د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.



275

إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة للكويتي�ن

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات
- 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

إدارة التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 دقائق 

الرسوم :
5 د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( )تجديد طلب إصدار بطاقة تموينية ) جميع الفئات

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات
- 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

إدارة التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 دقائق 

الرسوم :
5 د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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إسم الخدمة / اإلجراء:

طلب إصدار بطاقة تموينية للمقيمن بصورة غري قانونية بما فيهم أسر الشهداء

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات
- حضور صاحب البطاقة والتوقيع على نموذج البطاقة التموينية.

المستندات المطلوبة:

- البطاقات األمنية األصلية لجميع أفراد األسرة.
 - شهادات الميالد لألبناء القصر اقل من سنوات(.

- شهادة لمن يهمه األمر من بيت الزكاة.
- البطاقات المدنية األصلية للخدم

إدارة التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
15 دقيقة

الرسوم :
5 د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( طلب إصدار بطاقة تموينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات

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 ميالد األبناء - تسجيل البطاقة التموينية بإسم الخليجي 

المتزوج من خليجية - إلضافة األبناء واالم واالخوة في نفس البطاقة اذا ما
- طلب ذلك بشرط أن يكون بنفس العنوان.

- في حالة وفاة أو طالق رب األسرة ت�تحول إلى أحد األفراد المرافقن في البطاقة. - ال تصدر 
بطاقة تموينية للخليجي أو الخليجية المتزوجينمن أجنبي.

إدارة التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
15 دقيقة 

الرسوم :
5 د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online () طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة للكويتيات المتزوجات من ) المقيمن بصورة غري قانونية

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات

المستندات المطلوبة:

- البطاقة المدنية األصلية للزوجة وتصدر البطاقة التموينية بإسم الزوجة - هوية الزوج 
الرسمية. - عقد الزواج األصلي أو شهادة ميالد األبناء األصلية.

- البطاقات المدنية األصلية للخدم - شهادات الميالد لألطفال دون سن )5( سنوات - البطاقات 
األمنية للزوج واألبناء.

إدارة التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 دقائق 

الرسوم :
5 د.ك إلستخراج بطاقة جديدة.
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إسم الخدمة / اإلجراء:

) Online ( ) طلب إصدار بطاقة تموينية جديدة للكويتيات المتزوجات من حملة الجنسية غري الكويتية ) األجنبية

الشروط الواجب توافرها :

- على صاحب العالقة الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وإتباع الخطوات التالية : 
www.moci.gov.kw وإتباع الخطوات التالية :

1 - الخدمات اإللكرتونية .
2 - بوابة إستقبال المراجعن إلكرتونيًا .

3 - مستخدم أفراد جديد
4 - إنشاء حساب .

5 - تفعيل الحساب بالدخول إلى بريدك اإللكرتوني .
6 - الدخول عن طري�ق المصادقة عن تطبيق  برنامج هويتي.

7 - إختيار إدارة التموي�ن ) قسم البطاقات التموينية - المواد اإلنشائية(
8 - إختيار نوع المعاملة .

9 - تحميل المستندات
- عدم إضافة أقارب الزوج

المستندات المطلوبة:

- البطاقة المدنية األصلية للزوجة وتصدر البطاقة التموينية بإسم الزوجة
- البطاقة المدنية األصلية بإقامة صالحة لبقية أفراد األسرة.

- البطاقات المدنية األصلية للخدم

إدارة التموين
قسم البطاقة التموينية

موقع اإلنجاز
مجمع الوزارات - وزارة التجارة والصناعة - الدور األول - 

إدارة التموي�ن 
 هاتف : 22480000 أو المراكز الرقابة التجارية الخاري�جية 

Http://eapp.moci.gov.kw

الوقت المستغرق
10 دقائق 

الرسوم :
5 دينار إلستخراج بطاقة جديدة 
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الخاتمة

عزي�زي المراجع .......

نأمــل ان ت�كــون وزارة التجــارة والصناعــة قــد حققــت الغــرض المنشــود مــن اصــدار هــذا 

ــدا ومرشــدا لــك فــي انجــاز معامالتــك وتيســر  ــا ومفي الدليــل , ونتمنــى ان يكــون وافي

عليــك مشــقة القــدوم الــى الــوزارة لالستفســار عــن الشــروط المطلوبــة والمســتندات 

الخاصــة بهــا .

ونتمنى ان ت�تم االستفادة من الموقع االلكرتوني للوزارة حيث تم وضعه لخدمات�كم.

مع الشكر

إدارة التطوي�ر اإلداري والتدريب




