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 الهدف  أوال: 

امج الحكومية    مخاطر التقليل من    وعات والير ي تنفيذ المشر
ات آلية وخدمات   واالرتقاءالتأخير أو الفشل ف  بجودة المنتجات من تجهير 

 عنارصه. وتحسير  كفاءة األداء بالقطاع الخاص عن طريق خلق بيئة تنافسية وشفافة بير  

 : مكونات النظام  ثانيا 

ي األفرع التخصصية المختلفة طبقا للخير  •
 والمالية. ات والقدرات التنظيمية التأهيل للعمل ف 

 والملفات. حفظ البيانات التاريخية  •

 : المنهجية المتبعة ثالثا 

الجهات   • تسجيل  كات(أو    )مؤسساتيتم  اإلجراءات   شر خالل  من  المعلومات  لتكنولوجيا  الحكومي  بالقطاع  العمل  ي 
ف  الراغبة 

ي يحددها الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
ي التوقيتات الت 

 المعلومات. والتنظيمات وف 

ورية لعملية التسجيل مع اإلرشادات الالزمة لكل بيان والوثائق الثبوتية المطلوبة لكل منها   • من خالل النظام  تكون  كافة البيانات الض 

 .  اآللي

جاع للبيانات والمعلومات ذات العالقة  • يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ببناء نظام متكامل للتوثيق والحفظ واالسي 

 لإلدارة العليا والجهات الحكومية حسب الطلب.  مع إصدار تقارير سنوية   التسجيل،بأنظمة 

ه بالموقع    الالزمة،حة للتعريف بالنظام وفوائده والمعايير المتبعة واإلجراءات  برنامج إعالمي بالوسائل المتا  اعتماد  • ي ونشر
ون    اإللكي 

ونية الرسمية   للدولة. للجهاز المركزي والبوابة االلكي 

 

 : آلية التسجيل  رابعا 

 

كات ومعاهد التدريب والمؤسسات الكويتية العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات بإجراءات التسجيل  تبدأ     ورفعالبيانات  بتعبئة  الشر

خالل    وذلك من  المجاالت التخصصية المؤهلة للعمل بها،بها    والموضحاصدار شهادة التسجيل  مع دفع الرسوم بعد    الوثائق الثبوتية آليا 

 (. https://www.cait.gov.kw )الموقع الرسمي للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
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كات ومعاهد التدريب والمؤسسات الكويتية العاملة    اإلجراءات المطلوبة لتسجيل الشر
 بمجال تكنولوجيا المعلومات

ي   •
ون    www.cait.gov.kw  التسجيل كليا من خالل الموقع اإللكي 

ي الحكومي )تسديد( بعد اعتماد الشهادة. 35رسوم التسجيل  •
ون   د.ك تدفع عن طريق نظام الدفع اإللكي 

 - : عىل النحو التال   (PDFالمستندات المطلوبة واضحة وبصيغة )

 عقد التأسيــــس وآخر تعديل.  •

 التجارية سارية المفعول. الرخصة  •

 شهـــادة غرفـــة التجـــارة والصناعـة للسنة الحالية.  •

 من الهيئة العامة للقوى العاملة. صادرة شهادة نسبة العمالة الوطنية للجهات غير الحكومية  •

كة أو المؤسسة •  . (Profile) نبذة مختضة عن نشاطات الشر

مة مع جهات عالمـية أو محلـية مصحوبة بقيد الوكالة وسارية المفعول،  لوكـاالت واتفاقيات ا • التـعاون المير

ية.   عىل أن يتم ترجمتها ال اللغة العربية من مكتب معتمد ان كانت باللغة اإلنجلير 

ي تخص مجال •
مـة ومالحقها الـت  ترجمة  سنوات مع  10( عىل أال يكون قد مض  عىل توقيعها IT) العقود المير

ية ال اللغة العربية من مكتب معتمد.   العقود اإلنجلير 

ة الذاتية للعـمالة  • .  (ITالمتخصصة بمجال )بيـانات والسير ي ، أجنتر ي
 كويت 

كة • انية  (الوضع المالي للشر  .من مكتب تدقيق مالي  معتمدة)صورة من آخر مير 

 

 - مالحظات:  *** 

ي حال عدم تسديد رسوم التسجيل خالل   •
كة التسجيل من جديد  ف  شهر من اعتماد الشهادة سيتم الغاء الشهادة ويتوجب عىل الشر

 وانتظار دراسة الملف. 

 الحرص عىل إضافة ارقام تواصل صحيحة وفعالة.  •

ي مجال )PDFقراءة ملف ) •
كات العاملة ف  ي يمنحها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للشر

 .(IT( الخاص بالمجاالت الفنية الت 

كة اختيار وربط المجال التخصضي الصحيح بما يتناسب مع العقود والوكاالت المرفقة.  •  عىل الشر

ي  •
عىل معاهد التدريب الحصول عىل وكالة سارية خاصة بمجال التدريب المطلوب وتوفير شهادة من الهيئة العامة للتعليم التطبيق 

 ت المدنية. والتدريب وشهادة لمن يهمه األمر من الهيئة العامة للمعلوما

 

http://www.cait.gov.kw/
http://www.cait.gov.kw/
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Conditions and regulations for CAIT / IT company Registration System 

 __________________________________________________________________________ 

First: System Objective  

Reduce the risk of delay or failure in implementing governmental IT plans or projects and to ensure 

better product quality, and also to create competitive transparent environment between private sectors for 

better performance. 

Second: System Components 

▪ Qualification (according to specific field abilities and capabilities). 

▪ Historical data and file storage. 

Third: Instructions  

▪ Companies/Establishments welling to work with Government sector will be registered according to 

rules and regulations set by CAIT and after adoption from CTC. 

▪ All necessary data and documents for the registration will be shown online, including guidelines for 

each data and declarations required. 

▪ CAIT will establish an Image System related to the registration process which will be used to issue 

reports and obtain data and analyze it, in order to measure and rapidly correct criteria in an effort to 

enhance and reach set goals. 

▪ Using available tools to introduce the registration system and its advantages and requirements 

through the official Government web site. 

Fifth: Registration Process 

 Registration process begins by providing data online and paying the required fees according to 

eligibility statement, and it ends by issuing a certificate indicating category and field of specialization. The 

registration will be initiated based on data and documents provided and according to regulations and IT 

specialized field qualifications. All documents can be uploaded online https://www.cait.gov.kw . 

  

https://www.cait.gov.kw/
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Procedures required for the registration of companies, training institutes and Kuwaiti institutions in the 
field of information technology 

• All the procedures available in the CAIT website www.cait.gov.kw 

• The registration fee is KD 35 to be paid through the government electronic payment system (Tasdad) after 
the certificate is approved. 

The required documents are clear and in PDF format as follows: - 

• Articles of Incorporation (Amended). 

• Valid Commercial License. 

• Chamber of commerce certificate valid. 

• Confirmation from the Public Authority of Manpower (PAMP) of fulfillment of national employment rate. 

• Company Profile. 

• Agencies and cooperation agreements concluded with international or local bodies accompanied by a valid 
agency registration, provided that they are translated into Arabic from an accredited office if it is in English. 

• Concluded contracts and their annexes related to the IT fields have not passed at least ten years with the 
translation of English contracts into Arabic from an accredited office. 

• Data and CV of workers specialized in the field of (IT) Kuwaiti, foreign. 

• Financial position of the company )A copy of the last budget  ( approved by a financial audit office. 

 

*** Note: - 

• If the registration fees are not paid within a month of the approval of the certificate, the certificate will 

be canceled, and the company must register again and wait for the file to be studied. 

• Ensure that correct and effective contact numbers are added. 

• Read the PDF file of the technical fields granted by the Central Agency for Information Technology to 

companies working in the field of (IT). 

• The company must choose and link the correct specialized field in proportion to the attached contracts 

and agencies. 

• Training institutes must obtain a valid agency for the required training field and provide a certificate 

from the Public Authority for Applied Education and Training and a To Whom It May Concern certificate 

from the Public Authority for Civil Information. 

 

http://www.cait.gov.kw/

