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ر بصحة           - الترخيص، و نق ه ب   نتعهد تحت مسئوليتنا بأن الشرآة قائمة بنفس الموقع و تزاول العمل وفقا لما هو مرخص ل

ديالت           البيانات و المعلومات و المستندات المقدمة بهذا الطلب و         د تأسيس الشرآة أو التع  أن تلك االجراءات تتوافق مع عق
التي طرأت عليها و أن مدير الشرآة ال يعمل بأية وظيفة حكومية أو بالمؤسسات و الهيئات التابعة لها و للوزارة الحق في                        

 . لذلكاتخاذ ما تراه مناسبا في حالة مخالفة مضمون هذا التعهد و نتحمل أية مسئولية قانونية خالفا
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 : قرار وآيل الوزارة
                 

 انظر التعليمات و المستندات المطلوبة باألسفل        



 :ات ـــــــالتعليم
  
ذلك يجب أن                 ه و آ ديالت التي طرأت علي د تأسيس الشرآة أو التع ة مع عق ديالت المطلوب يجب أن تتوافق التع

 .تكون متوافقة مع القوانين و القرارات الوزارية المعمول بها و الخاصة بالشرآات
 

 :طلوبةالمستندات الم
 

 .صورة من إجازة الشرآة سارية المفعول •
 .ختم الشرآة+ صورة من اعتماد التوقيع  •
 .صورة من البطاقة المدنية للشريك الجديد و آتاب السفارة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي •
د األجنبي               • ل مصدق           + صورة من البطاقة المدنية و جواز السفر للشريك الجدي ة من الكفي اب موافق من  آت

 .إذن عمل+ غرفة تجارة و صناعة الكويت 
 .صورة من الوآيل الرسمي في حالة التوقيع نيابة عن الغير •
ال الشرآة للشرآات ذات المسئولية                      • شهادة من مكتب تدقيق الحسابات عند طلب زيادة أو تخفيض رأس م

 .المحدودة
 
 

 البيانات المقدمةتقتضي بعض اإلجراءات طلب مستندات أخرى عند الضرورة للتأآد من  *
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