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الخدمات العامة
خدمات إلصدار  
البطاقة المدنية

خدمات 
  
 
الجهات والمبان

https://www.paci.gov.kw/EServices/Services.aspx

ونية الخدمات اإللكتر
  تقدمها الهيئة العامة للمعلومات

التر
المدنية للجمهور

https://www.paci.gov.kw/EServices/Services.aspx


الخدمات العامة

7

(تالف /بدل فاقد–مخالفة –بطاقة ) دفع الرسوم ✓
.خدمة توصيل البطاقة المدنية✓
.حجز موعد للمراجعة الشخصية✓
✓  

.تطبيق هويتر
(.أول مرة) الستالم بطاقة QRتخصيص كود ✓
(.تالف/بدل فاقد) الستالم بطاقة QRتخصيص كود ✓
.بيانات القاطني   ✓



تعبئة بيانات الخدمة عىل الموقع الرسم  

ن المستفيد من دفع الرسوم والمخالفات المواطنون والمقيمونتمكي 

:رسوم البطاقة1.

يحة ✓ (.دك5) مع شر

يحة✓ (.دك2) بدون شر

.دك للمخالفات220.

.تالف/دك بدل فاقد320.

8

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.ال يوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

(تالف/بدل فاقد-مخالفة -بطاقة ) دفع الرسوم 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar


يمة إىل يجب عىل صاحب العالقة تسليم البطاقة المدنية القد1.

ر تسليم البطاقة الجدي
ا
 تعذ

ا
دة من ِقَبل مندوب التوصيل، وإّل

. المندوب

  حال كانت البطاقة المدنية القديمة غت  موجودة 2.
ن
ود مول)ف

قة ، يتوجب عىل صاحب العال(جديد وتسجيل أول مرة فقط

ر تسليم البطاقة الإثبات رسم  إبراز أي 
ا
 تعذ

ا
جديدة من وإّل

.ِقَبل المندوب

ن المستفيد من إستالم البطاقة عن طريق التوصيل للعنوان تمكي 

الذي يحدده

.دك12.

فلس لكل بطاقة إضافية أخرى لها نفس2250.
.الرقم اآلىل  للبطاقة الرئيسية األوىل

9

كة بعد تقديم طلب خدمة التوصيل، سيتم التواصل معكم عىل رقم الهاتف المطلوب من خالل مركز االتصاالت الخ1. اص بشر

مة بالتوصيل للمكان الذي تم تحديده عند تقديم الطلب ن كة التوصيل ملتر .التوصيل وشر

كة التوصيل البطاقات المدنية من المقر الرئيس  للهيئة2. .  التوصيل خالل يوم  عمل من تاري    خ استالم شر

(. 22066550)للتواصل واإلستفسار بخصوص خدمة التوصيل يرجى اإلتصال عىل الرقم 3.

التقدم بطلب سيتم إلغاء طلب توصيل البطاقة بمجرد تقديم أي طلب تغيت  أخر متعلق ببطاقتك وسوف يتوجب عليك4.

. توصيل جديد ودفع رسوم التوصيل مرة أخرى

داد 5. .عند تقديم طلب التوصيل" تدفع مرة واحدة فقط"رسوم التوصيل غت  قابلة لالستر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

تعبئة بيانات الخدمة عىل الموقع الرسم  

خدمة توصيل البطاقة المدنية

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المواطنون والمقيمون

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://delivery.paci.gov.kw/


حجز موعد للمراجعة الشخصية

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

تعبئة بيانات الخدمة عىل الموقع الرسم  

ن المستفيد من حجز موعد لمراجعة الهيئة المواطنون والمقيمونتمكي 

اليوجد

10

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

صباحا و حتر 9الدخول عىل الموقع يوم السبت فقط من الساعه 1.

.استكمال العدد المسموح به

ام المراجع بتوفت  صور عن مستنداته الرسمية قبل مراجعة2. ن
الهيئة حيث التر

.ان خدمة تصوير المستندات داخل الهيئة غت  متوفرة

ن للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد 1. .COVID-19هذه الخدمة خاصة بالمراجعي 

.درجة وما فوق37.5يمنع دخول من تسجل حرارته 2.

ة التواجد داخل الهيئة3. اطات الصحية والتباعد اإلجتماع  طوال فتر .التقيد باالشتر

  حال تأخر المراجع عن موعده بحد اقىص 4.
ن
 ولن يتم استقبال اي مراجع من دون موعد30ف

ً
.دقيقة يعتتى الموعد الغيا

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/booking/landing?lang=ar


ن المستفيد من إستخدام التطبيق كبديل عن البطاقة المواطنون والمقيمونتمكي 

اليوجد

11

ن 1. اوح أعمارهم بي  ن الذين سبق لهم إصدار بطاقات مدنية، والذين تتر ن والمقيمي  سنة 18سنوات و5يحق لجميع المواطني 

لخدمة عىل المنتهية صالحية بطاقاتهم المدنية والذين قاموا مسبقا بتقديم طلب التجديد ودفع الرسوم الحصول عىل ا

.هواتفهم الذكية

ن الذين عمرهم فوق 2. ن والمقيمي  .سنة، وحامىل  بطاقة مدنية صالحة ألكتر من شهر18جميع المواطني 

:تثبيت التطبيق عىل الهاتف الذك  .    1

امج •  App Storeمتجر التى
  تعمل بنظام تش

غيل للهواتف التر
iOS

امج •  Play Storeمتجر التى
  تعمل بنظام تش

غيل للهواتف التر
Android

امج • AppGalleryمتجر التى
  ال تدعم 

Play Storeالجديدة التر

إضغط هنالخطوات التثبيت .     2

.بطاقة مدنية1.

.هاتف ذك  2.

سنوات فأكتر 5جميع المواطنون والمقيمون بعمر 

  
تطبيق هويتر

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

https://hawyti.paci.gov.kw/SiteAssets/Ar_images/Images/Flyer.jpg


تعبئة بيانات الخدمة عىل الموقع الرسم  

ن المستفيد من إستالم بطاقة جديدة المواطنون والمقيمونتمكي 

اليوجد

12

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.أن تكون البطاقة مودعه بالجهاز

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. :الذهاب للخدمة مباشر

.لإلستالم أول مرةإضغط هنا •

.للبدل فاقدإضغط هنا •

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

(تالف/بدل فاقد-أول مرة ) إستالم بطاقة QRتخصيص كود 

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/temp-card?lang=ar
https://services.paci.gov.kw/temp-card?lang=ar


كتاب من اإلسكان / كتاب تخصيص / وثيقة الملكية 1.

.إيصار كهرباء حديث2.

.شهادة من البنك3.

.توكيل رسم  عام4.

.حرص ورثة5.

ن بالع ن المستفيد من اإلستعالم لإلطالع ومتابعة القاطني  مالك العقارقارتمكي 

اليوجد

13

  حالة إرفاق كتاب تخصيص أو كتاب من اإلسكان يجب أن تكون صال 
ن
حية ف

.أشهر3الكتاب التزيد عن 
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

بيانات القاطني   

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/residents?lang=ar
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إلصدار البطاقة المدنيةخدمات 

https://www.paci.gov.kw/Eservices/Services.aspx

.1  
  لفرد كويتر

.تحديث اإلسم الالتيت 

.2  
.إستكمال بيانات مولود كويتر

.3  
.تجديد بطاقة لفرد كويتر

.4  
.تحديث صورة فرد كويتر

.1  
.تحديث صورة فرد غت  كويتر

.2  
.إستكمال بيانات مولود غت  كويتر

.3  
.تجديد بطاقة لفرد غت  كويتر

.17/18/19/23/24تسجيل و إعادة قيد مادة 4.

لية أول مر 5. .ةتسجيل عمالة مت  

.تسجيل إلتحاق بعائل أول مرة6.

.تحديث صورة فرد خليج   7.

.التجديد لفرد خليج   8.

https://www.paci.gov.kw/Eservices/Services.aspx


جواز السفر

ن المستفيد من    حسب جواز السفرتمكي 
المواطنون                                                                                تحديث اإلسم الالتيتن

.واضحالمرفقالمستند يكونأن

15

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.فلس لكل رسالة نصية50

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

  
  لفرد كويتر

تحديث اإلسم الالتيت 

https://www.paci.gov.kw/EServices/Services.aspx
https://services.paci.gov.kw/cr/kuwaiti/latin-name?lang=ar


.شهادة الميالد1.

.  شهادة إثبات الجنسية2.

.فصيلة الدم3.

ن المستفيد من تسجيل مولود  المواطنون                                                                                وإصدار بطاقة جديدةتمكي 

.واضحالمرفقالمستند يكونأن1.

نتطريقأوعناونالينتدفعدينار 20بقيمةمخالفةتسجيليتم2.   www.paci.gov.kwموقععىلاالنتر
ن
حالةف

.الوالدةتاري    خمنيوما 60منأكتر مرور أو البالد دخولتاري    خمنشهر لمرور وذلكبالتسجيلالتأخر 

منذلكتيثبما تقديمهمحالالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنوالشديدةالمتوسطةاإلعاقةذوييعفن 3.

.2010لسنة8رقمالقانونألحكامتطبيقا اإلعاقةذويلشئونالعامةالهيئة

16

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ها عن رسوم تدفع قيمتدنانت  15.

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية250.

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

  مولود إستكمال بيانات
كويتر

https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar
https://www.paci.gov.kw/EServices/Services.aspx
https://services.paci.gov.kw/cr/kuwaiti/newborn?lang=ar


  صحيح
رقم مدنن

ن المستفيد من  المواطنون                                                                                تجديد البطاقةتمكي 

الهيئةنمذلكيثبتما تقديمهمحالالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنوالشديدةالمتوسطةاإلعاقةذوييعفن 1.

.2010لسنة8رقمالقانونألحكامتطبيقا اإلعاقةذويلشئونالعامة

ببياناتهمالخاصةاألمر يهمهلمنشهاداتاستخراجورسومالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنالمعوز المسنيعفن 2.

بشأن2016لسنة18رقمالقانونألحكامتطبيقا والعملاإلجتماعيةالشئونوزارةمنذلكيثبتما تقديمهمحالالفردية

ن اإلجتماعيةالرعاية .للمسني 

.الهيئةمراجعةطريقعنالبطاقةتجديد يتمسنوات5أتملمن3.

17

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.أن ال يكون هناك طلب لتغيت  الصورة الشخصية

.الصفحة الرئيسية2.

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ها عن رسوم تدفع قيمتدنانت  15.

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية250.

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

  
تجديد بطاقة فرد كويتر

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/card/inquiry?lang=ar&serviceType=1


.إثبات رسم  1.

.مطابقة للمواصفاتصورة شخصية 2.

ن المستفيد من  المواطنون                                                                                تحديث الصورة الشخصية للبطاقة المدنيةتمكي 

رسوم تدفع قيمتها عندنانت  15.

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية250.

18

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.واضحةالشخصيةالصورةتكونو واضحالمرفقالمستند يكونأن

اليوجد

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

  
تحديث صورة فرد كويتر

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/cr/kuwaiti/photo?lang=ar


.مطابقة للمواصفاتصور شخصية 1.

.صفحة البيانات األساسية لجواز السفر2.

  صفحة منفصلة3.
ن
  حال توفرها ف

ن
.صورة إنتهاء صالحية الجواز ف

  حالة اختالف الصورة عن الجواز5كتاب من السفارة لمن أتم 4.
ن
.سنوات ف

.البطاقة المدنية5.

ن المستفيد من تحديث الصورة الشخصية للبطاقة المدنية المقيمونتمكي 

19

.واضحةالشخصيةالصورةوتكونواضحالمرفقالمستند يكونأن1.

.2  
ن
.حديثةشخصيةبصورةالسفارةمنشهادةإحضار يجبصغت  بعمر بالجواز صورةوجود حالف

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ن رسوم تدفع قيمتها عدنانت  5

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية50

اليوجد

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

  
تحديث صورة فرد غت  كويتر

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/cr/non-kuwaiti/photo?lang=ar


.صفحة البيانات األساسية لجواز السفر1.

.2  
ن
  حال توفرها ف

ن
صفحة صورة إنتهاء صالحية الجواز ف

.منفصلة

.صورة صفحة اسم االب للجواز الهندي3.

.فصيلة الدم4.

.شهادة الميالد5.

ن المستفيد من المقيمونتسجيل مولودتمكي 

.واضحالمرفقالمستند يكونأن1.

نتطريقعنأو نتك  تدفعدينار 20بقيمةمخالفةتسجيليتم2.   www.paci.gov.kwموقععىلاالنتر
ن
حالةوف

.الميالدتاري    خمنيوما 60منأكتر بالتسجيلالتأخر 

منذلكتيثبما تقديمهمحالالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنوالشديدةالمتوسطةاإلعاقةذوييعفن 3.

.2010لسنة8رقمالقانونألحكامتطبيقا اإلعاقةذويلشئونالعامةالهيئة

20

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.يجب أن يكون المولود مضاف عىل الجواز أو ذو جواز مستقل

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ها عن رسوم تدفع قيمتدنانت  15.

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية250.

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

  
إستكمال بيانات مولود غت  كويتر

https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar
https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/cr/non-kuwaiti/newborn?lang=ar


  صحيح
رقم مدنن

ن المستفيد من  المقيمون                                                                                تجديد البطاقةتمكي 

21

نتطريقعنتدفعدينار 20بقيمةمخالفةتسجيليتم1.   www.paci.gov.kwموقععىلاالنتر
ن
التأخر حالةف

إذنصدور تاري    خمنيوم60منواكتر (24()23()17)للمادةاإلقامةصدور تاري    خمنيوم30منألكتر بالتسجيل

.(19()18)للمادةالعمل

اصةالخاألمر يهمهلمنشهاداتإستخراجورسومالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنالمعوز المسنيعفن 2.

لسنة18رقمقانونالألحكامتطبيقا والعملاإلجتماعيةالشئونوزارةمنذلكيثبتما تقديمهمحالالفرديةببياناتهم

ن اإلجتماعيةالرعايةبشأن2016 .للمسني 

منذلكيثبتما تقديمهمحالالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنوالشديدةالمتوسطةاإلعاقةذوييعفن 3.

.2010لسنة8رقمالقانونألحكامتطبيقا اإلعاقةذويلشئونالعامةالهيئة

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

.الصفحة الرئيسية2.

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ن رسوم تدفع قيمتها عدنانت  5

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية50

اليوجد

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

  
تجديد بطاقة لفرد غت  كويتر

https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar
http://www.paci.gov.kw/
https://services.paci.gov.kw/card/inquiry?lang=ar&serviceType=1


.مطابقة للمواصفاتصوره شخصية 1.

.صفحة البيانات األساسية لجواز السفر2.

  صفحة منفصلة3.
ن
  حال توفرها ف

ن
.صورة إنتهاء صالحية الجواز ف

.صورة صفحة اسم االب للجواز الهندي4.

.عقد إيجار5.

.فصيلة الدم6.

ن المستفيد من إصدار بطاقة مدنية جديدة المقيمون                                                                                تمكي 

22

.واضحةالشخصيةالصورةوتكونواضحالمرفقالمستند يكونأن1.

نتطريقعنتدفعدينار 20بقيمةمخالفةتسجيليتم2.   www.paci.gov.kwموقععىلاالنتر
ن
بالتسجيلالتأخر حالةف

للمادةالعملإذنصدور تاري    خمنيوم60منوأكتر (24()23()17)للمادةاإلقامةصدور تاري    خمنيوما 30منأكتر 

(18()19).

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

.الصفحة الرئيسية2.

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ن رسوم تدفع قيمتها عدنانت  5

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية50

اليوجد

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

17/18/19/23/24تسجيل و إعادة قيد مادة 

https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar
http://www.paci.gov.kw/
https://services.paci.gov.kw/cr/non-kuwaiti/article18?lang=ar


.مطابقة للمواصفاتصور شخصية 1.

.فصيلة الدم2.

.صفحة البيانات األساسية لجواز السفر3.

.صورة صفحة اسم االب للجواز الهندي4.

ن المستفيد من إصدار بطاقة مدنية جديدة المقيمون                                                                                تمكي 

23

.واضحةالشخصيةالصورةتكونو واضحالمرفقالمستند يكونأن1.

نتطريقعنتدفعدينار 20بقيمةمخالفةتسجيليتم2.   www.paci.gov.kwموقععىلاالنتر
ن
التأخر حالةف

.اإلقامةصدور تاري    خمنيوما 30منأكتر بالتسجيل

منذلكيثبتما تقديمهمحالالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنوالشديدةالمتوسطةاإلعاقةذوييعفن 3.

2010لسنة8رقمالقانونألحكامتطبيقا اإلعاقةذويلشئونالعامةالهيئة

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

.الصفحة الرئيسية2.

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ن رسوم تدفع قيمتها عدنانت  5

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية50

اليوجد

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

لية أول مرة تسجيل عمالة مت  

https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar
http://www.paci.gov.kw/
https://services.paci.gov.kw/cr/non-kuwaiti/article20?lang=ar


.صفحة البيانات األساسية لجواز السفر1.

  صفحة منفصلة2.
ن
  حال توفرها ف

ن
.صورة إنتهاء صالحية الجواز ف

.مطابقة للمواصفاتصور شخصية 3.

.فصيلة الدم4.

.صورة صفحة اسم االب للجواز الهندي5.

ن المستفيد من إصدار بطاقة مدنية جديدة المقيمون                                                                                تمكي 

24

.واضحةالشخصيةالصورةتكونو واضحالمرفقالمستند يكونأن1.

  سنوات5أتملمنالسفارةمنكتاب2.
ن
.الجوازعنالصورةاختالفحالةف

نتطريقعنتدفعدينار 20بقيمةمخالفةتسجيليتم3.   www.paci.gov.kwموقععىلاالنتر
ن
التأخر حالةف

.اإلقامةصدور تاري    خمنيوما 30منأكتر بالتسجيل

منذلكيثبتما تقديمهمحالالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنوالشديدةالمتوسطةاإلعاقةذوييعفن 4.

.2010لسنة8رقمالقانونألحكامتطبيقا اإلعاقةذويلشئونالعامةالهيئة

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

.الصفحة الرئيسية2.

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ن رسوم تدفع قيمتها عدنانت  5

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية50

ن يجب توفت  صفحة اإلضافة بال جواز وشهادة بالنسبة للمضافي 

الميالد

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

تسجيل إلتحاق بعائل أول مره

https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar
http://www.paci.gov.kw/
https://services.paci.gov.kw/cr/non-kuwaiti/Article22?lang=ar


.جواز  سفر حديث 1.

.صفحة البيانات األساسية لجواز السفر2.

  حالة اختالف الصورة عن الجواز5كتاب من السفارة لمن أتم 3.
ن
.سنوات ف

.مطابقة للمواصفاتصورة شخصية 4.

.البطاقة المدنية5.

ن المستفيد من    دول مجلس التعاون الخليجى  الصورة الشخصيةتحديثتمكي 
مواطتن

25

.واضحةالشخصيةالصورةوتكونواضحالمرفقالمستند يكونأن1.

.2  
ن
.الفردصتخالصورةبأنتفيد حديثةبصورةالسفارةمنكتابطلبيتمبالجواز قديمةالصورةكانتحالف

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

.الصفحة الرئيسية2.

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ن رسوم تدفع قيمتها عدنانت  5

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية50

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

تحديث صورة فرد خليج   

اليوجد

http://www.paci.gov.kw/
https://services.paci.gov.kw/cr/gcc/update-photo?lang=ar


.إثبات رسم  1.

.مطابقة للمواصفاتصورة شخصية 2.

.فصيلة الدم3.

. عام18بصمة  األدلة الجنائية لمن أتم 4.

ن المستفيد من    دول مجلس التعاون الخليجى  تجديد البطاقة المدنيةتمكي 
مواطتن

26

.واضحةالشخصيةالصورةتكونو واضحالمرفقالمستند يكونأن1.

منذلكيثبتما تقديمهمحالالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنوالشديدةالمتوسطةاإلعاقةذوييعفن 2.

.2010لسنة8رقمالقانونألحكامتطبيقا اإلعاقةذويلشئونالعامةالهيئة

اصةالخاألمر يهمهلمنشهاداتإستخراجورسومالمدنيةالبطاقةوتجديد إصدار رسوممنالمعوز المسنيعفن 3.

لسنة18رقمقانونالألحكامتطبيقا والعملاإلجتماعيةالشئونوزارةمنذلكيثبتما تقديمهمحالالفرديةببياناتهم

ن اإلجتماعيةالرعايةبشأن2016 .للمسني 

  اإلضافةصفحةتوفت  4.
ن
.المضافتسجيلعند الجواز ف

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

.الصفحة الرئيسية2.

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

ن رسوم تدفع قيمتها عدنانت  5

.طريق موقع الهيئة

.فلس لكل رسالة نصية50

حق بأحد األم أو الزوجة  كويتية أو يعمل بالكويت أو ملت)يجدد الخليجى  

المدارس أو الجامعات والمعاهد بدولة الكويت أو امتالك ترخيص 

(.  تجاري أو عقار

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

التجديد لفرد خليج   

http://www.paci.gov.kw/
https://services.paci.gov.kw/cr/gcc/renew?lang=ar
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الجهات والمبان

.إصدار رقم آل  لقسيمة✓
.إضافة جهة✓
.إضافة مبت  ✓
.تحديث بيانات الجهات✓
.تحديث مبت  ✓
.تنبيهات مالك العقار✓
متابعة طلبات الجهات والعناوين✓

https://www.paci.gov.kw/EServices/Services.aspx

https://services.paci.gov.kw/card/add-request-attachment?lang=ar
https://www.paci.gov.kw/EServices/Services.aspx


إصدار رقم آل  لقسيمة

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك1.

.وثيقة الملكية2.

.مخطط البلدية3.

.كتاب المساحة من البلدية4.

كة أو بنك5.   حالة اختيار شر
ن
.صورة من إعتماد التوقيع ف

 المستفيد من إصدار رقم آىل  لقسيمة
ن المواطنونتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

28

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح 1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar
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إضافة جهة

https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar

.الجمعيات والمبرات الخيرية1.

.الحضانات2.

.الصيادين3.

.المزارع4.

كز الطبية والعيادات5. .المرا

.المقفلة/المساهمه العامة6.

.المكاتب الهندسية7.

.مدققين الحسابات8.

.ةمكتب المحاما9.

.تربية اإلبل واألغنام10.

.واإلسطبالتالجواخير11.

.تفعيل رقم مدني مؤقت12.

https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


يه ) إضافة جهة  ات والجمعيات الخت  (المت 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.كتاب االشهار الصادر من وزارة الشئون 1.

.عقد اإليجار 2.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  3.

.صورة واجهة الجمعية 4.

يه ات والجمعيات الخت  ن المستفيد من تسجيل المتى المواطنونتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

30

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


(الحضانات ) إضافة جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة 1.

.ترخيص الصادر من وزارة الشئون للحضانة 2.

.عقد اإليجار 3.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  4.

.صورة واجهة الحضانة 5.

ن المستفيد من تسجيل حضانة  جديدة أصحاب الرخص التجاريةتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

31

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد 

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


(الصيادين ) إضافة جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة 1.

وة رخصة الصيد الصادرة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر 2.

ن  (.األمام والخلف ) السمكية من الجهتي 

خيص الصادر من الجهات   للتر
ن المستفيد من إصدار رقم مدنن تمكي 

ألول مرة
أصحاب الرخص

.فلس لكل رسالة نصية 50

32

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


(المزارع ) إضافة جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.مخطط المساحة من إدارة المساحة للمزرعة من البلدية1.

وة شهادة لمن يهمة األمر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر 2.

.السمكية 

.عقد أمالك الدولة للمزرعة من وزارة المالية 3.

.صورة الالفتة اإلرشادية مع واجهة المزرعة 4.

ن المستفيد من تحويل المزرعة من شخص إىل شخص أصحاب المزارعتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

33

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

  نظام العناوين و ذلك عن طريق ال
ن
خدمات إتمام تسجيل المزرعة ف

ونية  تعديل مبتن اإللكتر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar
https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


(المراكز الطبية والعيادات ) إضافة جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة 1.

خيص الصادر من وزارة الصحة 2. .التر

.عقد اإليجار 3.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  4.

.صورة واجهة المركز أو العيادة 5.

ن المستفيد من تسجيل المراكز الطبية العيادات أصحاب الرخص التجاريةتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

34

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


(مقفلة /مساهمة عامة ) إضافة جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك 1.

خيص الصادر من وزارة التجارة 2. .التر

.عقد اإليجار 3.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  4.

ن المستفيد من تسجيل الجهة ذات المساهمة العامة  تمكي 

أصحاب الرخص التجاريةوالمقفلة

.فلس لكل رسالة نصية 50

35

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


(المكاتب الهندسية ) إضافة جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة 1.

.عقد اإليجار 2.

.صورة واجهة المكتب 3.

خيص من بلدية الكويت 4. .التر

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  5.

ن المستفيد من تسجيل المكتب الهندس   تمكي 
أصحاب الرخص

.فلس لكل رسالة نصية 50

36

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح و تكون الصورة الشخصية واضحة1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


مدقيي   الحسابات( إضافة جهة)

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة1.

ن الكويتية2. خيص الصادر من جمعية المحاسبي  .التر

.عقد اإليجار3.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  4.

.صورة واجهة المكتب5.

ن المستفيد من إنشاء مكتب تدقيق حسابات أصحاب الرخصتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية50

37

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

ال يوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


مكتب المحاماة ( إضافة جهة)

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية1.

.هوية المحام  2.

ن 3. .شهادة لمن يهمه األمر من جمعية المحامي 

.عقد اإليجار4.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  5.

.صورة واجهة المكتب6.

ن المستفيد من إنشاء مكتب محاماة تمكي 
أصحاب الرخص

.فلس لكل رسالة نصية50

38

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

ال يوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


.صوره البطاقة المدنية لصاحب الرخصة1.

وة الزراعية والحيوانية2. شهادة )الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتر

ن  (.تحصي 

خيص الصادر من الجهات ألول   للتر
ن المستفيد من إصدار رقم مدنن تمكي 

مره

أصحاب الرخص

39

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.ال يوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.ان يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

.فلس لكل رسالة نصية50

(تربية اإلبل واألغنام)إضافة جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


صوره البطاقة المدنية لصاحب الحيازه1.

وة الزراعية والحيوانية2. .عقد اإليجار من الهيئة العامة للتر

.صورة واجهة الجاخور أو اإلسطبل3.

ن المستفيد من تسجيل بيانات جاخور أو إسطبل لدية رقم آىل  من تمكي 

قبل 
المواطنون

40

  نظام العناوين و ذلك عن ط/إتمام تسجيل الجاخور1.
ن
ريق اإلسطبل ف

ونية  تعديل مبتن الخدمات اإللكتر

.صدور عقد دائم مذكور فيه الرقم اآلىل  2.

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

.فلس لكل رسالة نصية50

(إسطبل/ جاخور )إضافة جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar
https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


  مؤقت)إضافة جهة 
(تفعيل رقم مدن 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك1.

خيص الصادر من وزارة التجارة2. .التر

.كتاب تفعيل من وزارة التجارة3.

.عقد اإليجار4.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  5.

  للجهة وذلك لمراجعة 
ن المستفيد من إصدار رقم مدنن تمكي 

وزارة التجارة
أصحاب الرخص التجارية

.فلس لكل رسالة نصية50

41

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.ال يوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


42

إضافة مبنى

https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar

.الجمعيات التعاونية1.

.مبنى حكومي2.

.عمارة أو مجمع3.

.بيت خاص أو فيال4.

.مبنى صناعي5.

.مزرعة6.

https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar


(الجمعيات التعاونية ) إضافة مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.مخطط هندس  معتمد من الطابع الخاص 1.

.رخصة البلدية مطابقة للمخطط 2.

.عقد وزارة المالية 3.

.شهادة لمن يهمة األمر من وزارة المالية 4.

.مخطط مساج  5.

 المستفيد من تسجيل جمعية تعاونية جديدة وإصدر رقم آىل  
ن تمكي 

ألول مرة
إدارة الجمعية التعاونية

.فلس لكل رسالة نصية 50
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وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar


 حكوم  ) إضافة مبت  
(مبت 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية 1.

.كتاب رسم  من الجهة الطالبة 2.

.3  
.وصل التيار الكهربان 

.صورة واجهة المبتن 4.

 حكوم  
ن المستفيد من إضافة مبتن الجهات الحكوميةتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

44

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar


(عمارة أو مجمع ) إضافة مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك1.

.وثيقة الملكية 2.

شهادة لمن يهمة االمر من إدارة االنشاءات برقم الشارع ورقم 3.

.المبتن 

  المعتمد من البلدية4.
.الصفحة األوىل من مخطط المبانن

.ترخيص البناء الصادر من البلدية 5.

  صادر من البلدية موجه لو 6.
زارة كتاب إيصال التيار الكهربان 

.الكهرباء والماء 

.صورة واجهة العمارة أو المجمع 7.

كة أو بنك 8.   حالة اختيار شر
ن
.صورة من اعتماد التوقيع ف

ن المستفيد من إضافة عقار تجاري أو إستثماري المواطنونتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

45

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar


(بيت خاص أو فيال ) إضافة مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك 1.

وثيقة الملكية او شهادة لمن يهمة االمر حديثة من الرعاية 2.

.السكنية 

شهادة لمن يهمة األمر من إدارة اإلنشاءات برقم الشارع ورقم 3.

.المبتن 

  موضح فيه العنوان ويكون حديث4.
.ا وصل التيار الكهربان 

.صورة واجهة البيت أو الفيال 5.

كة أو بنك 6.   حالة اختيار شر
ن
.صورة من إعتماد التوقيع ف

ن المستفيد من إضافة بيت خاص أو فيال  المواطنونتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

46

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar


(مبت  صناع  ) إضافة مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية1.

.صورة  وصل اإليجار ساري المفعول2.

.عقد من الهيئة العامة للصناعة3.

.مخطط هندس  من بلدية الكويت 4.

.وصل كهرباء حديث5.

.صورة واجهة المبتن 6.

 المستفيد من تسجيل قسيمة صناعية وإصدار رقم آىل  
ن تمكي 

ألول مرة
المواطنون

.فلس لكل رسالة نصية 50

47

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar


(مزرعة ) إضافة مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك1.

.صورة المخطط المساج  من البلدية2.

وة السمكية ش3. امل مخطط من الهيئة العامة لشئون الزراعة و التر

.احداثيات حدود القسيمة

وة شهادة لمن يهمة األمر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر 4.

.السمكية 

.عقد أمالك الدولة للمزرعة من وزارة المالية 5.

.صورة الالفتة مع السور6.

كة او بنك7.   حالة اختيار شر
ن
.صورة إعتماد التوقيع ف

 المستفيد من تسجيل مزرعة و إصدار رقم آىل  ألول مرة
ن أصحاب المزارعتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

48

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

ونية 3.   حال وجود رقم آىل  للمزرعة يجب إجراء المعاملة من خالل الموقع عن طريق الخدمات اإللكتر
ن
بتن تحديث مف

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar


49

تحديث بيانات جهة

https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar

.الجمعيات والمبرات الخيرية1.

.الحضانات2.

.الصيادين3.

.المزارع4.

كز الطبية والعيادات5. .المرا

.المقفلة/المساهمه العامة6.

.المكاتب الهندسية7.

.مدققين الحسابات8.

.مكتب المحاماة9.

.تربية اإلبل واألغنام10.

.واإلسطبالتالجواخير11.

https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


يه ) تعديل بيانات جهة  ات والجمعيات الخت  (المت 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.كتاب االشهار الصادر من وزارة الشئون 1.

.عقد اإليجار 2.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  3.

.صورة واجهة الجمعية 4.

ات والجمعيات الخ ن المستفيد من تعديل بيانات المتى يهتمكي  المواطنونت 

.فلس لكل رسالة نصية 50

50

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(الحضانات ) تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة 1.

.ترخيص الصادر من وزارة الشئون للحضانة 2.

.عقد اإليجار 3.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  4.

.صورة واجهة الحضانة 5.

ن المستفيد من تعديل بيانات الحضانة أصحاب الرخص التجاريةتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

51

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد 

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(الصيادين ) تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة 1.

وة رخصة الصيد الصادرة من الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر 2.

ن  (األمام والخلف ) السمكية من الجهتي 

ن المستفيد من تعديل بيانات رخصة الصيد أصحاب الرخصتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

52

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(المزارع ) تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.مخطط المساحة من إدارة المساحة للمزرعة من البلدية1.

وة شهادة لمن يهمة األمر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر 2.

.السمكية 

.عقد أمالك الدولة للمزرعة من وزارة المالية 3.

.صورة الالفتة االرشادية مع واجهة المزرعة 4.

خيص ن المستفيد من تعديل اسم الحائز أو رقم التر للمزرعةتمكي 
أصحاب المزارع

.فلس لكل رسالة نصية 50

53

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1..وجود رقم آىل  للمزرعة

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. ضغط هناإالذهاب للخدمة مباشر .أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

:تغيت  اسم الحائز يكون فقط للحاالت التالية3.

يك• .دخول أو خروج شر

.من شخص اىل ورثة أو العكس•

  حالة تغت  االسم من شخص إىل شخص فتعتتى معاملة 4.
ن
.إضافة جهةاما ف

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/card/payment?lang=ar
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar
https://services.paci.gov.kw/establishment?lang=ar


(المراكز الطبية والعيادات ) تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة 1.

خيص الصادر من وزارة الصحة 2. .التر

.عقد اإليجار 3.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  4.

.صورة واجهة المركز أو العيادة 5.

ن المستفيد من تعديل بيانات المركز الطتى  أو العيادة تمكي 
أصحاب الرخص التجارية

.فلس لكل رسالة نصية 50

54

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(مقفلة /مساهمة عامة ) تعديل بيانات جهة

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك 1.

خيص الصادر من وزارة التجارة 2. .التر

.عقد اإليجار 3.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  4.

ن المستفيد من تعديل بيانات الرخص ذات طابع المساهمة تمكي 

أصحاب الرخص التجاريةالعامة أو المقفلة

.فلس لكل رسالة نصية 50

55

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

.الرخص التجارية األخرى تتم عن طريق وزارة التجارة3.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(المكاتب الهندسية ) تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة 1.

.عقد اإليجار 2.

.صورة واجهة المكتب 3.

خيص من بلدية الكويت 4. .التر

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  5.

ن المستفيد من تعديل بيانات المكتب الهندس   تمكي 
أصحاب الرخص التجارية 

.فلس لكل رسالة نصية 50

56

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(مدقيي   الحسابات)تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية لصاحب الرخصة1.

ن الكويتية2. خيص الصادر من جمعية المحاسبي  .التر

.عقد اإليجار3.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  4.

.صورة واجهة المكتب5.

ن المستفيد من تعديل بيانات مكتب تدقيق حسابات أصحاب الرخص التجارية تمكي 

.فلس لكل رسالة نصية50

57

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

ال يوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


( مكتب المحاماة)تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية1.

.هوية المحام  2.

ن 3. .شهادة لمن يهمه األمر من جمعية المحامي 

.عقد اإليجار4.

.وصل اإليجار للشهر الحاىل  5.

.صورة واجهة المكتب6.

ن المستفيد من تعديل بيانات مكتب محاماة أصحاب الرخص التجارية تمكي 

.فلس لكل رسالة نصية50

58

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.ال يوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(تربية اإلبل واألغنام)تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

أصحاب الرخص التجارية 

.فلس لكل رسالة نصية50

59

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.ال يوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

ن المستفيد من تعديل بيانات الرخصة تمكي 

.صوره البطاقة المدنية لصاحب الرخصة1.

وة الزراعية والحيوانية2. شهادة )الشهادة الصادره من الهيئة العامة للتر

ن  (.تحصي 

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(إسطبل/ جاخور )تعديل بيانات جهة 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

المواطنون

.فلس لكل رسالة نصية50

60

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.وجود رقم آىل  للجاخور أو اإلسطبل

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

ن المستفيد من تعديل بيانات الجاخور  اإلسطبل/تمكي 

صوره البطاقة المدنية لصاحب الحيازة1.

وة الزراعية والحيوانية2. .عقد اإليجار من الهيئة العامة للتر

.صورة واجهة الجاخور أو اإلسطبل3.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


61

تحديث مبنى

https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar

.الجمعيات التعاونية1.

.مبنى حكومي2.

.عمارة أو مجمع3.

.بيت خاص أو فيال4.

.مبنى صناعي5.

.مزرعة6.

.جاخور أو حظيرة7.

https://services.paci.gov.kw/establishment/edit?lang=ar


(الجمعيات التعاونية ) تحديث مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.مخطط هندس  معتمد من الطابع الخاص 1.

.رخصة البلدية مطابقة للمخطط 2.

.عقد وزارة المالية 3.

.شهادة لمن يهمة األمر من وزارة المالية 4.

.مخطط مساج  5.

ن المستفيد من تحديث بيانات الجمعية التعاونية إدارة الجمعية التعاونيةتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

62

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar


 حكوم  ) تحديث مبت  
(مبت 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية 1.

.كتاب رسم  من الجهة الطالبة 2.

.3  
.وصل التيار الكهربان 

.صورة واجهة المبتن 4.

 حكوم  
ن المستفيد من تحديث بيانات مبتن الجهات الحكوميةتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50

63

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar


(عمارة أو مجمع ) تحديث مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك1.

.وثيقة الملكية 2.

شهادة لمن يهمة االمر من إدارة االنشاءات برقم الشارع ورقم 3.

.المبتن 

  المعتمد من البلدية4.
.الصفحة األوىل من مخطط المبانن

.ترخيص البناء الصادر من البلدية 5.

.صورة واجهة العمارة أو المجمع 6.

كة أو بنك 7.   حالة اختيار شر
ن
.صورة من اعتماد التوقيع ف

ن المستفيد من تحديث بيانات مبتن تجاري أو إستثما ريتمكي 
المواطنون

.فلس لكل رسالة نصية 50
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وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar


(بيت خاص أو فيال ) تحديث مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك 1.

.سكنية وثيقة الملكية أو شهادة لمن يهمة االمر حديثة من الرعاية ال2.

.بتن شهادة لمن يهمة األمر من إدارة اإلنشاءات برقم الشارع ورقم الم3.

  موضح فيه العنوان ويكون حديثا 4.
.وصل التيار الكهربان 

.صورة واجهة البيت أو الفيال 5.

كة أو بنك 6.   حالة اختيار شر
ن
.صورة من إعتماد التوقيع ف

ن المستفيد من تحديث بيانات بيت خاص أو فيال تمكي 
المواطنون

.فلس لكل رسالة نصية 50
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وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

اليوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar


(مبت  صناع  ) تحديث مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية1.

.صورة  وصل اإليجار ساري المفعول2.

.عقد من الهيئة العامة للصناعة3.

.مخطط هندس  من بلدية الكويت 4.

.صورة واجهة المبتن 5.

ن المستفيد من تحديث بيانات قسيمة صناعية المواطنونتمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50
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وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.اليوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar


(مزرعة ) تحديث مبت  

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك1.

.صورة المخطط المساج  من البلدية2.

وة السمكية ش3. امل مخطط من الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر

.احداثيات حدود القسيمة

وة شهادة لمن يهمة األمر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر 4.

.السمكية 

.عقد أمالك الدولة للمزرعة من وزارة المالية 5.

.صورة الالفتة مع السور6.

كة او بنك7.   حالة اختيار شر
ن
.صورة إعتماد التوقيع ف

ن المستفيد من تعديل بيانات مزرعة أصحاب المزارع.تمكي 

.فلس لكل رسالة نصية 50
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وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.وجود رقم آىل  للمزرعة

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

ونية 3.   حال عدم وجود رقم آىل  للمزرعة يجب إجراء المعاملة من خالل الموقع عن طريق الخدمات اإللكتر
ن
تن إضافة مبف

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar
https://services.paci.gov.kw/building?lang=ar


ة)تحديث مبت   ( جاخور أو حظت 

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.صورة البطاقة المدنية للمالك1.

وة شهادة لمن يهمة األمر من الهيئة العامة لشئون الزراعة والتر 2.

.السمكية 

ة ن المستفيد من تعديل بيانات الجاخور أو الحظت  المواطنون.تمكي 

.فلس لكل رسالة نصية50
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وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

ة .وجود رقم آىل  للجاخور أو الحظت 
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar


  حال تسجيل المستأجر•
ن
:ف

.وصل إيجار  للشهر الحاىل  1.

.عقد اإليجار2.

(.معتمد من بلدية  الكويت)مخطط الدور 3.

  حال تسجيل المالك•
ن
:ف

.وثيقة المبتن 1.

.صورة البطاقة المدنية2.

(.معتمد من بلدية  الكويت)مخطط الدور 3.

  
ن
 المستفيد إضافة الرقم اآلىل  للوحدة الجديدة الموجودة ف

ن تمكي 

العقار
المواطنون و المقيمون

69

www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.ال يوجد

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

.فلس لكل رسالة نصية50

.أن يكون المستند المرفق واضح1.

.يستوجب إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية وأن تكون المرفقات باللغة العربية 2.

  عقار ) تحديث مبت  
 
(إضافة وحدة ف

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://services.paci.gov.kw/building/edit?lang=ar


تنبيهات مالك العقار

المستفيد من الخدمة   الهدف من الخدمة                                                

رسوم الخدمة   متطلبات الخدمة                                                

.1  
.الرقم المدنن

.الرقم المسلسل2.

.الهاتف النقال3.

.4  
ونن يد اإللكتر .التى

ن  د المستفيد من التسجيل بنظام التنبيهات الصحاب العقارات عنتمكي 

  جديد عىل مبتن أو وحدة
تسجيل اي رقم مدنن

المواطنون

.فلس لكل رسالة نصية50
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وط الخدمة                                                     طريقة الوصول للخدمة   شر

ال يوجد
www.paci.gov.kwالدخول عىل 1.

ونية2. .الخدمات اإللكتر

.اختيار نوع الخدمة3.

ة 4. إضغط هناالذهاب للخدمة مباشر

إرسال رمز تفعيل لرقم الهاتف النقال لتأكيد عملية التسجيل

https://www.paci.gov.kw/Default.aspx
https://www.paci.gov.kw/NotificationService/Subscribe.aspx


71

.الجنسية االصلية لحملة الجنسية الكويتية✓

.جواز السفر لحملة الجنسيات األخرى✓

.الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون✓

بيكسل و طول 500صورة شخصية خلفية زرقاء حديثة، أقصى حجم مسموح به عرض ✓

.بيكسل750

.أن تكون الصورة حديثة ال يزيد عمرها عن ستة شهور✓

.معالم الوجه واضحه والمالمح مميزة وبلون البشرة الطبيعي✓

.يكون الوجه ناظر مباشرة على الكاميرا✓

.إضاءة موحدة وال تظهرعلى الوجه ضالل✓

جهه غير مسموح بأغطية الرأس اال ألسباب دينية أو إجتماعية و بشرط ان تكون معالم الو✓

.بهذه الحالة من أسفل الذقن إلى أعلى الجبهه

.عدم إستخدام نظارة ذات إطار سميك وال يجب ان يغطي اإلطار أي جزء من العين✓

إثبات رسم  /مستند

مواصفات الصورة الشخصية 



احات يمكنكم التواصل معنا عن  للشكاوي و اإلقتر
  للهيئة

 
ون طريق الموقع اإللكتر

72

https://www.paci.gov.kw/ContactUs.aspx

https://www.paci.gov.kw/ContactUs.aspx

