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مقدمة:
في إطار الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البالد حفظة هللا ورعاه بادرت الهيئة العامة للقوى
العاملة بإصدار القرار الوزاري رقم  9لسنة  2016بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،حيث نظم القرار ضوابط تقدير االحتياج من العمالة لهذه المشروعات تسهيالا عليهم من الولوج
في اإلجراءات المعتادة ألصحاب العمل اآلخرين بالقطاع األهلي ،وتتولى إدارة العمل المختصة وفقا ا

للضوابط المقررةة بالقرار المذكور إنجاز معامالت إصدار تصاريح وأذونات العمل في خالل ثالثة أيام من
تاريخ تقديم الطلب ،كما حدد القرار أعداد العمالة المقدرة عند فتح ملف لدى إدارة العمل المذكورة بعدد
( )10عمال ثم عند التقدير بحسب المساحة الخاصة بمنشأة مزاولة النشاط بعدد ال يقل عن ( )10عمال على
أن تكون التصاريح بنسبة .%100
وقد قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بإنشاء إدارة خدمة أصحاب األعمال وبتجهيز مركز مختص

لخدماتهم والذي يضم الجهات الحكومية ذات الصلة بأعمالهم وذلك رغبةا منهم لتسهيل اإلجراءات وجمعها
في مكان واحد.
كما قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بدورها في تشكيل اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب ،حيث
ضمت في عضويتها مجموعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وذلك للنظر في طلباتهم والعمل
على تلبيتها وتذليل ما يواجههم من صعوبات.

1

شروط التسجيل لدى إدارة خدمة أصحاب األعمال
.1

أن يكون صاحب المشروع أو المدير العام للمشروع أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته كويتي الجنسية.

.2

أال يزيد عمره عن  45عا اما ويجوز للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب االستثناء من هذا الشرط.

.3

أال يكون متقاعداا أو طالباا.

.4

ا
حاصال على ترخيص مزاولة النشاط.
أن يكون

.5

أن يكون صاحب المشروع مقيداا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على أن يزود إدارة خدمة
أصحاب األعمال وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيدة لديها.

.6

ال تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن  %20وذلك للملفات الجديدة ،أو في حالة تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل
نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة إخطار إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل.

.7

ال يزيد رأس مال الشريك األجنبي – إن وجد – في المشروع عن .%20

.8

توقيع االقرار المعد من الهيئة ألصحاب األعمال على أن يتعهد صاحب العمل بالحضور للتوقيع أمام الموظف المختص
في حالة فتح الملف ،وأن يكون مفوضاا بالتوقيع.

.9

أن يتم تزويد االدارة المختصة كل ستة أشهر بما يفيد استمرار العالقة اإليجارية لمقر المشروع.

 .01عدم جواز قيام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة بإدارة العمل

ا
مسجال لدى اإلدارة
المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إال بعد مضي سنة عمل شريطة أن يكون
المذكورة ،ويجوز له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة ال تقل عن سنة كاملة ،كما يجوز له أن يفتح
شركات أو أفرع لذات النشاط المحدد في اإلدارة دون موافقة اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب ودون تحديد المدة.

2

تابع شروط التسجيل لدى إدارة خدمة أصحاب األعمال
 .11استخراج شهادة براءة الذمة معتمدة من الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن مدير الشركة وجميع الشركاء والمفوض بالتوقيع
قبل التسجيل لدى اإلدارة المختصة والتي تتضمن عدم وجود أحد رموز اإليقاف التالية.132-131-72-71-32-31 :
 .21يحق لصاحب العمل تسجيل عدد ( )5شركات وفروعها كحد أقصى بإدارة خدمة أصحاب العمل المختصة بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة بما ال يتجاوز  500عامل.
 .31ألصحاب العمل الممولون من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة القيام
بالتسجيل لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون عرضهم على اللجنة العليا لتطوير
مشاريع الشباب مع إعفائهم من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.
على إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة االلتزام بالتأكد من قيام أصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بالتوقيع على نماذج التعهدات المقدمة منهم بخصوص إصدار إذونات العمل للسائقين الذين يتم صرفهم للمشروع.

3

األنشطة المحظور تسجيلها لدى إدارة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .1كافة االنشطة المرتبطة بالمقاوالت

 .9سيارات أجرة جوالة

 .2كافة االنشطة المرتبطة باالستشارات

 .01استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة

 .3المصاعد والساللم الكهربائية

 .11تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات

 .4السجائر والتبغ ومستلزماتها

 .21تعقب المعامالت

 .5أجرة تحت الطلب

 .31تجهيز وإدارة األفراح وتأجير معداتها

 .6تأجير سيارات

 .41التكييف والتبريد

 .7نقل بضائع

 .51تقديم خدمات لذوي األحتياجات الخاصة

 .8نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت

 .61إدارة المطاعم

ضوابط تصاريح العمل ألصحاب العمل المنقول ملفاتهم من إدارة خدمة أصحاب األعمال
(المشروعات الصغيرة والمتوسطة)
عند نقل ملفات أصحاب األعمال من إدارة خدمة اصحاب األعمال المختصه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أي من
إدارات العمل األخرى ،بناءً على طلبهم  ،يتم إتباع الضوابط التالية:
.1

إعادة تقدير االحتياج من إدارة العمل المختصة المنقول إليها ملف صاحب العمل ،واعتماد هذا التقدير قبل القيام بنقل
الملف.

.2

يحتفظ صاحب العمل بالتصاريح التي صدرت له من إدارة خدمة أصحاب األعمال المختصة للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة شريطة أن يسمح له بذلك إعادة تقدير إحتياجه بواسطة إدارة العمل المختصة المنقول إليها الملف ،وبحد أقضى
أربعة تصاريح عمل فقط.

4

ضوابط تقدير االحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقدر عمالة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة وفقا للضوابط التالية:
•

يتم تقدير عدد ( )10عمال عند فتح ملف للعمالة.

•

عدد ( )1عامل عن كل خمسة أمتار وبما ال يقل عن ( )10عمال ،مع التقيد بالضوابط والشروط التي تصدر عن الهيئة
بشأن السائقين.

•

أال يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن ( )100عامل.

•

أال يزيد مجموعة العمالة للشركة األم والشركات التابعة لها عن عدد ( )500عامل.

•

يودع صاحب المشروع لدى اإلدارة المختصة ضمان بنكي قدره  500دينار تأمي انا عن كل عامل يتم زيادته عن العدد
المقدر له على أن يظل التأمين سارياا لحين مغادرة العامل للبالد أو تحويله للغير .ويحق لصاحب العمل تجزئة الضمان
المالي طبقاا للعدد المطلوب من العمالة أو دمجه ويجوز استرجاع مبلغ التأمين عن كل عامل في حال زيادة مساحة
المشروع ،مع التقيد بضوابط تقدير العمالة المعمول بها.

•

في حالة تقليل مساحة المشروع بحيث يصبح عدد العمالة المقدرة أكثر من المساحة المحددة له يجب على صاحب
المشروع تعديل وضعه بخفض العمالة خالل مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقليل مساحة المشروع ،أو دفع تأميناا قدره
 500دينار عن كل عامل زائد عن العدد المقدر ،بعد الحصول على موافقة قسم تقدير االحتياج مع تقديم المستندات
الالزمة في هذا الشأن.

•

جميع الرخص ال تتجاوز مهنة السائق فيها عن عدد  12سائق ،فيما عدا رخص مشروعات توصيل الطلبات حيث يعمل
بالعدد المحدد بالتعميم الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بشأنها.

5

ضوابط وشروط تقدير االحتياج في شأن عقود االستثمار
يتم اعتماد عقود االستثمار بشكل فوري ويمنح عدد ( )1عامل لكل ( )5متر مربع ،ويتم الكشف الحقاا ،على أن يكون ذلك
باألماكن التالية:
•

(منطقة الجابرية  -الشريط الساحلي  -المجمعات التجارية اآلتية( :األفينيوز – مول  – 360ذا جيت – الفنار – مارينا
مول – بوليفارد السالمية – سوق شرق – الكوت – مجمع الحمرا – الراية – برج التجارية – برج المتحدة كيبكو – دار
العوضي – برج جاسم – برج السنابل – ليلي جالري – أولمبيا – كرييتف سنتر – التالل – ليلى سنتر – بروميناد – مول
 – 89أرجان سكوير).

•

يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعقود استثمار الجلسات الخارجية أو ملحق عقد االستثمار عدد ()1
عامل لكل ( )10متر مربع.

•

أال تقل مدة العقد عن سنة واحدة.

•

اشتراط أن يكون المستثمر هو المنتفع من العمالة بحسب الرخصة التجارية ،وال يحق له استخدامها في مواقع أخرى.

ضوابط العدد الممنوح من سائقي سيارات الخدمات اللوجستية ونقل البضائع
يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجال الخدمات اللوجستية ونقل البضائع والمعدات واآلليات الثقيلة عدد  2سائق
عن كل سيارة ال تقل حمولتها عن  3طن تم تمويلها من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي
أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.

6

ضوابط وشروط السائقين والسيارات المملوكة أوالمستأجرة لحساب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتم العمل بالضوابط التالية في شأن الشروط المطلوبة بالسيارات المملوكة أو المستأجرة لحساب المسروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وكذلك شروط السائقين العاملين بهذه المشروعات:
 .1يمنح لكل رخصة عدد ( )1.2سائق لكل سيارة ،على أال يتجاوز عدد  10سيارات ،وال يتجاوز عدد السائقين للترخيص
الواحد عن  12سائق.
 .2يلتزم أصحاب المشروعات طوال فترة وجود الملف بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن ال يقل موديل السيارة عن
 7سنوات ،ويستثنى من ذلك السيارات الممولة من جهات حكومية على أن تكون بحد أقصى  9سنوات ،وأن ال يزيد الموديل
عن  15سنة للسيارات ذات الحمولة التي ال تقل عن  3طن.
 .3في حال عدم تجديد السيارات للمدة المذكورة أعاله يتم ايقاف تجديد إقامة السائق.
 .4يتم استثناء عدد  5سيارات ال يحدد بها تاريخ الصنع ،على أن ال يتجاوز موديل الصنع عن  15سنة.
 .5يتم اعتماد الشركات المدرجة في بورصة الكويت لإليجار ،واعتماد وكاالت السيارات المعتمدة صاحبة عالمة تجارية
(وكالة).
 .6أال يزيد موديل السيارات المستأجرة عن ثالث سنوات.
 .7إحضار شهادة تحويالت بنكية بقيمة السيارات المستأجرة كل  6شهور.
 .8إحضار شهادة استمرارية من الوكالة باالستئجار كل  6شهور.
 .9أال تقل مدة االستئجار عن سنة غير قابلة للفسخ.
 .01إحضار عقد إيجار أصلي للسيارات معتمد من الوكالة.
 .11ويجوز للموظف المسئول اإلطالع على سجل تاريخي للسيارة كل  6شهور.
ويحرر إقرار وتعهد من الممثل القانوني للمشروع والمفوض بالتوقيع بالتوقيع بااللتزام بضوابط وشروط السيارات والسائقين
العاملين بالمشروعات الصغيرة وترفق صورة عقود السيارات الخاصة بالمشروع سواء ملكية أو تأجيرا

7

ضوابط وشروط السائقين والسيارات المملوكة أوالمستأجرة لحساب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة لنشاط توصيل الطلبات االستهالكية
يتم العمل بالضوابط التالية في شأن الشروط المطلوبة بالسيارات المملوكة أو المستأجرة لحساب المشروعات الصغيرة

والمتوسطة لنشاط توصيل الطلبات اإلستهالكية ،وكذلك شروط السائقين العاملين بهذه المشروعات:
 .1يمنح لكل رخصة عدد ( )1.5سائق لكل سيارة.
 .2يلتزم أصحاب المشروعات طوال فترة وجود الملف بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن ال يقل موديل السيارة
عن  5سنوات ،ويستثنى من ذلك السيارات الممولة من جهات حكومية على أن تكون بحد أقصى  7سنوات.
 .3يستثنى عدد  2سيارة ال يحدد بها تاريخ الصنع ،على أن ال يتجاوز  15سنة.
 .4في حال عدم تجديد السيارات للمدة المذكورة أعاله يتم ايقاف تجديد إقامة السائق.

 .5يتم اعتماد الشركات المدرجة في بورصة الكويت لإليجار ،واعتماد وكاالت السيارات المعتمدة صاحبة عالمة تجارية
(وكالة).
 .6أال يزيد موديل السيارات المستأجرة عن ثالث سنوات.
 .7الشركات الجديدة ال تحصل إال على عدد  20سائق في سنتها األولى ،على أن يكون  %50منهم بتصاريح عمل لعمالة
مستقدمة من الخارج وال %50اآلخرين من الداخل ،ويستثنى من ذلك الشركات التي تمتلك سيارات حديثة الصنع
(موديل السنة على األقل) على أن يقدم الممثل القانوني للمشروع والمفوض بالتوقيع إقراراا باإللتزام بكافة الضوابط
المقررةة بهذا الشأن،ومن ضمنها إجراءات التفتيش.
 .8الشركات التي تجاوزة مدة السنة منذ تاسيسها وتظل مملوكة لنفس صاحب العمل فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح
عمل بنسبة .%100
 .9إحضار شهادة تحويالت بنكية بقيمة السيارات المستأجرة كل  6شهور.
 .01إحضار شهادة استمرارية من الوكالة باالستئجار كل  6شهور.
 .11أال تقل مدة االستئجار عن سنة غير قابلة للفسخ.
 .21إحضار عقد إيجار أصلي للسيارات معتمد من الوكالة.
 .31ويجوز للموظف المسئول اإلطالع على سجل تاريخي للسيارة كل  6شهور.

8

ضوابط إصدار تصاريح العمل وتحويل العمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة المستقدم من الخارج
يجوز ألصحاب المشروعات الصغيرة أو المشروعات المتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة
 ،%100كما يمنح أصحاب العمل المسجل لهم تراخيص منذ فترة تجاوزت السنة أو منحت لهم تراخيص جديدة ،تصاريح
عمل بنسبة  %100بنفس النشاط المسجل عليه سابقاا ،وفي حالة قيامهم بفتح ملفات جديدة بنشاط جديد مختلف عن األنشطة
السابقة يطبق عليه ذات الشروط ،كما يجب عليهم االلتزام بالضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجدد الذين يتم تسجيلهم ألول مرة تصاريح عمل طبقاا للجدول المذكور أدناه:
عددًالعمالةً
نسبةًتصاريحًالعمل
المدةً


25-1
%100
أولًمرةً

50-26
%100
تليهاًبثالثةًأشهرً

75-51
%100
تليهاًبثالثةًأشهرً

100-76
%100
تليهاًبثالثةًأشهرً

نشاط توصيل الطلبات االستهالكية ال يخضع لشروط الجدول.

ضوابط تحويل العمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة المستقدم من الخارج
يجوز تحويل العامل المسجل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستقدم من الخارج بتصريح عمل وفق
الضوابط األتية:
 .1مرور ثالث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل.
 .2أن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر.
 .3أن يسمح تقدير االحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.

9

ضوابط التفتيش على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتم اتباع الضوابط التالية في شأن التفتيش على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

 .1يتم التفتيش على أصحاب المشروعات المسجلين لدى اإلدارة المختصة بصفة دورية للتحقق من أن المنشأة قائمة
والعمالة المصروفة له تعمل لديه.
 .2يتم التفتيش على المنشآت في حال فتح ملف جديد في الفترة الالحقة بعد تقدير االحتياج.
 .3يتم التفتيش على المنشأة الحقاا خالل مدة ال تزيد عن  90يوم للتأكد من استيفاء االشتراطات المقررةة وفقاا للقرارات
والتعاميم ذات الصلة.
 .4على اإلدارة المختصة بالتفتيش القيام بمتابعة أصحاب العمل المسجلين لدى إدارة العمل المختصة بأصحاب

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاا للضوابط واإلجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مالحظات وشكاوى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تتلقى إدارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي مالحظات أو شكاوى يتقدمون بها تتعلق بحسن
سير العمل ،على أن يتم إحالتها إلى جهات االختصاص لدراستها وإبداء الرأي بشأنها.
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إجراءات الملفات

11

فتح أو نقل ملف صاحب العمل إلى ادارة خدمة أصحاب األعمال

.1

أن يكون صاحب المشروع أو المدير العام للمشروع أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس إدارته
كويتي الجنسية.

شروط فتح الملف
أونقل ملف

.2

أال يزيد عمره عن  45عا اما ويجوز للجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب االستثناء من هذا الشرط.

.3

أال يكون متقاعداا أو طالباا.

.4

ا
حاصال على ترخيص مزاولة النشاط.
أن يكون

.5

أن يكون صاحب المشروع مقيداا على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
على أن يزود إدارة خدمة أصحاب األعمال وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيدة لديها.

.6

ال تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن  %20وذلك للملفات الجديدة ،أو في حالة تعديل عقود
التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة إخطار إدارة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل.

.7

ال يزيد رأس مال الشريك األجنبي – إن وجد – في المشروع عن .%20

.8

توقيع االقرار المعد من الهيئة ألصحاب األعمال على أن يتعهد صاحب العمل بالحضور للتوقيع
أمام الموظف المختص في حالة فتح الملف ،وأن يكون مفوضاا بالتوقيع.

.9

أن يتم تزويد االدارة المختصة كل ستة أشهر بما يفيد استمرار العالقة اإليجارية لمقر المشروع.

 .01توقيع المدير على النموج الخاصة بفتح الملف واالقرار الخاص بالمركبات

إستثاء الشروط

 .1استثناء للجنه العليا لتطوير مشاريع الشباب في حالة عدم استئفاء اي من الشروط عدا الشرط
رقم ()1
 .2في حال وجود دعم الصندوق الوطني أو البنك الصناعي مع إرفاق ( شهادة لم يهمه االمر ـ
عقد االتفاق ـ إقرار الدين )
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تابع فتح أو نقل ملف صاحب العمل إلى ادارة خدمة أصحاب األعمال

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المستندات
المطلوبة

األنشطة
المحظورة

الرسوم المقررة

•
•
•
•
•
•
•
•

ترخيص أصلي  +صورة عنه
عقد التأسيس (خاص للشركات ) األصلي مع التعديل أن وجد األصلي و صورة عنه
مستخرج حديث من وزارة التجارةوالصناعة األصلي و صورة يثبت حق اإلدارة
أعتماد التوقيع األصل والصورة عنه
صورة البطاقة المدنية لصاحب العمل والشركاء
توكيل المفوض بالتوقيع من صاحب العمل أو مدير الشركة
كتاب تحديد نشاط للتجارة العامة ( خاص لنشاط التجارة العامة )
نموذج التعهدات الخاص بنقل أو فتح الملف في إدارة خدمة أصحاب العمل.

كافة االنشطة المرتبطة بالمقاوالت
كافة االنشطة المرتبطة باالستشارات
المصاعد والساللم الكهربائية
السجائر والتبغ ومستلزماتها
أجرة تحت الطلب
تأجير سيارات
نقل بضائع
نقل مواد ثمينة وحراسة المنشآت

•
•
•
•
•
•
•
•

سيارات أجرة جوالة
استيراد وتصدير ووكيل بالعمولة
تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات
تعقب المعامالت
تجهيز وإدارة األفراح وتأجير معداتها
التكييف والتبريد
تقديم خدمات لذوي األحتياجات الخاصة
إدارة المطاعم

رسوم فتح الملف  25د،ك
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نقل ملف من إدارة خدمة أصحاب األعمال إلى إدارة عمل أخرى

شروط نقل الملف
من إدارة خدمة اصحاب
األعمال

المستندات المطلوبة

 .1إعادة تقدير االحتياج من إدارة العمل المختصة المنقول إليها ملف صاحب العمل،
واعتماد هذا التقدير قبل القيام بنقل الملف.
 .2يحتفظ صاحب العمل بالتصاريح التي صدرت له من إدارة خدمة أصحاب األعمال
المختصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شريطة أن يسمح له بذلك إعادة تقدير
إحتياجه بواسطة إدارة العمل المختصة المنقول إليها الملف ،وبحد أقضى أربعة تصاريح
عمل فقط.

 .1كتاب من صاحب العمل بطلب نقل الملف
 .2صورة عن اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى اإلدارة المدنية
 .3صورة البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع

ال يوجد

الرسوم المقررة
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إلغاء ملف من إدارة خدمة أصحاب األعمال

شروط إلغاء الملف

المستندات المطلوبة

الرسوم المقررة

إلغاء العمالة المسجلة على الملف

 .1كتاب من وزارة التجارة يفيد إلغاء التراخيص المسجلة على الملف
 .2صورة عن اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع
 .3صورة البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع

رسوم إلغاء الملف  1د،ك

15

نقل تراخيص من ملف مسجل بإدارة خدمة أصحاب األعمال إلى إدارة عمل أخرى

.1

إعادة تقدير االحتياج من إدارة العمل المختصة المنقول إليها ملف صاحب العمل،
واعتماد هذا التقدير قبل القيام بنقل الملف.

.2

يحتفظ صاحب العمل بالتصاريح التي صدرت له من إدارة خدمة أصحاب األعمال
المختصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة شريطة أن يسمح له بذلك إعادة تقدير
إحتياجه بواسطة إدارة العمل المختصة المنقول إليها الملف ،وبحد أقضى أربعة
تصاريح عمل فقط.

شروط نقل ترخيص

المستندات المطلوبة

الرسوم المقررة

.1
.2
.3
.4

صورة الترخيص
اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع
صورة البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع
نموذج اقرار التنازل عن الترخيص

رسوم إلغاء الملف  1د،ك
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اضافة او إلغاء مفوض بالتوقيع

المستندات المطلوبة
الضافة مفوض بالتوقيع

.1
.2
.3
.4

صورة البطاقة المدنية لصاحب العمل أو مدير الشركة والمفوض بالتوقيع.
نموذج أضافة مفوض بالتوقيع معتمد من صاحب العمل أو مدير الشركة.
الوكاله الصادرة من وزاره العدل بإسم المفوض بالتوقيع االصل و صورة.
مستخرج حديث من وزارة التجارةوالصناعة األصلي و صورة يثبت حق اإلدارة

المستندات المطلوبة اللغاء
مفوض بالتوقيع

.1
.2

نموذج إلغاء مفوض بالتوقيع معتمد من صاحب العمل أو مدير الشركة
مستخرج حديث من وزارة التجارةوالصناعة األصلي و صورة يثبت حق اإلدارة

ال يوجد

الرسوم المقررة
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تعديل بيانات التراخيص

المستندات المطلوبة
لتقديم طلب اضافة
ترخيص

.1
.2
.3
.4

الرسوم المقررة
المستندات المطلوبة
لتعديل بيانات
ترخيص

الترخيص الصادر من الجهة المختصة االصلي و صورة عنه.
نموذج طلب اضافة رخصة
مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة األصلي و صورة يثبت حق اإلدارة
اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع
رسوم إضافة الترخيص  5د،ك

.1
.2
.3
.4

صورة الترخيص الصادر من الجهة المختصة االصلي و صورة عنه.
نموذج طلب تعديل بيانات رخصة.
مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة األصلي و صورة يثبت حق اإلدارة
اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع االصلي وصورة عنه

الرسوم المقررة

المستندات المطلوبة
لتجديد الترخيص

ال يوجد
.1
.2
.3
.4

صورة الترخيص الصادر من الجهة المختصة األصلي و صورة عنه.
نموذج طلب تعديل بيانات رخصة
مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة األصلي و صورة يثبت حق اإلدارة
اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع

الرسوم المقررة

المستندات المطلوبة
إللغاء الترخيص

الرسوم المقررة

ال يوجد
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الترخيص الصادر من الجهة المختصة االصلي و صورة عنه.
كتاب رسمي من الجهة المسؤولة عن النشاط يفيد إلغاء الترخيص
اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع االصلي
حصر عمالة يبين إلغاء جميع العمالة
مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة األصلي و صورة يثبت حق اإلدارة
نموذج طلب إلغاء بيانات رخصة
رسوم إلغاء التراخيص
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 1د،ك

إجراءات استقدام واستخدام العمالة
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إصدار تصريح العمل وسمة الدخول

شروط تصريح عمل
الستقدام عمالة من خارج
البالد

 .1توافر مبررات احتياجة للعامل المطلوب وفقا ا لنشاطه االقتصادري أو مشروعاته المتعاقد على تنفيذها.
 .2ان يكون ملفه لدى الهيئة غير موقوف اداريا.
أن يكون تقدير احتياج الترخيص المقدم عليه الطلب يسمح باضافة عمالة على بند المهنة المطلوبة.
.3
 .4توافق مهنة العامل ومؤهالته العلمية وخبراته الفنية مع التشاط اإلقتصادي لصاحب العمل.
ويمنح أصحاب المشاريع الصغيرة الجدد المسجلين لدى إدارة خدمة أصحاب العمل ألول مرة تصاريح عمل
طبقا ا للجدول المذكورة أدناه:

عدد العمالة

25-1

50-26

75-51

100-76

نسبة تصاريح العمل

%100

%100

%100

%100

المدة

المستندات المطلوبة

تليها بثالث شهر
تليها بثالث شهر
أول مرة
يستثنى من هذا الجدول نشاط توصيل الطلبات األستهالكية
.1
.2
.3

نموذج طلب تصريح عمل
صورة اعتماد التوقيع
صورة عن صفحة البيانات بوثيقة سفر العامل المراد استقدامه على ان تكون وثيقة السفر صالحة لمدة ال
تقل عن سنتين وأن ال يقل عمر العامل عن (  ) 21سنة
صورة من المؤهالت العلمة و شهادات الخبرة للعامل ( ترجمة للشهادة الجامعية للجنسيات األجنبية )
التعهد الخاص بتصديق ( الشهادة الجامعية  ،رخصة القيادة )

.1
.2
.3

جميع مهن الكادر الطبي :كتاب موافقة لمزاولة المهنة من إدارة التراخيص بوزارة الصحة
جميع مهن الكادر التعليمي :كتاب موافقة لمزاولة المهنة من وزارة التربية
السائق  :صورة اجازة القيادة من البلد األصلي وصالحة ( .ترجمة لرخص القيادة للجنسيات األجنبية )

.4
.5

المرفقات اإلضافية
المقررةة لبعض المهن

تليها بثالث شهر
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إلغاء تصريح العمل أو سمة الدخول

إلغاء تصريح العمل

إلغاء تأشيرة الدخول
(الفيزا)

.1
.2
.3

نموذج طلب إلغاء تصريح عمل
صورة تصريح العمل
صورة إعتماد التوقيع

.1
.2
.3
.4
.5

نموذج طلب إلغاء تأشيرة الدخول
النسخة االصلية من تاشيرة الدخول (اذا تم اصدارها)
صورة من اعتماد التوقيع
في حالة عدم وجود التاشيرة األصلية صورة التأشيرة شريطة إنتهائها  +برنت دخول وخروج للعامل
في حالة فقدان تأشيرة الدخول االصلية يقدم بالغ من وزارة الداخلية بفقدان التأشيرة  +برنت دخول
وخروج للعامل من وزارة الداخلية
دفع الرسوم المقررة (  ) 1دينار من خالل جهاز K-NET

.6
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اصدار اذن العمل أول مرة

شروط اصدار اذن
العمل أول مرة

المستندات المطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5

ان يكون ملف صاحب العمل غير موقوف إداريا ا
ان يكون الترخيص التجاري ساريا وقت تقديم الطلب.
اصدار اذن العمل لمدة أقصاها ثالث سنوات قابلة للتجديد.
ال تقل صالحية وثيقة السفر عن سنة وقت تقديم الطلب.
ان يكون تقدير احتياج الترخيص ساري

.1
.2

وثيقة سفر العامل األصلية.
صورة سمة الدخول مصدقا عليها من قنصلية دولة الكويت في بلد العامل ومؤشرا عليها من
سلطات المنافذ مع مراعاة اجراءات وزارة الداخلية.
نسخة اصلية من عقد العمل المبرم مع العامل.
صورة عن اعتماد التوقيع صاحب العمل او المفوض بالتوقيع
شهاة رواتب سارية صادرة من إدارة التفتيش للملف المسجل عليه أكثر من  5عمال.
المؤهل الدراسي الجامعي مصدقا ا ومعتمداا
صورة من التوكيل في حالة مقدم المطلب الموكل.
نموذج طلب إصدار إذن عمل أول مرة

.1
.2

جميع مهن الكادر الطبي :كتاب موافقة لمزاولة المهنة من إدارة التراخيص بوزارة الصحة
جميع مهن الكادر التعليمي :كتاب موافقة لمزاولة المهنة من وزارة التربية أداره التعليم
الخاص.
السائق  :صورة اجازة القيادة من البلد األصلي وصالحة ومصدقة ( ترجمة لرخصة القيادة
للجنسيات األجنبية ) أرجي المرور .
جميع مهن الكادر الهندسي :شهادة جمعية المهندسين للمهن الهندسية ( ربط آلي).
مهنه باحث قانوني كتاب من جمعيه المحامين الكويتيه.
مهنه مخلص جمركي او مندوب جمركي  :شهادة لمن يهمه األمر من األداره العامة للجمارك
مندوب عام  25:عامل فعلي للمندوب األول  101.مندوب عام ثاني  202مندوب عام ثالث
 303مندوب عام رابع ........

.3
.4
.5
.6
.7
.8

.3
المرفقات اإلضافية
المقررةة لبعض المهن

رسوم المقررة

.4
.5
.6
.7

رسم إصدار إذن العمل  50د.ك و عن كل سنه  10د.ك
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تجديد اذن العمل

شروط اصدار اذن العمل

.1
.2
.3
.4
.5

ان يكون ملف صاحب العمل غير موقوف إداريا ا
ان يكون الترخيص التجاري ساريا وقت تقديم الطلب.
اصدار اذن العمل لمدة أقصاها ثالث سنوات قابلة للتجديد.
ال تقل صالحية وثيقة السفر عن المدة المطلوبة للتجديد وقت تقديم الطلب.
ان يكون تقدير احتياج الترخيص ساري

المستندات المطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وثيقة سفر العامل األصلية وصوه عنها والتقل صالحيه الجواز عن المدة المطلوبة .
نسخة اصلية من عقد العمل المبرم مع العامل موقع من الطرفين .
صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى اإلدارة.
شهاة رواتب سارية صادرة من إدارة التفتيش للملف المسجل عليه أكثر من  5عمال.
المؤهل الدراسي مصدق.
صورة من التوكيل في حالة مقدم المطلب الموكل.
نموذج طلب تجديد إذن عمل

.1

جميع مهن الكادر الطبي :كتاب لمزاولة المهنة من إدارة التراخيص بوزارة الصحة
صيدلي –طبيب -أخصائي عالج –اخصائي فحص نظر.
جميع مهن الكادر التعليمي :كتاب موافقة لمزاولة المهنة من وزارة التربية أداره التعليم
الخاص.
السائق  :رخصة قيادة كويتية +أرجي المرور .
جميع مهن الكادر الهندسي :شهادة جمعية المهندسين للمهن الهندسية ( ربط آلي).
مهنه باحث قانوني كتاب من جمعيه المحامين الكويتيه.
مهنه مخلص جمركي او مندوب جمركي  :شهادة لمن يهمه األمر من األداره العامة
للجمارك
مندوب عام  25:عامل فعلي للمندوب األول  101.مندوب عام ثاني  202مندوب عام
ثالث  303مندوب عام رابع ........

.2
المرفقات اإلضافية
المقررةة لبعض المهن

.3
.4
.5
.6
.7

الرسوم المقررة

رسم إصدار إذن العمل  10د.ك عن كل سنه

23

تحويل اذن العمل داخل القطاع األهلي

شروط تحويل اذن العمل

.1
.2
.3
.4
.5

ان يكون ملف صاحب العمل األول والثاني غير موقوف اداريا برمز يمنع تحويل العمالة
ان يكون الترخيص ساريا وقت تقديم الطلب.
ال تقل صالحية وثيقة السفر عن المدة المطلوبة وقت تقديم الطلب.
ان يكون تقدير احتياج الترخيص ساري
يجوز تحويل العامل الغير مستقدم بتصريح عمل التحويل إال بعد مضي سنة او ستة اشهر مع دفع
رسوم أضافيه  300دينار كويتي مع رسوم التحويل األعتياديه و على اي ملف مسجل لدى الهيئة
العامة للقوى العاملة وفق ضوابط القرار (.)542/2018
يجوز تحويل العامل المستقدم على تصريح عمل التحويل بعد مضي  3سنوات من دوله الكويت الي
مشروع صغير أخر .

.1
.2
.3
.4
.5

وثيقة سفر العامل األصلية للعامل.
إذن العمل القديم
نسخة اصلية من عقد العمل المبرم مع العامل.
صورة عن اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع للطرفين  +صورة البطاقة المدنية
شهاة رواتب سارية صادرة من إدارة التفتيش للملف المسجل عليه 5عمال وأكثر لصاحب العمل
المراد تحويل العامل على ملفه.
صورة من التوكيل في حالة مقدم المطلب الموكل.
المؤهل الدراسي معتمد ومصدق
نموذج طلب التحويل

.6

المستندات المطلوبة

.6
.7
.8
.1

المرفقات اإلضافية
المقررةة لبعض المهن

الرسوم المقررةة إلصدار
أذن العمل أول مرة

.2
.3
.4
.5
.6
.7

جميع مهن الكادر الطبي :كتاب لمزاولة المهنة من إدارة التراخيص بوزارة الصحة صيدلي –
طبيب -أخصائي عالج –اخصائي فحص نظر.
جميع مهن الكادر التعليمي :كتاب موافقة لمزاولة المهنة من وزارة التربية أداره التعليم الخاص.
السائق  :رخصة قيادة كويتية +أرجي المرور .
جميع مهن الكادر الهندسي :شهادة جمعية المهندسين للمهن الهندسية ( ربط آلي).
مهنه باحث قانوني كتاب من جمعيه المحامين الكويتيه.
مهنه مخلص جمركي او مندوب جمركي  :شهادة لمن يهمه األمر من األداره العامة للجمارك
مندوب عام  25:عامل فعلي للمندوب األول  101.مندوب عام ثاني  202مندوب عام ثالث 303
مندوب عام رابع ........

رسم إصدار إذن العمل  50د.ك و عن كل سنه  10د.ك

24

تحويل العامل من القطاع الحكومي إلى القطاع األهلي

شروط تحويل اذن
العمل

ان يكون ملف صاحب العمل غير موقوف اداريا برمز يمنع تحويل العمالة
ان يكون الترخيص ساريا وقت تقديم الطلب.
ال تقل صالحية وثيقة السفر عن سنة وقت تقديم الطلب.
ان يكون تقدير احتياج الترخيص ساري
أن تتوافق مهنة العامل لدى الجهة الحكومية مع المهنة المراد التحويل عليها لدى صاحب العمل

.1
.2
.3
.4
.5

كتاب رسمي من الجهة الحكومية يفيد بالموافقة على التحويل
وثيقة سفر العامل األصلية للعامل  +صورة عنه
نسخة اصلية من عقد العمل المبرم مع العامل.
صورة عن اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى اإلدارة  +صورة البطاقة المدنية.
شهاة رواتب سارية صادرة من إدارة التفتيش للملف المسجل عليه أكثر من  5عمال.
صورة من التوكيل في حالة مقدم المطلب الموكل.
المؤهل الدراسي معتمد ومصدق
نموذج طلب التحويل موقع من الطرفين ( المفوض بالتوقيع عن الجهة الحكومية  +صاحب العمل الجديد
)

.1
.2
.3
.4
المستندات المطلوبة .5
.6
.7
.8

.1

المرفقات اإلضافية
المقررةة لبعض
المهن

الرسوم المقررةة

.2
.3
.4
.5
.6
.7

جميع مهن الكادر الطبي :كتاب لمزاولة المهنة من إدارة التراخيص بوزارة الصحة صيدلي –طبيب-
أخصائي عالج –اخصائي فحص نظر.
جميع مهن الكادر التعليمي :كتاب موافقة لمزاولة المهنة من وزارة التربية أداره التعليم الخاص.
السائق  :رخصة قيادة كويتية +أرجي المرور .
جميع مهن الكادر الهندسي :شهادة جمعية المهندسين للمهن الهندسية ( ربط آلي).
مهنه باحث قانوني كتاب من جمعيه المحامين الكويتيه.
مهنه مخلص جمركي او مندوب جمركي  :شهادة لمن يهمه األمر من األداره العامة للجمارك
مندوب عام  25:عامل فعلي للمندوب األول  101.مندوب عام ثاني  202مندوب عام ثالث 303
مندوب عام رابع ........
رسم إصدار إذن العمل  50د.ك و عن كل سنه  10د.ك

25

تحويل إذن العمل من القطاع األهلي إلى القطاع الحكومي

شروط تحويل اذن العمل

المستندات المطلوبة

الرسوم المقررة

.1

ان يكون ملف صاحب العمل غير موقوف اداريا برمز يمنع تحويل العمالة

.1
.2
.3

كتاب رسمي من الجهة الحكومية يفيد بالموافقة على التحويل
وثيقة سفر العامل األصلية للعامل  +صورة عنه
صورة عن اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى اإلدارة  +صورة البطاقة
المدنية.
صورة من التوكيل في حالة مقدم المطلب الموكل.
كتاب إدارة عالقات العمل بإستالم العامل لمستحقاته
نموذج طلب التحويل موقع من الطرفين ( المفوض بالتوقيع عن الجهة الحكومية  +صاحب
العمل الجديد )

.4
.5
.6

رسم تحويل إذن العمل من القطاع األهلي إلى القطاع الحكومي  1د.ك

26

تحويل إذن العمل من القطاع األهلي إلى االلتحاق بعائل

شروط تحويل اذن
العمل

.1

ان يكون ملف صاحب العمل غير موقوف اداريا برمز يمنع تحويل العمالة

المستندات المطلوبة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

كتاب رسمي من وزارة الداخلية يفيد بالموافقة على التحويل
وثيقة سفر العامل األصلية للعامل  +صورة عنه
صورة عن اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى اإلدارة  +صورة البطاقة المدنية.
صورة من التوكيل في حالة مقدم المطلب الموكل.
كتاب إدارة عالقات العمل بإستالم العامل لمستحقاته
نموذج طلب التحويل موقع من الطرفين ( المفوض بالتوقيع  +العائل)

الرسوم المقررة

رسم تحويل إذن العمل من القطاع األهلي إلى االلتحاق بعائل  1د.ك

27

تحويل إذن العمل من االلتحاق بعائل إلى القطاع األهلي

شروط تحويل اذن العمل

المستندات المطلوبة

الرسوم المقررة

 .1ان يكون ملف صاحب العمل غير موقوف اداريا برمز يمنع تحويل العمالة
 .2ان يكون الترخيص ساريا وقت تقديم الطلب.
 .3ال تقل صالحية وثيقة السفر عن المدة المطلوبه وقت تقديم الطلب.
 .4ان يكون تقدير احتياج الترخيص ساري.
 .5ان اليقل عمر العامل عن  21عاما.
 .6موافقة من وزاره الداخليه أدارة الهجرة في تحويل الزوجه أو الزوج من التحاق بعائل الي القطاع
األهلي.
 .7حضور العائل شخصيا .
 .8اكمل عام كامل او أكثر على العائل واال دفع رسوم اضافية بعد  6اشهر من التحويل .
 .1وثيقة سفر العامل األصلية للعامل  +صورة عنه
 .2نسخة اصلية من عقد العمل المبرم مع العامل.
 .3صورة عن اعتماد التوقيع لصاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى اإلدارة  +صورة البطاقة المدنية.
 .4شهاة رواتب سارية صادرة من إدارة التفتيش للملف المسجل عليه أكثر من  5عمال.
 .5صورة من التوكيل في حالة مقدم المطلب الموكل.
 .6المؤهل الدراسي معتمد ومصدق
 .7نموذج طلب التحويل موقع من الطرفين ( المفوض بالتوقيع  +العائل)

 .8جميع مهن الكادر الطبي :كتاب لمزاولة المهنة من إدارة التراخيص بوزارة الصحة
صيدلي –طبيب -أخصائي عالج –اخصائي فحص نظر.
 .9جميع مهن الكادر التعليمي :كتاب موافقة لمزاولة المهنة من وزارة التربية أداره
التعليم الخاص.
 .01السائق  :رخصة قيادة كويتية +أرجي المرور .
 .11جميع مهن الكادر الهندسي :شهادة جمعية المهندسين للمهن الهندسية ( ربط آلي).
 .21مهنه باحث قانوني كتاب من جمعيه المحامين الكويتيه.
 .31مهنه مخلص جمركي او مندوب جمركي  :شهادة لمن يهمه األمر من األداره العامة
للجمارك
 .41مندوب عام  25:عامل فعلي للمندوب األول  101.مندوب عام ثاني  202مندوب
عام ثالث  303مندوب عام رابع ........

رسم تحويل من االلتحاق بعائل الى القطاع األهلي  50د.ك و عن كل سنه  10د.ك
28

إلغاء إذن العمل
.1
.2
.3
شروط إلغاء اذن العمل
.4
.5

في حالة وفاة العامل.
في حالة االبعاد بمعرفة الجهات االمنية.
االلغاء النهائي للسفر في حالة انتهاء التعاقد مع صاحب العمل وحصول العامل على كافة
مستحقاته.
في حالة وجود العامل خارج البالد لمدة تزيد على  6اشهر اإللغاء إلنتهاء أقامة العامل
خارج البالد
حصول العامله على الجنسية الكويتية.

.1
المستندات المطلوبة لإللغاء .2
.3
النهائي للسفر
.4

وثيقة سفر العامل األصلية للعامل.
صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى ادارة العمل.
كتاب إدارة عالقات العمل بإستالم العامل لمستحقاته
نموذج طلب إلغاء اذن العمل

.1
المستندات المطلوبة لاللغاء
.2
لتواجد العامل خارج البالد
.3

صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى ادارة العمل.
نموذج طلب إلغاء اذن العمل
استعالم من وزارة الداخلية.

.1
.2
المستندات المطلوبة
.3
لاللغاءفي حالة وفاة العامل
.4
.5

شهادة الوفاة الكويتية.
صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى ادارة العمل.
صورة وثيقة سفر العامل
كتاب إدارة عالقات العمل بشأن مستحقات العامل
نموذج طلب إلغاء اذن العمل

المستندات المطلوبة لاللغاء .1
للحصول على الجنسية .2
.3
الكويتية

صورة النموذج المعتمد لتوقيع صاحب العمل او المفوض بالتوقيع لدى ادارة العمل.
نموذج طلب إلغاء اذن العمل
صورة من الجنسية الكويتية.

الرسوم المقررة

رسم إلغاء إذن العمل  1د.ك

29

النماذج واإلقرارات المستخدمة

30

المحترم

السيد /مدير إدارة خدمة أصحاب األعمال
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع /فتح ملف في إدارة خدمة أصحاب األعمال

يرجى التكرم بالموافقة لي على فتح ملف في إدارتكم الموقرة
بإسم صاحب العمل/

....................................................................................................... .......................................................

عل اما بأنني الممثل القانوني للمشروع (صاحب المشروع) ،والمفوض بالتوقيع ،وقد استوفى
المشروع كافة الشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم ( )9لسنة  2016بشأن ضوابط
عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والقرارات اإلدارية والتعاميم الصادرة تنفيذاا
له.

ومستعد لسداد كافة الرسوم المقررةة،،
مقدم الطلب:
االسم/
التوقيع/
الصفة/
رقم الهاتف:

التاريخ/

31

المحترم

السيد /مدير إدارة خدمة أصحاب األعمال
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع /نقل ملف من إدارة خدمة أصحاب األعمال
يرجى التكرم بالموافقة لي على نقل ملف صاحب العمل/
.............................................................................................................

المسجل برقم  ......................................................................................./وذلك من إدارة عمل محافظة/
 .........................................إلى إدارتكم الموقرة عل اما بأنني الممثل القانوني للمشروع (صاحب المشروع)،
والمفوض بالتوقيع ،وقد استوفى المشروع كافة الشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم
( )9لسنة  2016بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والقرارات
اإلدارية والتعاميم الصادرة تنفيذاا له.
ومستعد لسداد كافة الرسوم المقررةة،،
مقدم الطلب:
االسم/
التوقيع/
الصفة/
رقم الهاتف:

التاريخ/

32

المحترم

السيد /مدير إدارة خدمة أصحاب األعمال
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع /طلب إضافة مفوض بالتوقيع
يرجى التكرم بالموافقة على إضافة السيد /
رقم مدني /

.................................................................................................................

.................................................................................. ........................................

كمفوض بالتوقيع على ملف صاحب العمل/
المسجل برقم /

...................................................................................... ............................

..........................................................................................

مقدم الطلب
االسم /
الصفة /
الرقم المدني /
التوقيع/

33

المحترم

السيد /مدير إدارة خدمة أصحاب األعمال
تحية طيبة وبعد،،

الموضوع /تحديد النشاط الخاص بالملف
نحيكم علما بأن ملف صاحب العمل /
المسجل برقم/

................................................................................................................................

.................................................................................. ........................................

والمسجل في إدارتكم الموقرة متخصص في نشاط /

..............................................................................................

مقدمه
االسم /
الصفة /
الرقم المدني /
التاريخ /
التوقيع/

34

المحترم

السيد /رئيس اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع /إستثناء ملف للتسجيل في إدارة خدمة أصحاب األعمال

نرجوا من سيادتكم الموافقة على قبل طلب صاحب العمل /

.............................................................................

المسجل برقم ................................................................................................ /للتسجيل في إدارة خدمة أصحاب
األعمال وإستثنائة من شرط /
لألسباب اآلتية /

.................................................................................................. ............................................

.................................................................................................................................................................................... ................................
.................................................................................... ................................................................................................................................
.................................................................................... ................................................................................................................................
.................................................................................... ................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

مقدمه
االسم /
الصفة /
الرقم المدني /
التوقيع/

35

المحترم

السيد /مدير إدارة خدمة أصحاب األعمال

تحية طيبة وبعد،،
الموضوع /إضافة ترخيص على ملف صاحب العمل

يرجى التكرم بالموافقة لي على إضافة الترخيص التجاري بإسم

/.

 ...................................................................................والمسجل برقم  .................................................. /على ملف صاحب
العمل/

........................................................................

المسجل برقم  ، ................................................................................................/عل اما بأنني الممثل القانوني للمشروع
(صاحب المشروع) ،والمفوض بالتوقيع ،وقد استوفى المشروع كافة الشروط والضوابط الواردة
بالقرار الوزاري رقم ( )9لسنة  2016بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،والقرارات اإلدارية والتعاميم الصادرة تنفيذاا له ،ومستعد لسداد كافة الرسوم المقررةة.

مقدم الطلب:

االسم/
التوقيع/
الصفة/
التاريخ/

رقم الهاتف
36

إقـــــــرار خاص بالسائقين
أقر أنا /

......................................................................................................................................................................

وأحمل بطاقة مدنية رقم/

............................................................... ...........................................................................

والموقع أدناه ،بصفتي الممثل القانوني والمفوض بالتوقيع عن صاحب العمل (صاحب مشروع
صغير أو متوسط ) بإسم
.......................................................................................................................................................................

بأنني اطلعت على التعميم اإلداري بشأن ضوابط وشروط السائقين العاملين بالمشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وملتزم بما جاء به من أحكام ،عل اما بأن موديل السيارات ال يتجاوز المدة المشار إليها
بالتعميم ،وأنها تناسب نشاط المشروع ،ومرفق طيه كشف بالسيارات (مرور آر جي) ،وكذلك صور

تأجيرا.
من عقود السيارات الخاصة بالمشروع سواء ملكيةا أو
ا
وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،
المقر بما فيه:
االسم/
التوقيع/
الصفة/
التاريخ/
التعميم اإلداري الخاص بالسائقين خلف اإلقرار.

.
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يعمم اآلتي
يتم العمل بالضوابط التالية في شأن الشروط المطلوبة بالسيارات المملوكة أوالمستأجرة لحساب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،وكذلك شروط السائقين العاملين بهذه المشروعات:
.1

يمنح لكل رخصة عدد ( )1.2سائق لكل سيارة ،على أال يتجاوز عدد  10سيارات ،وال يتجاوز عدد
السائقين للترخيص الواحد عن  12سائق.

.2

يلتزم أصحاب المشروعات طوال فترة وجود الملف بإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن ال يقل
موديل السيارة عن  7سنوات ،ويستثنى من ذلك السيارات الممولة من جهات حكومية على أن تكون بحد
أقصى  9سنوات ،وأن ال يزيد الموديل عن  15سنة للسيارات ذات الحمولة التي ال تقل عن  3طن.

.3

في حال عدم تجديد السيارات للمدة المذكورة أعاله يتم ايقاف تجديد إقامة السائق.

.4

يتم استثناء عدد  5سيارات ال يحدد بها تاريخ الصنع ،على أن ال يتجاوز موديل الصنع عن  15سنة.

.5

يتم اعتماد الشركات المدرجة في بورصة الكويت لإليجار ،واعتماد وكاالت السيارات المعتمدة صاحبة
عالمة تجارية (وكالة).

.6

أال يزيد موديل السيارات المستأجرة عن ثالث سنوات.

.7

إحضار شهادة تحويالت بنكية بقيمة السيارات المستأجرة كل  6شهور.

.8

إحضار شهادة استمرارية من الوكالة باالستئجار كل  6شهور.

.9

أال تقل مدة االستئجار عن سنة غير قابلة للفسخ.

 .01إحضار عقد إيجار أصلي للسيارات معتمد من الوكالة.
 .11ويجوز للموظف المسئول اإلطالع على سجل تاريخي للسيارة كل  6شهور.
ويحرررر إقرررار وتعهررد مررن الممثررل القررانوني للمشررروع والمفرروض بررالتوقيع بررااللتزام بضرروابط وشررروط السريارات
والسائقين العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواردة بهذا التعمريم ،وترفرق صرور مرن عقرود السريارات
الخاصة بالمشروع سواء ملكية أو تأجيرا.
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إقرار وتعهد الخاص بإصدار تصريح العمل

اتعهد أنا الموقع أدناه والمفوض بالتوقيع عن /
ملف رقم /

......................................................................................................

.......................................................................................................

بأن ألتزم بتقديم المستندات الخاصة بإستخراج إذن العمل أول مره ،وأن يكون مرفق بها:
عقد العمل مصدقا ا من الجعات الرسمية المختصة في البلد التابع لها العامل وعلى أن يكون الراتب والمهنة
•
مطابقا ا لما جاء بتصريح العمل.
•  RJالمرور إذا كانت مهنة العامل ( سائق ).
• الشهادة الدراسية األصلية للعامل (الجامعي) مصدقة من الجهات الرسمية.
• رخصة القيادة األصلية للعامل ( السائق ) مصدقة من الجهات الرسمية.
وفي حالة إخاللي بذلك فسوف أتحمل كافة اإلجراءات القنونية التي تتخذها الهيئة العامة للقوى العاملة ضدي،
ومنها مغادرة العامل البالد وتحمل كافة نفقات عودته إلى بلده.
إسم العامل /

.................................................................................................................................................................................

رقم الجواز . /

................................................................................

اسم وتوقيع المفوض بالتوقيع
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تنبيهات

40

** تنبيهات **
 .1على صاحب العمل االلتزام بعدم تشغيل العامل الصادر له هذا الطلب لدى صاحب عمل أخر
إال بموافقة الهيئة العامة للقوى العاملة أثناء مدة االستخدام المطلوبة له والتي تبدأ من
تاريخ هذا الطلب .
 .2على صاحب العمل أن يتحمل نفقات إعادة العامل الذي احضره من خارج الكويت الى بلده
وفقا لألحكام والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
 .3على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إنها استخدام العامل إلى إدارة العمل المعنية عند انتهاء
مدة االستخدام أو انتهاء عالقة العمل ألي سبب كان .
 .4يتعهد صاحب العمل بإعادة العامل الذي استحضره من خارج البالد إلى بلده في حالة عدم
نجاحه في الكشف الطبي الذي تجريه وزارة الصحة العامة .
 .5في حالة التحويل أو اإللغاء للسفر فإن صاحب العمل يقر بأن العامل الذي صدر له هذا

الطلب قد استلم كافة مستحقاته العمالية عن مدة عمله لديه وليست له أي شكوى مقدمة
منه ضد صاحب العمل ( الشركة ) في أي من إدارة عالقات العمل .
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** تنبيهات **
 .1في حالة طلب تصريح العمل في القطاع األهلي فإن صاحب العمل التعدات الخاصة تصديق
عقد العمل والمؤهل الدراسي الجامعي و رخصة القيادة للعامل السائق و في حالة االخالل
بهذه التعهدات كان مكلفا بإعادته إلى بلده .
 .2في حالة عدم االلتزام بما جاء في هذا الطلب توقع على المخالف الجزاءات المنصوص
عليها وفقا ألحكام قوانين العمل .
 .3يعتبر أذن العمل الصادر بناء على هذا الطلب الغيا إذا اعترضت سلطات األمن عليه .

 .4حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات ،والتي تتطلب ضرورة إخطار
إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل".
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الفهرس
م
1
2
3
4
5
6
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

الموضوع
مقدمة
شروطًالتسجيلًلدىًإدارةًخدمةًأصحابًاألعمال
تابعًشروطًالتسجيلًلدىًإدارةًخدمةًأصحابًاألعمال
األنشطةًالمحظورًتسجيلهاًلدىًإدارةًعملًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطة
ضوابط تصاريح العملًألصحابًالعملًالمنقولًملفاتهمًمنًإدارةًخدمةًأصحابًاألعمالً(المشروعاتًالصغيرةً
والمتوسطة)
ضوابطًتقديرًاالحتياجًلعمالةًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطة
ضوابطًوشروطًتقديرًاالحتياجًفيًشأنًعقودًاالستثمار
ضوابطًالعددًالممنوحًمنًسائقيًسياراتًالخدماتًاللوجستيةًونقلًالبضائعً
ضوابطًوشروطًالسائقينًوالسياراتًالمملوكةًأوالمستأجرةًلحسابًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطة
ضوابطًوشروطًالسائقينًوالسياراتًالمملوكةًأوالمستأجرةًلحسابًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطةًلنشاطًتوصيلً
الطلباتًاالستهالكية
ضوابطًإصدارًتصاريحًالعملًوتحويلًالعمالةًالمسجلةًلدىًأصحابًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطةًالمستقدمًمنً
الخارج
ضوابطًتحويلًالعمالةًالمسجلةًلدىًأصحابًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطةًالمستقدمًمنًالخارج
ضوابطًالتفتيشًعلىًأصحابًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطة
مالحظاتًوشكاوىًأصحابًالمشروعاتًالصغيرةًوالمتوسطة
إجراءاتًالملفات
فتحًًأوًنقلًإلىًملفًفيًادارةًخدمةًأصحابًاألعمالً
تابعًفتحًًأوًنقلًإلىًملفًفيًادارةًخدمةًأصحابًاألعمال
نقلًملفًمنًإدارةًخدمةًأصحابًاألعمالًإلىًإدارةًعملًأخرى
إلغاءًملفًمنًإدارةًخدمةًأصحابًاألعمالًإلىًإدارةًعملًأخرى
نقلًتراخيصًمنًملفًمسجلًبإدارةًخدمةًأصحابًاألعمال
اضافة او إلغاء مفوض بالتوقيع
تعديل بيانات التراخيص
إجراءاتًاستقدامًوًاستخدامًالعمالة
إصدارًتصريحًالعملًوسمةًالدخول
إلغاءًتصريحًالعملًأوًسمةًالدخول
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ص
1
2
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

تابع الفهرس

م
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

الموضوع
اصدارًاذنًالعملًأولًمرة
تجديدًاذنًالعملًأولًمرة
تحويلًاذنًالعملًداخلًالقطاعًاألهلي
تحويلًالعاملًمنًالقطاعًالحكوميًًإلىًالقطاعًاألهلي
تحويلًإذنًالعملًمنًالقطاعًاألهليًإلىًالقطاعًالحكومي
تحويلًإذنًالعملًمنًالقطاعًاألهليًإلىًااللتحاقًبعائل
تحويلًإذنًالعملًمنًااللتحاقًبعائلًإلىًالقطاعًاألهلي
إلغاءًإذنًالعمل
النماذجًواإلقراراتًالمستخدمة
اقرار فتحًملفًفيًإدارةًخدمةًأصحابًاألعمالًً
اقرار نقلًملفًفيًإدارةًخدمةًأصحابًاألعمال
طلبًإضافةًمفوضًبالتوقيعًنموذجً
نموذج تحديدًالنشاطًالخاصًبالملف
نموذجً إستثناءًملفًللتسجيلًفيًإدارةًخدمةًأصحابًاألعمال
طلب إضافةًترخيصًعلىًملفًصاحبًالعمل
نموذج إقـــــــرارًخاصًبالسائقين
تعميمًالشروطًالمطلوبةًبالسياراتًالمملوكةًأوًالمستأجرةًلحسابًالمشروعاتًالصغيرةًأوًالمتوسطة
نموذجًاقرارًوتعهدًخاصًبأصدارًتصريحًعمل
تنبيهات
نموذجًطلبًتحويل
نموذجًطلبً(ًإصدارً– تجديدً– إلغاءً)ًاذنًعمل
نموذجً(ًتسجيلً– إلغاءً– تجديدً– تعديلًبياناتً– تغيرًصاحبًالترخيصً)
الفهرس
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ص
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
43
44
45
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مع تحيات
إدارة خدمة أصحاب األعمال

