إجراءات عمل إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت لألعمال
KUWAIT BUSSINESS CENTER
اسم اخلدمة  /اإلجراء :
تأسيس شركة توصية بسيطة – غيرهادفة للربح
الشروط الواجب توافرها :
-

أن يكون مدير الشركة بالغ من العمر  21سنة فما فوق .
أن يكون مدير الشركة ال يعمل في القطاع الحكومي .
أال يكون من بين الشركاء جمعية نفع عام أو مبرة أو جهة خيرية .
أن تقدم الشركة بيانات مالية ( ميزانية ) سنويا عما تحققه الشركة من أرباح وخسائر .
أن يكون نشاط الشركة من األنشطة المسموح بمزاولتها داخل الكويت وفقا لجنسية الشركاء والمدراء وشروط وضوابط الجهات الرقابية .
خلو الصحيفة الجنائية لجميع الشركاء والمدراء من أحكام جنائية ( القضايا التجارية ) المنصوص عليها وفقا لقانون التجارة .

املستندات املطلوبة :
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 تأسيسها على الموقع االلكتروني لإلدارة ) www.kbc.gov.kwبعد 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 اإلدارةللشركة المزمع تأسيسها على الموقع االلكتروني لإلدارة . www.kbc.gov.kw
 إذا كان المدير يتولى إدارة أكثر من شركة ذات نفس األغراض يقوم بتحميل محضر جمعية عمومية للشركة التي يديرها بموافقة جميع الشركاء على توليه بند اإلدارةللشركة المزمع تأسيسها على الموقع االلكتروني لإلدارة . www.kbc.gov.kw
موقع اجناز اخلدمة :

الرسوم :

إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها االلكتروني . www.kbc.gov.kw

 7د.ك شهادة القيد بالسجل التجاري
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إجراءات عمل إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت لألعمال
KUWAIT BUSSINESS CENTER
م

مسئولية

خطوات اإلجراء

النماذج املستخدمة

العمل
طالبي تأسيس
الشركة ( أحد
الشركاء أو
الوكيل )

 1الدخول على الموقع االلكتروني إلدارة النافذة الواحدة www.kbc.gov.kw
ثم إختيار ( إبدأ اآلن ) ثم اختيار ( الخدمات والمعامالت ) ثم اختيار ( تقديم
طلب تأسيس ) من خالل األسهم الجانبية اختيار ( خدمات تأسيس الشركات )
ثم اختيار ( طلب تأسيس شركة أشخاص ) يقوم مقدم الطلب بتعبئة كافة الحقول
وفي آخر خطوة الضغط على مربع ( تقديم الطلب ) ويتم ارسال بريد الكترونية
موظفي قسم
آلي فور تقديم الطلب بالرقم المركزي للطلب  ،يتم مراجعة الطلب خالل ساعات
الشركات
العمل الرسمية يوميا من الساعة  8صباحا إلى الساعة  2ظهرا  ،من األحد إلى
الخميس  ،والرد على الطلب الكترونيا بالموافقة أو بالرفض حسب الشروط
المنصوص عليها  ،ويحول الطلب الكترونيا في حالة الموافقة عليه إلى األدلة موظفي األدلة
الجنائية
الجنائية  ،والرد على الطلب الكترونيا من األدلة الجنائية بالموافقة أو بالرفض
او بالمراجعة حسب الشروط المنصوص عليها بوزارة الداخلية  ،ويحول الطلب
الكترونيا في حالة الموافقة عليه من األدلة الجنائية إلى وزارة العدل لتوثيق موظفي التوثيق
من وزارة العدل
عقد التأسيس وحضور المؤسسين شخصيا أو بوكاالت عنهم .
وموظفي قسم
يتم توثيق عقد التأسيس ودفع الرسوم واستالم شهادة القيد بالسجل التجاري
الشركات

2

ال يوجد
تعبئة الحقول على
الموقع االلكتروني
www.kbc.gov.kw

الوقت

مالحظات /

املستغرق

السند القانوني

 5دقائق لتقديم
الطلب

القرار الوزاري
رقم  209لسنة
2017

يوم واحد للرد
على الطلب
يوم واحد للتأكد
من الصحيفة
الجنائية
يوم واحد
للتوثيق واستالم
السجل التجاري

إجراءات عمل إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت لألعمال
KUWAIT BUSSINESS CENTER
اسم اخلدمة  /اإلجراء :
إصدار ترخيص شركة توصية بسيطة – غيرهادفة للربح
الشروط الواجب توافرها :
 أن يكون للشركة سجل تجاري . أن يكون لها موقع فعلي لمزاولة النشاط . أخذ موافقة الجهات الرقابية على النشاط إن وجدت .املستندات املطلوبة :
ال توجد أي مستندات مطلوبة لوزارة التجارة والصناعة  ،فيماعدا صورة عقد ووصل االيجار كمتطلب لبلدية الكويت يقوم طالب الترخيص بتحميل المستند
على الموقع االلكتروني لإلدارة  www.kbc.gov.kwوذلك الرساله الكترونيا لبلدية الكويت .
موقع اجناز اخلدمة :

الرسوم :

إدارة النافذة الواحدة من خالل موقعها االلكتروني . www.kbc.gov.kw

 80د.ك إصدار الترخيص التجاري
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إجراءات عمل إدارة النافذة الواحدة
مركز الكويت لألعمال
KUWAIT BUSSINESS CENTER
م

خطوات اإلجراء

مسئولية

النماذج املستخدمة

العمل

الوقت

مالحظات  /السند القانوني

املستغرق

طالبي
تأسيس
الشركة ( أحد
الشركاء أو
الوكيل )

 1الدخول على الموقع االلكتروني إلدارة النافذة الواحدة
 www.kbc.gov.kwثم إختيار ( إبدأ اآلن ) ثم اختيار ( الخدمات
والمعامالت ) ثم اختيار ( تقديم طلب إصدار الترخيص التجاري ) من خالل
األسهم الجانبية اختيار ( خدمات التراخيص ) ثم اختيار ( طلب ترخيص
شركة ) يقوم مقدم الطلب بتعبئة كافة الحقول وتحميل المستندات المطلوبة
وفي آخر خطوة الضغط على مربع ( تقديم الطلب ) ويتم ارسال بريد
الكتروني آلي فور تقديم الطلب بالرقم المركزي للطلب  ،يتم تحويل الطلب موظفي بلدية
الكويت
فورا لبلدية الكويت  ،ويتم مراجعة الطلب والرد عليه من بلدية الكويت
خالل ساعات العمل الرسمية يوميا من الساعة  8صباحا إلى الساعة 2
ظهرا  ،من األحد إلى الخميس  ،والرد يكون الكترونيا بالموافقة أو
بالرفض او بالمراجعة حسب الشروط المنصوص عليها في بلدية الكويت
 ،ويحول الطلب الكترونيا إلدارة النافذة الواحدة في حالة الموافقة عليه موظفي قسم
الشركات
من بلدية الكويت  ،ويخطر أصحاب العالقة برسالة الكترونية بطلب زيارة
إدارة النافذة الواحدة شخصيا أو بوكاالت عنهم لدفع الرسوم واستالم
الترخيص
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ال يوجد
تعبئة الحقول على
الموقع االلكتروني
www.kbc.gov.kw

 5دقائق لتقديم
الطلب

 5-3للحصول
على موافقة
بلدية الكويت

يوم واحد لدفع
الرسوم واستالم
الترخيص

القرار الوزاري رقم  209لسنة
2017
( في حالة وجود موافقة جهات
رقابية أخرى على النشاط يتم
طباعة الكتب من خالل الدخول
على الموقع االلكتروني إلدارة
النافذة الواحدة
 www.kbc.gov.kwثم
إختيار ( إبـدأ اآلن ) ثم اختــيار
( الخدمات والمعامالت ) ثم
اختيار ( تقديم طلب إصدار
الترخيص التجاري ) من خالل
األسهم الجانبية اختيار ( خدمات
التراخيص ) ثم اختيار ( طباعة
كتب الجهات الرقابية )

