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 المستندات المطلوبه من أصحاب الشركات القائمة

 

www.nationalfund.gov.kw  عن طريق موقع الصندوق 
 

 1  إقرار النافي للجهالة
 2  ث سنوات قادمةالث -)دراسة الجدوى( نموذج خطة العمل 

 3  سنوات قادمة 3مالية السنوية التقديرية للشركة   نموذج الميزانية التشغيلية والرأس
 4  لصاحب المشروع وجميع الشركاءنموذج المركز المالي 

 
ءعن طريق مركز خدمة العماال  

 

صاحب المشروع والشركاء والشركةكشف بجميع القضايا في المحاكم والنيابات من وزارة العدل صادر ضد    5 
من وزارة العدل لصاحب المشروع وجميع الشركاء والشركةقائمة بالقيود المالية    6 

الشركاءوجميع مشروع لصاحب الو سلوك من وزارة الداخلية يرستخراج شهادة حسن سالم كتابا الاست   7 

وراق األفاء بعض يدارة المختصة بالصندوق وقد تسفر هذه المراجعة عن استاإلسوف يتم مراجعة كشف القضايا من قبل 

وني الواردين بنموذج الطلب رلكتاإلتصال الهاتفي أو البريد اال اللخرى والتي سوف يتم إخطاركم بها من خاألوالمستندات 

 المقدم منكم أو عن طريق المقابلة الشخصية

 
 أوراق تخص العميل

 

 1  لصاحب المشروع و جميع الشركاءالبطاقة المدنية 

 2  لصاحب المشروع وجميع الشركاءشهادة المؤهل العلمي 
 3  وجميع الشركاءالمشروع لصاحب ( C.V ) السيرة الذاتية

 4  لصاحب المشروع وجميع الشركاءجتماعية االمر من المؤسسة العامة للتأمينات ألشهادة لمن يهمه ا
 5  من قبل البنك الخاص بالعميل لصاحب المشروع وجميع الشركاء Ci-net ئتمان الشخصياإلتقرير 

 6  ت العامةالصول والمقاواألعروض اسعار لجميع المصاريف الرأسمالية و ةثالث

 

 وراق تخص الشركة في حالة التقديم على مشروع قائمأ
 

 1  الرئيسية وجميع الفروعالرخصة التجارية للشركة 
 2  عقد التأسيس

 3  عن جميع عقود التعديل
 4  نسخة أصلية –المستخرج من وزارة التجارة 

 5  شهور مختوم من البنك 6خر آلكشف حساب باسم الشركة 
 6  القوى العاملةمن ساري المفعول شهادة تفيد بأن ملف الشركة 

   ث سنواتالأكثر من ثللشركات التي مضى على تأسيسها 

السابقة والمعدة من قبل المدقق المعتمد وفي حال مرور تسعة أشهر من السنة  الثالثةنسخ عن الميزانيات للسنوات المالية  7
 يجب تقديم ميزانية داخلية غير مدققة ،لتقديم ل الجارية

   سنوات ثالثأقل من للشركات التي مضى على تأسيسها 

يتم تقديم بيانتها المالية منذ تاريخ التأسيس ولمدة ثالث أشهر على األقل وقي حال مرور تسعة أشهر من السنة الجارية  8
 للتقديم، يجب تقديم ميزانية داخلية غير مدققة

 

Website: www.nationalfund.gov.kw 

Email: Info@nationalfund.gov.kw 
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