نـظــام االســتـثـمـــار األجـنـبـــي
المملكة العربية السعودية

المادة األولى:
ٌكون لأللفاظ والعبارات التالٌة المعانً المبٌنة أمام كل منها ما لم ٌقتض السٌاق خالف ذلك:
أ ـ المجلس  :المجلس األقتصادي األعلى .
ب ـ مجلس اإلدارة  :مجلس إدارة الهٌئة العامة لإلستثمار .
ج ـ الهٌئة  :الهٌئة العامة لإلستثمار .
د ـ المحافظ  :محافظ الهٌئة العامة لإلستثمار ورئٌس مجلس اإلدارة .
هـ ـ المستثمر األجنبً :الشخص الطبٌعً الذي ال ٌتمتع بالجنسٌة العربٌة السعودٌة أو
الشخص االعتباري الذي ال ٌتمتع جمٌع الشركاء فٌه بالجنسٌة العربٌة السعودٌة.
وـ اإلستثمار األجنبً :توظٌف رأس المال األجنبً فً نشاط مرخص له بموجب هذا
النظام.
ز ـ رأس المال األجنبًٌ :قصد برأس المال األجنبً فً هذا النظام ــ على سبٌل المثال
ولٌس الحصر ـــ األموال والحقوق التالٌة متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبً:
 .1النقود واألوراق المالٌة واألوراق التجارٌة .
 .2أرباح االستثمار األجنبً إذا تم توظٌفها فً زٌادة رأس المال أو توسعة مشارٌع
قائمة أو إقامة مشارٌع جدٌدة .
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 .3اآلالت والمعدات والتجهٌزات وقطع الغٌار ووسائل النقل ومستلزمات اإلنتاج ذات
الصلة باإلستثمار .
 .4الحقوق المعنوٌة كالتراخٌص وحقوق الملكٌة الفكرٌة والمعرفة الفنٌة والمهارات
اإلدارٌة وأسالٌب اإلنتاج .
 .5منشآت السلع :المشروعات المنتجة للسلع الصناعٌة والزراعٌة (النباتٌة
والحٌوانٌة) .

ط ـ منشآت الخدمات  :مشروعات الخدمات والمقاوالت.
ي ـ النظام  :نظام اإلستثمار األجنبً.
ك ـ الالئحة :الالئحة التنفٌذٌة لهذا النظام.

المادة الثانية :
مع عدم اإلخالل بما تقضً به األنظمة واالتفاقٌات ٌ ،صدر إلستثمار رأس المال األجنبً
فً أي نشاط استثماري فً المملكة بصفة دائمة أو مإقتة ترخٌص من الهٌئة .وٌجب على
الهٌئة أن تبت فً طلب اإلستثمار خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ استٌفاء المستندات المطلوبة
فً الالئحة  .وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهٌئة فً الطلب وجب علٌها إصدار
الترخٌص المطلوب للمستثمر .
إذا رفضت الهٌئة الطلب خالل المدة المذكورة فٌجب أن ٌكون هذا القرار مسببا ،ولمن صدر
فً حقه قرار الرفض التظلم منه وفقا لما تقضً به األنظمة.

المادة الثالثة :
ٌختص المجلس بإصدار قائمة أنواع النشاط المستثنى من اإلستثمار األجنبً .
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المادة الرابعة:
مع مراعاة ما ورد فً المادة الثانٌة ٌجوز للمستثمر األجنبً الحصول على أكثر من
ترخٌص فً أنشطة مختلفة وتحدد الالئحة الضوابط الالزمة .

المادة الخامسة :
ٌجوز أن تكون اإلستثمارات األجنبٌة التً ٌرخص لها للعمل طبقا ألحكام هذا النظام بإحدى
الصورتٌن اآلتٌتٌن :
 .1منشآت مملوكة لمستثمر وطنً ومستثمر أجنبً .
 .2منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبً .
وٌتم تحدٌد الشكل القانونً للمنشآت طبقا لألنظمة والتعلٌمات .

المادة السادسة :
ٌتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجمٌع المزاٌا والحوافز والضمانات التً
ٌتمتع بها المشروع الوطنً حسب األنظمة والتعلٌمات .

المادة السابعة:
ٌحق للمستثمر األجنبً إعادة تحوٌل نصٌبه من بٌع حصته  ،أو من فائض التصفٌة أو
األرباح التً حققتها المنشآت للخارج أو التصرف فٌها بؤٌة وسٌلة مشروعة أخرى .كما
ٌحق له تحوٌل المبالغ الضرورٌة للوفاء بؤي التزامات تعاقدٌة خاصة بالمشروع .

3

المادة الثامنة :
ٌجوز للمنشآت األجنبٌة المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات الالزمة فً حدود
الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملٌن بها أو بعضهم وذلك وفقا
ألحكام تملُّك غٌر السعودٌٌن للعقار .

المادة التاسعة :
تكون كفالة المستثمر األجنبً وموظفٌه غٌر السعودٌٌن على المنشآت المرخص لها .

المادة العاشرة :
توفر الهٌئة للراغبٌن فً االستثمار كل المعلومات واإلٌضاحات واإلحصائٌات الالزمة ,كما
تقدم لهم كل الخدمات واإلجراءات لتسهٌل وإنجاز جمٌع المعامالت المتعلقة باالستمارات .

المادة الحادية عشرة :
ال تجوز مصادرة االستثمارات التابعة للمستثمر األجنبً كال أو جزءا إال بحكم قضائً كما
ال ٌجوز نزع ملكٌتها كال أو جزءا إال للمصلحة العامة مقابل تعوٌض عادل وفقا لألنظمة
والتعلٌمات .

المادة الثانية عشرة :
 .1تبلغ الهٌئة المستثمر األجنبً كتابٌا عند مخالفة أحكام هذا النظام والئحته إلزالة المخالفة
خالل مدة زمنٌة تحددها الهٌئة تتناسب وإزالة المخالفة .
 .2مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة أشد ٌعاقب المستثمر األجنبً عند بقاء المخالفة بؤي من
العقوبات التالٌة :
 حجب كل أو بعض الحوافز والمزاٌا المقررة للمستثمر األجنبً.
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 فرض غرامة مالٌة ال تتجاوز (500000خمسمائة ألف لاير سعودي).
 إلغاء ترخٌص اإلستثمار األجنبً .
 .3تطبق العقوبات المشار إلٌها فً الفقرة ( )2أعاله بقرار من مجلس اإلدارة .
ٌ .4جوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى دٌوان المظالم وفقا لنظامه .

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم اإلخالل باإلتفاقٌات التً تكون المملكة العربٌة السعودٌة طرفا فٌها :
 .1تتم تسوٌة الخالفات التً تنشؤ بٌن الحكومة والمستثمر األجنبً فٌما له عالقة
باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودٌا قدر اإلمكان  ،فإذا تعذر ذلك ٌحل
الخالف حسب األنظمة.
 .2تتم تسوٌة الخالفات التً تنشؤ بٌن المستثمر األجنبً وشركائه السعودٌٌن فٌما له
عالقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودٌا قدر اإلمكان  ،فإذا تعذر ذلك
ٌحل الخالف حسب األنظمة.

المادة الرابعة عشرة :
تعامل جمٌع اإلستثمارات األجنبٌة المرخص لها بموجب هذا النظام طبقا ألحكام الضرائب
المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة وما ٌطرأ علٌها من تعدٌالت .

المادة الخامسة عشرة :
ٌلتزم المستثمر األجنبً بالتقٌد بكل األنظمة واللوائح والتعلٌمات المعمول بها فً المملكة
العربٌة السعودٌة وباالتفاقٌات الدولٌة التً تكون طرفا فٌها .
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المادة السادسة عشرة :
ال ٌخل تطبٌق هذا النظام بالحقوق المكتسبة لإلستثمارات األجنبٌة القائمة بصورة نظامٌة قبل
نفاذ هذا النظام  ،ومع ذلك فان ممارسة هذه المشروعات لنشاطها أو زٌادة رأس مالها
تخضع ألحكامه .

المادة السابعة عشرة :
تصدر الهٌئة الالئحة وتنشر فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعمل بها من تارٌخ نشرها .

المادة الثامنة عشرة :
ٌنشر هذا النظام فً الجرٌدة الرسمٌة  ،وٌعمل به بعد ثالثٌن ٌوما من تارٌخ نشره ،وٌلغى
نظام إستثمار رأس المال األجنبً الصادر بالمرسوم الملكً رقم (م )4/وتارٌخ
1311/2/2هـ كما ٌلغى كل ما ٌتعارض معه من أحكام .

للمزيد من المعلومات اإلستثمارية إضغط على رابط هيئة األستثمار:
http://www.sagia.gov.sa
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