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قرار جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار رقم ( ) 74 / 2وتاريخ 1435/ 5/12هـ
الهيئة العامةلالستثمار

�إن جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار
بناء على ال�صالحيات املخولة له مبوجب تنظيم الهيئة العامة لال�ستثمار
ال�صادر مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )2وتاريخ 1421/1/5هـ.
وبعد الإطالع على نظام اال�ستثمار الأجنبي ال�صادر باملر�سوم امللكي
رقم (م )1/وتاريخ 1421/1/15هـ.
وبعد الإطالع على الالئحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار الأجنبي ال�صادرة
بقرار جمل�س الإدارة رقم ( )20/1وتاريخ 1423/4/13هـ.
وبعد الإطالع على الئحة النظر يف خمالفات �أحكام نظام اال�ستثمار
الأجنبي ال�صادر بقرار جمل�س الإدارة رقم ( )69/6وتاريخ

1433/11/14هـ
وبعد الإطالع على العر�ض املقدم للمجل�س يف االجتماع التا�سع وال�ستون
بتاريخ 1433/11/14هـ ،من قبل �إدارة الهيئة املت�ضمن طلب تعديل
الئحة النظر يف خمالفات �أحكام نظام اال�ستثمار الأجنبي ال�صادر بقرار
جمل�س الإدارة رقم ( )37/3وتاريخ 1425/4/19هـ.
قرر ما يلي  :ـ
�أو ًال� :إلغاء الئحة النظر يف خمالفات �أحكام نظام اال�ستثمار الأجنبي
واجلزاءات وقواعد نظرها ،ال�صادرة بقرار جمل�س الإدارة رقم ()69/6
وتاريخ 1433/11/14هـ.

ثانياً  :املوافقة على تعديل الالئحة التنفيذ ّية لنظام اال�ستثمار
الأجنبي ال�صادرة بقرار جمل�س الإدارة رقم ( )20/1وتاريخ
1423/4/13هـ وفق ال�صياغة املرفقة .
ثالثاً  :ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية و ُيع َمل به من تاريخ
ُ�صدوره.

عبداللطيف بن �أحمد العثمان
املحافظ ورئي�س جمل�س الإدارة

الالئحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار االجنبي
المادة األولى :
لغر�ض تطبيق هذه الالئحة يكون للألفاظ والعبارات التالية املعاين
يقت�ض ال�سياق خالف ذلك:
املبينة �أمامها ،ما مل ِ
املجل�س :املجل�س االقت�صادي الأعلى.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار.
رئي�س جمل�س الإدارة :رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة لال�ستثمار.
املحافظ :حمافظ الهيئة العامة لال�ستثمار ورئي�س جمل�س الإدارة .
الهيئة :الهيئة العامة لال�ستثمار.
الرتخي�ص  :موافقة ت�صدرها الهيئة ملزاولة ن�شاط معني يدخل يف
نطاق اخت�صا�صاتها ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة
طالب الرتخي�ص :
 1ـ ال�شخ�ص االعتباري الذي ال يتمتع باجلن�سية العربية ال�سعودية
ويقدم للمملكة بغر�ض اال�ستثمار.
 2ـ ال�شخ�ص الطبيعي �أو ال�شخ�ص االعتباري الذي يتمتع
باجلن�سية العربية ال�سعودية ال�شريك مع ال�شخ�ص االعتباري الوارد
يف الفقرة (. )1
امل�ستثمِر الأجنبي :ال�شخ�ص الطبيعي الذي ال يتمتع باجلن�سية
العربية ال�سعودية� ،أو ال�شخ�ص االعتباري الذي ال يتمتع جميع
ال�شركاء فيه باجلن�سية العربية ال�سعودية.
اال�ستثمار الأجنبي :توظيف ر�أ�س املال الأجنبي يف ن�شاط مرخ�ص له
مبوجب النظام وهذه الالئحة.
ر�أ�س املال الأجنبي :يق�صد بر�أ�س املال الأجنبي ـ على �سبيل املثال
ولي�س احل�صر ـ الأموال واحلقوق التالية متى كانت مملوكة مل�ستثمر
�أجنبي:
 - 1النقود والأوراق املالية والأوراق التجارية.
� - 2أرباح اال�ستثمار الأجنبي عند توظيفها يف زيادة ر�أ�س املال �أو
تو�سعة م�شاريع قائمة �أو �إقامة م�شاريع جديدة.
 - 3الآالت واملعدات والتجهيزات وقطع الغيار وو�سائل النقل
وم�ستلزمات الإنتاج والعقارات ذات ال�صلة باال�ستثمار.
 - 4احلقوق املعنوية مثل الرتاخي�ص وحقوق امللكية الفكرية
واملعرفة الفنية ،واملهارات الإدارية و�أ�ساليب الإنتاج.
النظام :نظام اال�ستثمار الأجنبي.
من�ش�آت ال�سلع :امل�شروعات املنتجة لل�سلع ال�صناعية والزراعية
(النباتية واحليوانية).
من�ش�آت اخلدمات :م�شروعات اخلدمات واملقاوالت.
الالئحة :الالئحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار الأجنبي.
مراقبي الهيئة :االفراد املكلفني بتعميد خطي من املحافظ او من
ينيبه مبتابعة تنفيذ احكام النظام والئحته من موظفي الهيئة �أو
غريهم.
املركز :مركز اخلدمة ال�شاملة املن�صو�ص عليه يف املادة التا�سعة من
تنظيم الهيئة.
المادة الثانية:
مع عدم االخالل بقائمة �أنواع الن�شاط امل�ستثنى من اال�ستثمار
الأجنبي ،ي�صدر ال�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي يف �أي ن�شاط ا�ستثماري
ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة ترخي�ص من الهيئة وفقاً للنظام والالئحة
وما ي�صدره جمل�س الإدارة من قرارات ،وي�صدر قرار املوافقة على
الرتخي�ص بتوقيع املحافظ �أو من يفو�ضه ،خالل مدة ثالثني يوم عمل
من تاريخ ا�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة يف هذا الالئحة وحتقق �شروط
و�ضوابط منحه.
المادة الثالثة:
يقوم جمل�س الإدارة ب�صفة دورية مبراجعة قائمة الأن�شطة امل�ستثناة
من اال�ستثمار الأجنبي بغر�ض تقلي�صها ويرفعها �إىل املجل�س للنظر يف
�إقرارها.
المادة الرابعة:
يجوز �أن تكون اال�ستثمارات الأجنبية التي يرخ�ص لها طبقاً لأحكام
النظام وهذه الالئحة ب�إحدى ال�صورتني الآتيتني:
 - 1من�ش�آت مملوكة مل�ستثمر وطني وم�ستثمر �أجنبي.

 -2من�ش�آت مملوكة بالكامل مل�ستثمر �أجنبي.
ويقت�صر ال�شكل القانوين لها على �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �أو
�شركة م�ساهمة� ،أو فرع �شركة �أجنبية� ،أو �أي �شكل قانوين �آخر ي�صدر
جمل�س االدارة قرار ًا يف �ش�أنه .
المادة الخامسة:
يتمتع امل�شروع املرخ�ص له مبوجب النظام وهذه الالئحة بجميع
املزايا واحلوافز وال�ضمانات التي يتمتع بها امل�شروع الوطني ح�سب
الأنظمة والتعليمات وما يطر�أ عليها من تعديالت ومنها على �سبيل
املثال:
-1احلوافز املن�صو�ص عليها يف نظام التنظيم ال�صناعي املوحد لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
م 20/وتاريخ 1427/4/4هـ.
-2متلك العقارات الالزمة ملزاولة الن�شاط املرخ�ص له مبزاولته يف
حدود احلاجة ،مبا يف ذلك العقار الالزم ل�سكن امل�ستثمر الأجنبي
و�سكن العاملني لدية بعد موافقة الهيئة امل�سبقة   وفقاً لأحكام نظام
متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم
م 15/بتاريخ 1421/4/17هـ.
-3املزايا املرتتبة عن اتفاقيات جتنب االزدواج ال�ضريبي واتفاقيات
ت�شجيع وحماية اال�ستثمارات التي تربمها اململكة.
-4عدم م�صادرة اال�ستثمارات ك ًال �أو جزء ًا �إال بحكم ق�ضائي �أو نزع
ملكيتها ك ًال �أو جزء ًا �إال للم�صلحة العامة ومقابل تعوي�ض عادل.
�-5إعادة حتويل ن�صيب امل�ستثمر الأجنبي من بيع ح�صته �أو من
فائ�ض الت�صفية �أو الأرباح التي حققتها امل�شروع للخارج �أو الت�صرف
فيها ويحق له حتويل املبالغ ال�ضرورية للوفاء ب�أي التزامات تعاقدية
خا�صة بامل�شروع.
-6حرية انتقال احل�ص�ص بني ال�شركاء وغريهم بعد موافقة الهيئة
امل�سبقة.
-7تكون كفالة امل�ستثمر الأجنبي وموظفيه غري ال�سعوديني على
املن�ش�أة املرخ�ص لها.
-8اال�ستفادة من القرو�ض ال�صناعية التي يقدمها �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي وفقاً لنظامه.
-9ترحيل �صايف اخل�سائر الت�شغيلية اىل ال�سنة ال�ضريبية التي تلي
ال�سنة التي حتققت فيها اخل�سارة  ،وفقا لأحكام نظام �ضريبة الدخل
ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/1/15هـ والئحته
التنفيذية.
-10اال�ستفادة من احلوافز ال�ضريبة املن�صو�ص عليها يف قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )359وتاريخ 1429/11/26هـ.
المادة السادسة-:
�شروط و�ضوابط منح الرتخي�ص لال�ستثمار الأجنبي:
� -1أال يكون الن�شاط اال�ستثماري املطلوب الرتخي�ص له �ضمن قائمة
الأن�شطة امل�ستثناة من اال�ستثمار الأجنبي.
� -2أن تكون املوا�صفات الفنية للمنتج وا�سلوب انتاجه مطابقة
للموا�صفات ال�سعودية �أو اخلليجية �أو الدولية.
� -3أال يكون طالب الرتخي�ص قد �صدرت �ضده �أحكام �أو قرارات نهائية
ب�سبب خمالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
� -4أال يكون طالب الرتخي�ص قد �صدرت �ضدة �أحكام �سابقة مبا يف ذلك
الأحكام يف املخالفات املالية �أو التجارية ،داخل اململكة �أو خارجها.
� -5أن يلتزم طالب الرتخي�ص بال�شروط وال�ضوابط والإقرارات
والتعهدات امللحقة بنموذج طلب الرتخي�ص اال�ستثماري.
� -6أن يحقق منح الرتخي�ص �أهداف اال�ستثمار و�أغرا�ض الهيئة .
وتطبيق هذه ال�شروط وال�ضوابط على طلبات جتديد الرتخي�ص.
المادة السابعة:
يجب على طالب الرتخي�ص �أو من ميثله نظاماً تعبئة منوذج طلب
الرتخي�ص اال�ستثماري الكرتونياً عن طريق املوقع الر�سمي للهيئة مع
ا�ستيفاء امل�ستندات التالية باللغة العربية �أو ترجمتها �إىل اللغة العربية
من مكتب معتمد يف اململكة :
� -1صورة ال�سجل التجاري وعقد الت�أ�سي�س للمن�ش�أة يف بلدها م�صدقة
من اجلهات املخت�صة وال�سفارة ال�سعودية.

� -2صورة من حجز اال�سم التجاري من وزارة التجارة وال�صناعة.
 -3م�شروع عقد ت�أ�سي�س �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة.
 -4م�شروع عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة امل�ساهمة.
 -5قرار ال�شركاء رغبتهم اال�ستثمار يف اململكة مو�ضحاً به �أ�سماء
ال�شركاء ور�أ�س املال ون�سبة ملكية كل �شريك واملركز الرئي�س للمن�ش�أة
وطبيعة الن�شاط ،وتعيني املدير العام وحتديد �صالحياته ،م�صدق من
اجلهات املخت�صة وال�سفارة ال�سعودية.
� -6صورة من جواز ال�سفر للمدير العام .
� -7صورة من الهوية الوطنية و�سجل اال�سرة اذا كان احد ال�شركاء
يتمتع باجلن�سية العربية ال�سعودية ،و�صورة من ال�سجل التجاري
لإثبات املهنة �أو م�ستخرج من الأحوال املدنية.
 -8تقدمي موافقة مبدئية من الوزارات �أو الهيئات املعنية يف اململكة ان
كان الن�شاط يتطلب موافقة اجلهة املعنية .
 -9تقدمي خطة عمل تف�صيلية تبني وبدقة قدرة امل�شروع على
حتقيق �أهداف اال�ستثمار مبا يف ذلك م�ساهمته يف زيادة دخل اململكة،
والوظائف التي �سيوفرها للمواطنني ،وكيفية م�ساهمة امل�شروع يف
تعزيز املناف�سة وحت�سني اخلدمات وتنويع اخليارات امام امل�ستهلكني،
واالبعاد اال�سرتاتيجية للم�شروع على اال�ستثمار يف اململكة ،والفائدة
التي �ستعود على املدينة التي �ستكون مرك ًز للم�شروع واملنطقة التابعة
لها ،وخطة التوظيف والتدريب تت�ضمن تقدير عدد العاملني ون�سبة
ال�سعوديني منهم يف كل �إدارة وم�ستوى �إداري وبرامج تدريب العاملني
وت�أهيلهم ،وعدد الفروع املخطط افتتاحها ،وتقدير تكاليف بدء الن�شاط
والتمويل الالزم.
 -10تقدمي ميزانية للمن�ش�أة طالبة الرتخي�ص من خارج اململكة لفرتة
ال تقل عن � 3سنوات تو�ضح �سالمة الو�ضع املايل للمن�شاة معتمدة
من مكتب حما�سبي وم�صدقة من اجلهاز املعني بالأن�شطة التجارية
وال�ضرائب ببلدها ،ومن �سفارة اململكة.
� -11إثبات القدرة املالية على اال�ستثمار مبا يتنا�سب مع ر�أ�س مال
امل�شروع وح�صة كل �شريك ،و مبا يتنا�سب مع خطة العمل املقدمة
للم�شروع.
� -12أي م�ستندات �أو بيانات �أو معلومات �أخرى تطلبها الهيئة .
المادة الثامنة:
يجوز للم�ستثمر الأجنبي احل�صول على �أكرث من ترخي�ص ملزاولة نف�س
الن�شاط �أو �أن�شطة اخرى خمتلفة وفقاً لل�ضوابط الآتية:
� -1أن تنطبق عليه ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ال�ساد�سة من
هذه الالئحة.
 -2ا�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة يف املادة ال�سابعة من هذه الالئحة.
� -3أن تعامل طلبات الرتخي�ص مبمار�سة نف�س الن�شاط كتو�سعة
للم�شروع القائم.
 -4تقرير من الإدارة املخت�صة يف الهيئة بعدم وجود خمالفات �أو
مالحظات على امل�شروع القائم.
وملجل�س الإدارة �إعادة النظر يف هذه ال�ضوابط ب�صورة دورية �أو
عندما تقت�ضي احلاجة.
المادة التاسعة:
ت�شعر الهيئة بالو�سائل الكرتونية طالب الرتخي�ص �أو من ميثله نظاماً
با�ستالم طلبه مت�ضمناً رقم قيده وتاريخه .وال ي�سلم الرتخي�ص اال بعد
ح�صول الهيئة على ا�صل امل�ستندات املطلوبة ملطابقتها يف احلاالت
التي ت�ستلزمها الهيئة.
المادة العاشرة:
تبلغ الهيئة طالب الرتخي�ص� أومن ميثله بالقرار النهائي الذي ت�صدره
يف �ش�أن طلبه� ،أما كتابياً بالت�سليم املبا�شر �أو بالربيد امل�سجل� ،أو
العنوان املعتمد ملحل الإقامة� ،أو با�ستخدام الربيد الإلكرتوين الواردين
يف منوذج طلب الرتخي�ص� أو ب�أي و�سيلة �أخرى يتحقق بها الإبالغ.
المادة الحادية عشرة:
�إذا قررت الهيئة رف�ض طلب الرتخي�ص �أو تعديله �أو جتديده يجب
�أن يكون القرار م�سبباً ويحق ل�صاحب ال�ش�أن االعرتا�ض لدى جمل�س
الإدارة خالل �ستني يوماً من تاريخ �إبالغه بالقرار.
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الالئحة التنفيذية لنظام اال�ستثمار االجنبي  ..تتمة
الهيئة العامةلالستثمار

وك�شوفات وحتويالت وم�سريات مالية وغريها.
 -13ت�أجري العمالة امل�سجلة على كفالة امل�شروع على الأ�شخا�ص �أو
المادة الثانية عشرة:
 -7متكني الهيئة او من تكلفه من املحا�سبني القانونني باالطالع على
املن�ش�آت �أو ت�شغيلهم لدى الغري .
ينظر جمل�س الإدارة يف االعرتا�ض ويبت فيه خالل ثالثني يوماً من
النظام املحا�سبي للمن�شاة اال�ستثمارية وميزانياتها وما تقدمه املن�شاة � -14سوء تنظيم العمليات ال�صناعية داخل امل�صنع وفقاً للمعايري
تاريخ تقدميه ،وي�صدر قراره بتوقيع املحافظ او من يفو�ضه  ،و�إذا
ال�صناعية املعمول به يف القطاع ال�صناعي .
للهيئة من معلومات و�إح�صاءات وبيانات وك�شوفات وم�سريات مالية
كان القرار برف�ض االعرتا�ض ،يحق ل�صاحب ال�ش�أن التظلم من ذلك
 -15عدم جتديد الوثائق املطلوبة نظاماً والالزمة لتنفيذ الن�شاط
ومراجعتها بناء ًا على طلب الهيئة.
�أمام ديوان املظامل ح�سب نظامه خالل �ستني يوماً من تاريخ �إبالغه
املرخ�ص.
 -8حتديد عنوان معتمد َا ملحل �إقامته العام �أو اخلا�ص لتلقي
بقرار جمل�س االدارة.
 -16تقدمي عقود تنفيذ وهمية ال وجود لها على �أر�ض الواقع .
الإ�شعارات والتبليغات والقرارات ونحوها من الهيئة ترتتب عليه
المادة الثالثة عشرة:
 -17تقدمي بيانات كاذبة� ،أو معلومات م�ضللة للهيئة.
جميع الآثار النظامية ،وحتديث بيانات عناوينها �إذا طر�أ عليها �أي
�شراء
امل�سبقة
الهيئة
موافقة
على
احل�صول
للم�ستثمر الأجنبي بعد
 -18عدم بدء املن�ش�أة مبزاولة الن�شاط بعد انتهاء اجلدول الزمني
تغيري ،خالل مدة �أق�صاها �ستون يوماً من التغيري.
من�ش�آت ا�ستثمار حملي �أو �أجنبي �أو م�شرتك �أو متلك ح�ص�ص بها،
� -9إن�شاء موقع الكرتوين على �شبكة االنرتنت يحوي جميع معلومات املحدد عند التقدمي .
على �أن تتوافر ال�شروط وال�ضوابط وامل�ستندات الواردة يف من هذه
 -19عدم تقدمي ما يفيد تنفيذ �أعمال مبا يتنا�سب مع ر�أ�س املال املرخ�ص .
املن�ش�أة ال�ضرورية مبا فيها معلومات االت�صال بها.
الالئحة.
 -20ا�ستغالل موقع املن�ش�أة يف غري الأن�شطة املرخ�ص بها.
 -10تعيني �ضابط ات�صال له مع الهيئة على ان يكون من عامليه
المادة الرابعة عشرة:
 -21عدم التقيد ب�إنتاج املنتجات املرخ�ص ب�إنتاجها كافة �أو تخفي�ض
املقيدين يف الت�أمينات االجتماعية ،وعليه �إجراء التحديث الفوري
ً
تعد الهيئة دلي ًال لال�ستثمار يت�ضمن و�صفا لإجراءات احل�صول
الطاقة الإنتاجية.
لبيانات �ضابط االت�صال �إذا طر�أ عليها �أي تغيري.
على الرتخي�ص الدائم �أو امل�ؤقت وتعديالتها والنماذج والوثائق
 -22عدم التقدم بطلب جتديد الرتخي�ص قبل انتهاء مدته.
المادة الثامنة عشرة:
وامل�ستندات الواجب ا�ستيفا�ؤها قبل احل�صول على الرتخي�ص
 -23عدم ح�صول املن�شاة على عقود �أو �أعمال ملمار�سة الن�شاط
مبتابعة
واملعلومات التي يحتاجها امل�ستثمر �إ�ضافة �إىل عر�ض للحوافز واملزايا  -1ي�صدر املحافظ قرار ًا بت�سمية مراقبي الهيئة املخولني ُ
اال�ستثماري بعد انتهاء اجلدول الزمني.
تنفيذ �أحكام النظام والئحته ،ويحدد اخت�صا�صاتهم على �أن يكون من
وال�ضمانات التي �سيتمتع بها امل�ستثمر الأجنبي وي�شمل الدليل بحد
 -24عدم احل�صول على املوافقة النهائية من اجلهة املخت�صة
بينها الآتي  :ـ
�أدنى على الآتي :
للممار�سة الن�شاط وفقاً للجدول الزمني.
 -2متابعة تنفيذ �أحكام النظام والئحته وزيارة املن�ش�آت املرخ�صة من
 -1نظام اال�ستثمار الأجنبي والئحته التنفيذية.
 -25عدم وجود كادر فني او �أدارى يتنا�سب مع ن�شاط املن�شاة
الهيئة.
 -2تنظيم الهيئة العامة لال�ستثمار والئحته التنفيذية.
وم�شاريعها .
 -3االطالع على جميع ال�سجالت وامللفات والوثائق لدى املن�ش�أة
 -3نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
 -26عدم وجود نظام حما�سبي للمن�ش�أة ،وعدم ت�سجيل القيود اليومية
املرخ�صة من الهيئة واحل�صول على �صور منها ،وال يجوز للمن�ش�أة
 -4التنظيم ال�صناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
املحا�سبية .
حجب �أي معلومات بحجة ال�سرية �أو لأي �سبب �آخر.
العربية.
 -27عدم متكني الهيئة او من تكلفه من املحا�سبني القانونني باالطالع
� -4ضبط املخالفات وحترير التبليغ الكتابي و�إعداد حم�ضر
 -5نظام العمل ونظام الت�أمينات االجتماعية.
على النظام املحا�سبي للمن�شاة اال�ستثمارية وميزانياتها وما تقدمه
ال�ضبط مع �أرفاق امل�ستندات املثبتة لبقاء املخالفة والرفع بالتقارير
املن�شاة للهيئة من معلومات و�إح�صاءات وبيانات وك�شوفات
� -6أنظمة الزكاة وال�ضرائب واجلمارك.
الالزمة عنها �إىل املحافظ �أو من يفو�ضه .
وم�سريات مالية ومراجعتها بنا ًء على طلب الهيئة.
 -7نظام املرافعات ال�شرعية.
 -5يحافظ مراقبي الهيئة على �سرية املعلومات وال�سجالت التي
 -28عدم توفري �إ�سكان منا�سب للعمالة متوافق مع ما ن�صت عليه
 -8نظام الإجراءات اجلزائية.
يح�صلون عليها من املن�ش�آت �أثناء زيارات املتابعة ،وال يجوز لهم
الأنظمة واللوائح والتعليمات .
 -9نظام املحاماة.
ت�سليمها �إىل �أي طرف �آخر �إال مبوافقة املحافظ.
 -29عدم �إنهاء الإجراءات النظامية الالحقة للرتخي�ص اال�ستثماري
 -10نظام ال�شركات .
المادة التاسعة عشرة- :
�أو فروعه وفقا للجدول الزمني.
 -11نظام ال�سجل التجاري.
 -1تبلغ الهيئة امل�ستثمر الأجنبي كتابياً عند خمالفته �أحكام
 -30جتاوز الطاقة الإنتاجية املرخ�ص بها دون احل�صول على موافقة
 -12نظام الغ�ش التجاري.
النظام والئحته ،لإزالة املخالفة خالل مدة زمنية منا�سبة حتددها
الهيئة.
 -13نظام مراقبة البنوك.
الهيئة.
 -31ت�شغيل عمالة ال حتمل �إقامة نظامية.
 -14نظام العالمات التجارية.
 -32عدم تقدمي ميزانية مف�صلة ومدققة يف موعدها للمن�شاة معتمدة
 -2مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ،يعاقب امل�ستثمر الأجنبي عند
 -15نظام حماية حقوق امل�ؤلف.
من قبل حما�سب قانوين معتمد من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني
بقاء املخالفة ب�أي من العقوبات املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية
 -16نظام براءات االخرتاع.
القانونني خالية من اى مالحظات بعد مرور (� )6أ�شهر من نهاية �سنة
ع�شرة من النظام.
 -17نظام الإقامة.
مالية كاملة للمن�شاة (ح�سب ال�سجل التجاري).
 -3ي�صدر قرار العقوبة من جمل�س الإدارة بتوقيع رئي�سه �أو من
 -18قواعد التعامل مع الوافدين من خمالفي الأنظمة.
 -33التنازل عن عقود تنفيذ م�شاريع املقاوالت ملن�ش�أة �أخرى دون �أخذ
يفو�ضه.
ويفرد الدليل جزء ًا خا�صاً عن العادات االجتماعية باململكة ،ويراعى
موافقة الهيئة.
 -4يجوز التظلم من القرار ال�صادر بالعقوبة �إىل جمل�س الإدارة ،ويف
حتديث هذا الدليل ب�شكل دوري.
 -34التنازل عن الرتخي�ص ال�صادر من الهيئة �أو ت�أجريه �أو الت�صرف
حالة تثبيت جمل�س الإدارة للقرار ي�صدر قراره بتوقيع رئي�سه او من
المادة الخامسة عشرة:
يفو�ضه ،ول�صاحب ال�ش�أن احلق يف التظلم منه �أمام ديوان املظامل وفقاً به ت�صرف ناق ًال للملكية دون �أخذ موافقتها امل�سبقة.
يجب على املرخ�ص له القيام باالتي  :ـ
 -35عدم �إيداع ر�أ�س مال املن�شاة يف بنك �سعودي خالل فرتة ال تزيد
لنظامه.
ملمار�سة
الالزمة
التنفيذية
 -1ال�شروع بالإجراءات واخلطوات
عن ت�سعني يوم من �صدور الرتخي�ص و�إ�شعار الهيئة بذلك مبوجب
العشرون-:
المادة
للهيئة.
الن�شاط وفقاً للجدول الزمني املقدم
النموذج املعد لذلك.
الرتخي�ص
و�شروط
والالئحة
النظام
أحكام
ل
املخالفات
من
عد
ي
ُ
 -2ابالغ الهيئة كتابيا قبل ثالثني يوم من التاريخ املتوقع لبدء الن�شاط
 -36عدم تفعيل فروع املن�ش�أة اال�ستثمارية املرخ�صة من الهيئة
ـ
:
آتي
ل
ا
ـ
احل�صر
ال
املثال
�سبيل
على
ـ
و�ضوابطه
عن الأ�سباب التي حالت دون اتخاذ االجراءات التنفيذية ملمار�سة
 -37عدم وجود لوحة للمن�ش�أة تتطابق مع اال�سم الر�سمي املرخ�ص
بالرتخي�ص
املوجودة
البيانات
عن
التجاري
ال�سجل
بيانات
اختالف
-1
املحددة
الن�شاط ،وللهيئة يف حال قبولها تلك الأ�سباب ان متدد الفرتة
من الهيئة عند التفتي�ش.
.
الهيئة
من
ال�صادر
اال�ستثماري
باجلدول الزمني ملدة �أو مدد �أخرى ال تتجاوز يف جمموعها ال�سنة
 -38وجود مقر مل�شروع �آخر يف املوقع نف�سه.
.
مرخ�ص
غري
جتاري
أو
�
ا�ستثماري
ن�شاط
ممار�سة
-2
الواحدة.
 -39عدم االلتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ال�صادرة من
الت�سويق.
ومراكز
ال�شركة
لفروع
ا�ستثمار
ترخي�ص
وجود
عدم
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الأجهزة احلكومية ذات ال�صلة بالن�شاط املرخ�ص.
المادة السادسة عشرة:
 -4التوقف عن ممار�سة الن�شاط اال�ستثماري �أثناء �سريان مدة
 -40عدم االلتزام وب�شكل منتظم بدفع �أجور وم�ستحقات موظفي
ملجل�س الإدارة �إلغاء الرتخي�ص نهائياً
توافق
ال
التي
احلاالت
يف
الرتخي�ص ،اال يف حاالت الظروف القاهرة التي تقبلها الهيئة مع تقدمي املن�ش�أة يف موعدها ،وعدم تقدمي ن�سخة من �سجل التحويل البنكي
فيها الهيئة على طلب متديد الفرتة الزمنية املحددة باجلدول الزمني
جدول زمني يبني تاريخ العودة ملمار�سة الن�شاط خالل خم�سة �أيام من بالأجور.
�أو عند ثبوت عدم جدية امل�ستثمر بعد متديد هذه الفرتة ،ويتحمل
تاريخ حدوث الظرف القاهر .
 -41عدم االلتزام ب�أي من ال�شروط �أو التعليمات �أو التعهدات �أو
امل�ستثمر املرخ�ص له الذي يلغى ترخي�صه تبعات هذا الإلغاء .
 -5ا�ستخدام ا�سم او �شعار وكالة جتارية عاملية او حملية دون
االلتزامات الواردة يف منوذج طلب الرتخي�ص اجلديد �أو التجديد �أو
ترخي�ص او ا�ستخدام مطبوعات �أو �أختام �أو و�سائل دعائية با�سم
المادة السابعة عشرة:
التعديل.
الهيئة.
من
املرخ�ص
لال�سم
خمالف
جتاري
ـ
:
آتي
ل
با
االلتزام
يجب على املرخ�ص له من الهيئة
 -42عدم وجود موقع للم�صنع املرخ�ص�  ضمن املخطط التنظيمي
أو
�
اخلليجية
املوا�صفات
مع
أ�سلوبه
�
و
املنتج
موا�صفات
تطابق
عدم
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مبوجبها
ال�صادر
أ�سا�سية
ل
ا
أغرا�ض
 -1االلتزام بال�شروط وال
للم�صانع.
الرتخي�ص وال يجوز له �إدخال �أي تعديالت عليها �إال بعد موافقة الهيئة ال�سعودية �أو الدولية املعتمدة .
 -43رف�ض ا�ستقبال مفت�ش الهيئة او رف�ض التعاون معه .
 -7عدم �إخطار الهيئة كتابياً
املرا�سلة
بيانات
او
العنوان
بتعديل
امل�سبقة وا�ستكمال االجراءات الالزمة لذلك.
 -44عدم تقدمي ما تطلبه الهيئة من معلومات وم�ستندات و�إح�صاءات
البيانات.
حتديث
او
واالت�صال
 -2احل�صول على موافقة الهيئة امل�سبقة يف حالة رغبته الغاء
وبيانات وك�شوفات وحتويالت وم�سريات مالية وغريها .
بيع
أو
�
تقبيل
على
امل�سبقة
موافقتها
واخذ
الهيئة
إخطار
�
عدم
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الرتخي�ص اختيارياً.
 -45عدم االلتزام بن�سبة ال�سعودة املطلوبة للن�شاط ح�سب ما ن�صت
آخر
�
موقع
على
احل�صول
دون
امل�شروع
موقع
إغالق
�
أو
�
التنازل
أو
�
ً
ال
�سج
ي�شمل
لها
املرخ�ص
للمن�شاة
معتمد
حما�سبي
 -3اتباع نظام
عليه �أنظمة ولوائح وتعليمات وزارة العمل.
.
وتفعيله
بكافة العقود املبا�شرة او من الباطن وامل�شرتيات واملبيعات
 -46عدم اال�ستفادة من متلك العقار الذي رخ�ص من �أجله خالل
للقوائم
وفقا
مبا�شر
غري
أو
�
مبا�شر
بطريق
املال
أ�س
�
ر
أكل
�
ت
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وااليرادات وامل�صروفات.
الفرتة املحددة من الهيئة.
املالية .
 -4تقدمي ميزانية مف�صلة ومدققة من �أحد مكاتب املحا�سبة
 -10نقل كفالة كل او بع�ض  العمالة املمنوحة للم�شروع لأ�شخا�ص �أو المادة الحادية والعشرون:
املعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
يعود «ملجل�س االدارة» تف�سري مواد «الالئحة» وتعديلها باحلذف
� -5إيداع وحتويل اجور عامليه ب�صورة �شهرية عن طريق احد البنوك من�ش�آت �أخرى قبل احل�صول على موافقة الهيئة.
والإ�ضافة.
 -11عدم مالئمة موقع امل�شروع حلجم اال�ستثمار املرخ�ص من
العاملة يف اململكة ،وتزويد الهيئة بن�سخة من ك�شف التحويل البنكي
المادة الثانية والعشرون:
الهيئة.
بناء ًا على طلبها.
تن�شر هذه الالئحة يف اجلريدة الر�سمية ،وتعد نافذة من تاريخ الن�شر.
 -12ت�شغيل عمالة على غري كفالة املن�ش�أة املرخ�صة .
 -6تقدمي ما تطلبه الهيئة من معلومات و�إح�صاءات وبيانات

