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 -----------------------:نوع الشرآة

 :أوال

ترك بهاعدد الشرآات المشاءـة الشرآـحص يـــــدنـم المـرقــــالالجنسية ــــــاءاء الشرآــــــأسمالرقم
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------: رأس المال: ثالثا
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------- :مدة الشرآة: رابعا

     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ا  ن اإلدارة  : خامس ئول ع فتي     ---------------------------------------------------------------- :المس ا بص ر أن أق
 .مسئول عن اإلدارة بأنني ال أعمل بأي وظيفة حكومية أو بالمؤسسات و الهيئات التابعة لها

  
 ------------------- :التوقيع       ----------------------- :هاتف رقم     --------------------- :الرقم المدني 
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 ---------------------------------------------------------------- :بيانات الترخيص الفردي المطلوب تحويله: سادسا
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 قعين أدناه على التعليمات و المستندات الخاصة بتأسيس الشرآة و نقر بصحة البيانات لقد اطلعنا نحن المو:  سابعا

 .ا الطلب و نتحمل آافة المسئوليات القانونية خالفا لذلكذوالمعلومات و المستندات المقدمة به
 :توقيع الشرآاء

 
 :    /      /التاريخ             :الرمز البريدي   :ب.ص  :فاآس  :هاتف رقم
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 :إفادة إدارة الشرآات

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : قرار وآيل الوزارة

                 
 انظر التعليمات و المستندات المطلوبة باألسفل        

 



 :المستندات المطلوبة
 

 .طاقة المدنية لجميع الشرآاءصورة عن الب -
 .شهادة من التأمينات االجتماعية -
موافقة من الكفيل مصدقة من غرفة      + صورة من جواز السفر لغير الكويتي على أن ال يكون لديه إقامة حكومية               -

 .تجارة و صناعة الكويت
 .وبشهادة رأسمال للشرآات التضامنية و التوصية البسيطة حسب نوع النشاط التجاري المطل -
ي السجل     - دها ف ام قي ى تم رآة و حت رة تأسيس الش اء فت دودة أثن ئولية المح رآات ذات المس مال الش ز رأس يحج

 .التجاري
 ).بعد آشف البلدية(صورة من عقد و وصل اإليجار من صاحب الملك باسم الشرآة أو أحد الشرآاء  -
 .دينار عن طريق إيصال من الصندوق) 30(الرسوم المطلوبة  -
 .آالة عند توقيع نيابة عن باقي الشرآاءصورة من الو -

 
 :التعليمات و المستندات المطلوبة

 
 :أنواع شرآات األشخاص

 
 :دودةحذات المسئولية الم -1

در حصته في رأس                              - نهم مسئوال إال بق ل م ين، و ال يكون آ ى ثالث تتألف من عدد من األشخاص ال يزيد عل
 .المال

 . بين الزوج و وزجته إال إذا آان هناك شريك ثالثال يجوز تأسيس شرآة ذات مسئولية محدودة -
 
 :شرآة التضامن -2

ا         - ة و يكون الشرآاء فيه ال تجاري ام بأعم و هي شؤآة تؤلف بين شخصين أو أآثر تحت عنوان معين للقي
 .مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشرآة

 
 :شرآة التوصية السيطه -3

شرآاء متضامنين يديرون الشرآة و يكونون مسئولين بالتضامن من جميع االلتزامات            يكون الشرآاء فيها     -
و شرآاء موصين و هم الذين يقتصر على تقديم المال للشرآة و ال يكون آل منهم مسئوال عن التزامات الشرآة    

 .إال بمقدار ما قدمه
 
 
** 

ى            يجب االلتزام بما ورد بعقد تأسيس الشرآة من بنود أو أية تعدي             ديل عل الت تطرأ عليه و ال يجوز إجراء أي تع
ديل في حصص الشرآاء أو                               ا أو تخفيضه أو خروج أو دخول شرآاء جدد أو تع ادة رأس ماله عقد الشرآة و ال زي
ة وزارة                              د مراجع وان إال بع ديل االسم التجاري أو العن تعيين أو عزل مدير أو تعديل أغراض أو نشاط الشرآة أو تع

 .عة في هذا الشأنالتجارة و الصنا
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