
الحوار المفتوح الرابع بين القطاعين العام والخاص
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مستجدات األجندة الوطنية لتحسين بيئة األعمال
وشرح كيفية القيام بالمعامالت لدى الجهات الحكومية المعنية 

وزارة التجارة والصناعة



 يقوم المراجع بالدخول على موقع مركز الكويت لألعمالhttp://kbc.gov.kw/

 اختيار خدمات ومعامالت تأسيس الشركات

 (  1)كما يظهر في الشكل رقم تراخيصهاتقديم طلبات تأسيس الشركات وإصدار

تأسيس شركة اشخاص 

من خالل الموقع االلكتروني لمركز الكويت لألعمال

https://mociweb01.csc.gov.kw/MociKBC/WebPages/index.aspx


طلب تأسيس شركة اشخاص
(1)شكل رقم 



كل التالي لتأسيس شركة جديدة على المراجع اختيار طلب تأسيس شركة اشخاص حيث يظهر له الش

ما على المراجع سوى تسجيل البيانات الظهار له في االشكال المتتالية وذلك كما يلي
المحتوى االول مقدم الطلب

(  2)شكل 

اختيار صفة مقدم الطلب1)

تسجيل الرقم المدني لمقدم الطلب2)

تحديد نوع الشركة 3)

هادفة للربح1)

غير هادفة للربح2)

مهنية3)

تحديد الكيان القانون للشركة4)

ذات مسئولية محدودة 1)

تضامنية2)

توصية بسيطة3)

شركة الشخص الواحد4)

تسجيل رقم الهاتف5)

تسجيل رقم الجوال6)

تسجيل البريد االلكتروني 7)

تأكيد البريد االلكتروني8)

الضغط على زر التالي لالنتقال للنافذة التالية9)



مقدم الطلب 
(2)شكل رقم 



بيانات مقدم الطلب 
(3)شكل رقم 



المحتوى الثاني االنشطة التجارية

(4)شكل رقم 

لتسجيل بيانات االنشطة يقوم المراجع باختيار قطاع األنشطة المراد مزاولتها من قائمة القطاع

اختيار األنشطة المراد مزاولتها من قائمة النشاط

 (5)الشكل رقم فىالضغط على زر إضافة إلضافة النشاط حيث تظهر االنشطة كما هو موضخ

الضغط على زر التالي لالنتقال للنافذة التالية



االنشطة التجارية
(4)شكل رقم 



بيانات االنشطة التجارية 
(5)شكل رقم 



المحتوى الثالث راس المال والشركاء
(6)شكل رقم 

 لتسجيل بيانات راس المال و الشركاء للشركة

اضافتها يقوم المراجع بتسجيل قيمة راس المال و البد ان يكون راس المال اكبر من او يساوي رصيد األنشطة التي تمت

(5)في االنشطة التجارية شكل رقم 

 وذلك مع ( 7)تسجيل عدد الحصص التي سوف يتم بناء عليها تقسم راس المال بين الشركاء كما هو واضح بالشكل رقم

مراعاة الشروط التالية 

 ال تقل قيمة الحصة الواحد عن مائة دينار للكيان القانوني للشركة ذات مسئولية محدودة

 ال تكون عدد الحصص بكسور االرقام



راس المال و الشركاء 
(6)شكل رقم 



بيانات راس المال وعدد الحصص
(7)شكل رقم 



 ولتسجيل بيانات الشركاء على المراجع عمل التالي

 (8)الضغط على زر تسجيل الشركاء و المديرين كما في الشكل رقم

 (8)الشكل رقم فىبعد الضغط على تسجيل الشركاء و المديرين تظهر قائمة نوع الشريك كما

 (9)يقوم المراجع باختيار نوع الشريك من القائمة كما في الشكل رقم

 بعد اختيار نوع الشريك يقوم المراجع

 (9)الشكل رقم فىبتسجيل الرقم المدني للشريك كما هو واضح

 او رقم الجواز للشريك األجنبي و تسجيل بياناته او تسجيل بيانات الشركات األجنبية او الخليجية

 (9)الشكل رقم فىتسجيل حصص الشريك كما هو واضح

 (10)م الشكل رقفىكما هو واضح ( موصي, متضامن , رقابة , مدير, شريك )تحديد صفة الشريك من قائمة صفات الشريك

شريك كاملة اسفل بعد تسجيل بيانات الشريك يقوم المراجع بالضغط على زر إضافة الشريك حيث تظهر بيانات ال

(11)الصفة وبتالي يمكن اضافة اكثر من شريك حسب الكيان القانوني كما هو واضح بالشكل رقم 

يةبعد تسجيل بيانات الشركاء يقوم المراجع بالضغط على زر التالي لالنتقال للنافذة التال



بيانات الشركاء
(8)شكل رقم 



تابع تسجيل بيانات الشركاء 
(9)شكل رقم 



تابع تسجيل بيانات الشركاء
(10)شكل رقم 



تابع تسجيل بيانات الشركاء
(11)شكل رقم 



المحتوى الرابع  بنود عقد التأسيس
(12)شكل رقم 

 (13)يقوم المراجع بتسجيل تحديد مدة عقد الشركة شكل رقم

 اختيار بند هيئة الرقابة الشرعية في حالة ان الشركة قائمة طبقا للشريعة االسالمية

الضغط على زر التالي لالنتقال للنافذة التالية



بنود عقد التأسيس 
(12)شكل رقم 



تسجيل بيانات مدة عقد الشركة 
(13)شكل رقم 



المحتوى الخامس صالحيات مدير الشركة
(14)شكل رقم 

يس يجب على المراجع تحديد صالحيات مدير الشركة حيث انها سوف تكون الزامية له في عقد تأس

الشركة وذلك على النحو التالي 

(  15)م يقوم المراجع بتحديد صالحيات المدير بعد قراءتها وذلك بتحديد التالي كما هو موضح بالشكل رق

الصالحيات العامة يجوز او ال يجوز

فتح حسابات البنوك له حق او ليس له حق

حق اإلدارة منفردا او مجتمعين

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر التالي لالنتقال للنافذة التالية



صالحيات مدير الشركة 
(14)شكل رقم 



تحديد صالحيات مدير الشركة 
(15)شكل رقم 



المحتوى السادس االسم التجاري المتوقع للشركة
(16)شكل رقم 

لشركة على المراجع تسجيل خمس اسماء تجارية متوقعة يمكن اختيار احداهما من قبل الوزارة لتسجيل اسم تجاري ل

وبتالي يقوم المراجع بما يلي 

(17)م تسجيل كلمات االسم التجاري مقطعة بالترتيب من المقطع الثاني الى المقطع السادس كما هو موضح بالشكل رق

 (18)الضغط على زر إضافة االسم التجاري حيث يظهر االسم التجاري كامال كما في الشكل رقم

في حالة زاد االسم التجاري عن ستة كلمات يقوم بكتابة باقي الكلمات في خانة المقطع السادس

 (19)يجب تسجيل باقي االسماء الخمسة  كما هو واضح في الشكل رقم

يقوم بالضغط على زر التالي لالنتقال للنافذة التالية



السادس االسم التجاري المحتوى 
(16)شكل رقم 



تسجيل بيانات االسماء التجارية المتوقعة للشركةتابع 
(17)شكل رقم 



تسجيل بيانات االسماء التجارية المتوقعة للشركة 
(18)شكل رقم 



تابع تسجيل بيانات االسماء التجارية المتوقعة للشركة
(19)شكل رقم 



المحتوى السابع و االخير تحميل المرفقات

(20)شكل رقم 

 يجب على المراجع تحميل ( 20)في حالة وجود حاالت خاصة من البيانات كما هو واضح في الشكل رقم
تلك المرفقات وذلك للحاالت التالية 

ة في حالة ان المدير المطلوب تسجيله على الشركة يعمل مدير في شركة أخرى لها نفس اغراض الشرك
المطلوب تأسيسها 

 يجب تحميل محضر جمعية عمومية عادي يوضح فيه موافقة الشركاء على التأسيس

 في حالة ان المدير المطلوب تسجيله على الشركة يعمل لدي هيئة التعليم التطبيقي

 يجب تحميل موافقة هيئة التعليم التطبيقي على التأسيس

 في حالة ان الشريك المسجل اجنبي

 يجب تحميل صورة جواز السفر و الصحيفة الجنائية مصدقة من الخارجية الكويتية

في حالة ان الشريك المسجل شركة األجنبية

 يجب تحميل صورة من السجل التجاري مصدق من الخارجية الكويتية

 في حالة ان الشريك المسجل شركة الخليجية

 يجب تحميل صورة من السجل التجاري مصدق من الخارجية الكويتية

الضغط على زر تقديم الطلب لتقديم الطلب



(20)شكل رقم 



لي ولتقديم الطلب يجب على المراجع الضغط على زر تقديم الطلب حيث يقوم النظام االلي بما ي

 (21)انشاء رقم مركزي لطلب التأسيس كما هو واضح في الشكل رقم

ارسال بريد الكتروني للمراجع ببيانات التأسيس

تحويل الطلب لمركز الكويت لألعمال للموافقة على طلب التأسيس

تجاري و تحويل بعد موافقة مركز الكويت لألعمال يقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للمراجع بالموافقة و تحديد االسم ال

الطلب لموافقة الداخلية على الشركاء

ء لتوثيق عقد بعد موافقة الداخلية على الشركاء يقوم النظام بإرسال بريد الكتروني للمراجع بالموافقة و ضرورة حضور الشركا

التأسيس لدي قسم وزارة العدل بمركز الكويت لألعمال 

طباعة شهادة بعد توثيق عقد التأسيس يقوم موظفي اإلدارة باستكمال طلب التأسيس  و اعتماد االسم التجاري و

.السجل التجاري للشركة

خيص من بعد االنتهاء من تأسيس الشركة بطباعة شهادة السجل التجاري يمكن للمراجع تقديم طلب التر

الموقع االلكتروني 



(21)شكل رقم 


