
 وزارة التجارة والصناعة

 م2017( لعام 209قرار وزاري رقم )

 األشخاص بشأن تنظيم عمل أتسيس شركات

 وزير التجارة والصناعة:

 بنظام السجل التجاري والقوانني املعدلة له، 1959( لسنة 1بعد االطالع على املرسوم رقم ) -

 التجارة والقوانني املعدلة له،إبصدار قانون  1980( لسنة 68وعلى املرسوم ابلقانون رقم ) -

م يف شأن الصندوق الوطين لرعاية وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة والقوانني املعدلة 2013( لسنة98وعلى القانون رقم ) -
 له،

 يف شأن مكافحة عمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، 2013( لسنة 106وعلى القانون رقم ) -

 يف شأن تراخيص احملالت التجارية، 2013( لسنة 111وعلى القانون رقم ) -

 يف شأن تشجيع االستثمار املباشر بدولة الكويت والئحته التنفيذية، 2013( لسنة 116وعلى القانون رقم ) -

 يف شأن املعامالت االلكرتونية والئحته التنفيذية، 2014( لسنة 20وعلى القانون رقم ) -

 يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، 2015( لسنة 63وعلى القانون رقم )  -

 إبصدار قانون الشركات، والئحته التنفيذية، 2016( لسنة 1وعلى القانون رقم ) -

 يف شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، 2015( لسنة 191وعلى املرسوم رقم ) 

بشأن إنشاء واختصاصات  2016( لسنة 280) واملعدل ابلقرار الوزاري رقم 2016( لسنة 161وعلى القرار الوزاري رقم ) -
 إدارة النافذة الواحدة،

 بشأن إدارة النافذة الواحدة، 2016( لسنة 360وعلى القرار الوزاري رقم ) -

 وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، -

 وبناء على مقتضيات املصلحة العامة. -

 قرر

 –قطاع الشركات والرتاخيص التجارية  –ركات األشخاص مادة أوىل: وقف استقبال مجيع طلبات أتسيس الشركات إبدارة ش
 .2017مارس  31اعتبارا من اتريخ 

مادة اثنية: حصر تقدمي واستقبال وتنفيذ طلبات أتسيس كافة أشكال شركات األشخاص وإصدار الرتاخيص التجارية الالزمة 
 الواحدة.من خالل إدارة النافذة  2017مارس  31ملزاولة أنشطتها، وذلك اعتبارا من 

ابستكمال إجراءات التأسيس لكافة الشركات   قطاع الشركات والرتاخيص التجارية –مادة اثلثة:تستمر إدارة شركات األشخاص 
حىت  2017مارس  31املشار إليها يف املادة األوىل وإجراءات إصدار الرتاخيص اخلاصة هبا وذلك يف الطلبات املقدمة هلا، قبل 

 استكمال اإلجراءات.



دة رابعة: يقوم قطاع الشركات والرتاخيص التجارية وابلتنسيق مع قطاع الشئون املالية واإلدارية ابختاذ كافة اإلجراءات الالزمة ما
 إلعادة توزيع موظفي قسمي التأسيس والرتاخيص يف إدارة شركات األشخاص على إدارات القطاع األول حسب احلاجة.

الواحدة بتخصيص مكاتب خاصة إلمتام إجراءات أتسيس الشركات املشار إليها يف هذا القرار مادة خامسة: تلتزم إدارة النافذة 
 وإصدار الرتاخيص التجارية اخلاصة مبزاولة أنشطتها لكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة اعتبارا من التاريخ املشار إليه.

أايم عمل وإصدار  3شركات األشخاص حبد أقصى خالل فرتة  مادة سادسة: تلتزم إدارة النافذة الواحدة إبمتام إجراءات أتسيس
أايم عمل كحد أقصى من اتريخ استيفاء اإلجراءات واملوافقات الالزمة من اجلهات األخرى ذات  5الرتاخيص اخلاصة هبا خالل 

 الصلة ومواالة صاحب الشأن استكمال إجراءات التأسيس أو الرتخيص.

الواحدة برفع تقارير أسبوعية عن أعمال النافذة متضمنة احصائيات عن ما مت أتسيسه من شركات  مادة سابعة: تلتزم إدارة النافذة
 وما مت إصداره من تراخيص.

مادة اثمنة: يعمل هبذا القرار من التاريخ املشار إليه يف املادة األوىل وعلى اجلهات املختصة االلتزام مبا ورد به من أحكام، وينشر 
                                    يف اجلريدة الرمسية.

 وزير التجارة والصناعة                                  

 ووزير الدولة لشئون الشباب ابلوكالة

  خالد انصر الروضان                                   

 ه1438مجادى اآلخرة  28صدر يف:

 م2017مارس  26املوافق:

  

 


