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الهيئـــــــة العامــــــة للصناعــــــــــة
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دولة الكويت
طلب ترخيص حرفة صناعية
: الخطوات الواجب إتباعها عند تقديم طلب ترخيص حرفة صناعية
-1
-2
-3
.صورة من البطاقة المدنية
.(كتاب من مؤسسة التأمينات الإجتماعية (في حالة الأفراد
.عقد تأسيس الشركة في حالة الشركات
-6
-5
-4
.صورة من عقد الإيجار و صورة عن آخر وصل إيجار
.صورة من إعتماد توقيع لمقدم الطلب أو وكالة رسمية
.فواتير عروض أسعار الآلات و المعدات و كتالوجاتها
أولاً :  تعبئة طلب الحصول على ترخيص حرفة صناعية
:ثانياً : المستندات المطلوبة 
-1
-2
-3
.أن يكون المتقدم كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
.أن لا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة من تاريخ تقديم الطلب
.سداد الرسوم المستحقة على المعاملة
-6
-5
-4
أن لا يكون من ضمن المؤمن عليهم بأحكام البند لاثالث من قانون التأمينات الإجتماعية
.(بإستثناء موظفي الشركات و القطاع الخاص)
يشترط في حرفة إنتاج الملابس الجاهزة أن لا تقل مساحة المشغل عن 60 متر مربع
.وعدد المكائن (10) كحد أدنى
.أن لا يتجاوز إستثمارات المشروع عن 50,000 د.ك
:ثالثاً : الشروط المطلوبة لأصحاب العلاقة
في حالة مرور أكثر من سنة على تقديم الطلب
في حالة إكتشاف أن هناك مستندات أو بيانات و معلومات غيرحقيقية
*
*
: ملاحظة
: يعتبر الطلب ملغي تلقائياْ في الحالات التالية
.(شهادة المؤهل الفني و الخبرة (مواطني دول مجلس التعاون
-7
: ملاحظات عامة
.* يجب تعبئة جميع الحقول التي تحتوي على الرمز 
-1
يمكن الحصول علي القيم المقترحة لحقل رمز المنسق في جداول الطلب من موقع الهيئة.  اضغط هنا
-2
Page  of 
 ،،، بعد التحية
 
 
 
(*):أتقدم بهذا الطلب للحصول على ترخيص حرفة صناعية لإنتاج 
المحترم
السيد/ مدير الهيئة العامة للصناعة
،،، مع خالص التحية 
: عنوان المراسلات
 : الرقم المدني
(*):الرقم المدني
(1)
.(أسماء الشركاء : (حسب آخر عقد للشركة عند كاتب العدل
الرقم المدني
الجنسية
الإسم
 ،،، مع خالص التحية
(2)
(3)
(*): الرقم المدنى للمدير المسئول
(6)
(*): السلع المراد إنتاجها
رقم المنسق
إسم المنتج
ملاحظة : لا يجوز الشطب أو التعديل إلا بموافقة الهيئة العامة للصناعة.
 ملاحظة : يمكن الحصول علي القيم المقترحة لحقل رمز المنسق من موقع الهيئة.  اضغط هنا 
 
(*):الآلات و المعدات
الإجمالى قيمة
(الآلات (د.ك
المصدر
سعر التحويل
العملة
سعر
الوحدة
العدد
رقم الموديل
اسم الآلة
رمز المنسق
تصنيف المعدات
نوع المعدات
اجمالى العام
  ملاحظة : يمكن الحصول علي القيم المقترحة لحقل رمز المنسق من موقع الهيئة.  اضغط هنا 
إسم الملف المرفق
رقم الملف
المرفق
.صورة من البطاقة المدنية
1
. (كتاب من مؤسسة التأمينات الإجتماعية (في حالة الأفراد
2
.عقد تأسيس الشركة في حالة الشركات
3
.صورة من عقد الإيجار و صورة عن آخر وصل إيجار
4
.صورة من إعتماد توقيع لمقدم الطلب أو وكالة رسمية
5
.فواتير عروض أسعار الآلات و المعدات و كتالوجاتها
6
.(شهادة المؤهل الفني و الخبرة (مواطني دول مجلس التعاون
7
المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب
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