نظام االستثماراألجنبي
الصادرباملرسوم امللكي رقم (م )1/وتاريخ 1421/1/5هـ.
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يكون لأللفاظ والعبارات التالية املعاني املبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خالف ذلك:
 :مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار.
مجلس اإلدارة
 :الهيئة العامة لالستثمار.
الهيئة
 :محافظ الهيئة.
املحافظ
 :الش ــال العبيال الال ت يتمتا جاسيةس ــية العرسية الس ــعودية أو الش ــال ات تبار الال
املستثمر األجنبي
ت يتمتا جميا الشركاء فيه جاسيةسية العرسية السعودية.
 :توظيف رأس املال األجنبي فل نشاط مرخل له جموجب هالا النظام.
اتستثمار األجنبي
 :يقصد جرأس املال األجنبي فل هالا النظام ـ ـ يى سمليل املثال وليس اسحصر ـ ـ األموال واسحقوق
رأس املال األجنبي
التالية متى كانت مملوكة ملستثمر أجنبي:
 )1النقود واألوراق املالية واألوراق التجارية.
 )2أرساح اتسـ ــتثمار األجنبي إذا تم توظيفها فل زيادة رأس املال أو توسـ ــعة مشـ ــاروا ا مة أو
إ امة مشاروا جديدة.
 )3اآلتت واملعــدات والتجهاتات و عا الايــار ووس ـ ـ ـ ــا ــل النقــل ومس ـ ـ ـ ــتل مــات اإلنتــاج ذات
الصلة جاتستثمار.
 )4اسحقوق املعنويـ ــةر كـ ــال ااخيل واقوق امللويـ ــة الفوريـ ــة واملعرفـ ــة الفنيـ ــة واملهـ ــارات
اإلدارية وأساليب اإلنتاج .
 :املشرو ات املنتجة للسلا الصنا ية وال را ية (النباتية واسحيوانية).
مةشآت السلا
 :مشرو ات اسادمات واملقاوتت.
مةشآت اسادمات
 :نظام اتستثمار األجنبي.
النظام
 :الال حة التنفيالية لهالا النظام.
الال حة
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املادة الثانية:
ما دم اإلخالل جما تقض ـ ــني جه األنظمة واتتفا ياتس يص ـ ــدر تس ـ ــتثمار رأس املال األجنبي فل أ نش ـ ــاط اس ـ ــتثمار فل
اململوة جصفة دا مة أو مؤ تة ترخيل من الهيئة.
ويجب يى الهيئة أن تملت فل طلب اتس ــتثمار خالل نالنان يوما من تاريخ اس ــتيفاء املس ــتندات املعلوسة فل الال حة .وإذا
مضت املدة املحددة دون أن تملت الهيئة فل العلب وجب ليها إصدار ال اخيل املعلوب للمستثمر.
إذا رفض ـ ـ ـ ــت الهيئة العلب خالل املدة املالكورة فيجب أن يكون هالا القرار مس ـ ـ ـ ــملباس وملن ص ـ ـ ـ ــدر فل اقه رار الرفض
التظلم منه وفقا ملا تقضني جه األنظمة.
املادة الثالثة1:
يختل مجلس الوزراء جإصدار ا مة جأنواع الةشاطات املستثناة من اتستثمار األجنبي.
املادة الرابعة:
ما مرا اة ما ورد فل املادة الثانية يجوز للمس ـ ــتثمر األجنبي اسحص ـ ــول يى أك ا من ترخيل فل أنش ـ ــعة مختلفة وتحدد
الال حة الضواجط الالزمة.
املادة اساامسة:
يجوز أن تكون اتستثمارات األجنملية التي يرخل لها للعمل طبقا ألاكام هالا النظام جإادى الصورتان اآلتيتان:
 .1مةشآت مملوكة ملستثمر وطني ومستثمر أجنبي.
 .2مةشآت مملوكة جالكامل ملستثمر أجنبي.
ويتم تحديد الشكل القانوني للمةشأة طبقا لألنظمة والتعليمات.
املادة السادسة:
يتمتا املش ـ ـ ـ ــروع املرخل له جموجب هالا النظام ججميا امل ايا واسحواف والض ـ ـ ـ ــمانات التي يتمتا ها املش ـ ـ ـ ــروع الوطني
اسب األنظمة والتعليمات.
املادة السابعة:
يحق للمس ـ ــتثمر األجنبي إ ادة تحويل نص ـ ــيبه من جيا اص ـ ــتهس أو من فا ض التص ـ ــفية أو األرساح التي اققشها املةش ـ ــأة
للاارج أو التصرف فيها جأية وسيلة مشرو ة أخرىس كما يحق له تحويل املبالغ الضرورية للوفاء جأ ال تامات تعا دية خاصة
جاملشروع.
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املادة الثامنة:
يجوز للمةش ـ ـ ـ ــأة األجنمليـة املرخل لهـا جموجـب هـالا النظـام تملـك العقـارات الالزمـة فل اـدود اسحـاجـة مل اولـة الةش ـ ـ ـ ــاط
املرخل أو لارض سون كل العاملان ها أو بعضهم وذلك وفقا ألاكام تملك غاا السعوديان للعقار.
املادة التاسعة:
تكون كفالة املستثمر األجنبي وموظفيه غاا السعوديان يى املةشأة املرخل لها.
املادة العاشرة:
توفر الهيئة للراغبان فل اتس ـ ـ ـ ــتثمار كل املعلومات واإليض ـ ـ ـ ــااات واإلاص ـ ـ ـ ــا يات الالزمةس كما تقدم لهم كل اسادمات
واإلجراءات لتسهيل جميا املعامالت املتعلقة جاتستثمارات.
املادة اسحادية شرة:
ت تجوز مصـادرة اتسـتثمارات التابعة للمسـتثمر األجنبي كال أو ج ءا إت جحوم ضـاييس كما ت يجوز ن ع ملويشها كال أو
ج ءا إت للمصلحة العامة مقاجل تعويض ادل وفقا لألنظمة والتعليمات.
املادة الثانية شرة:
 .1تبلغ الهيئة املسـ ــتثمر األجنبي كتاجيا ند مخالفة أاكام هالا النظام وت حته إلزالة املاالفة خالل مدة زمنية تحددها
الهيئة تتناسب وإزالة املاالفة.
 .2ما دم اإلخالل جأ قوسة أشد يعا ب املستثمر األجنبي ند جقاء املاالفة جأ من العقوسات التالية:
أ  -حيب كل أو بعض اسحواف وامل ايا املقررة للمستثمر األجنبي.
ب  -فرض غرامة مالية ت تتجاوز ( 500,000خمسما ة ألف ريال سعود ).
ج  -إلااء ترخيل اتستثمار األجنبي.
م
 .3تعبق العقوسات املشار إليها فل الفقرة ( )2أ اله جقرار من مجلس اإلدارة.
 .4يجوز التظلم من القرار الصادر جالعقوسة إلى ديوان املظالم وفقا لنظامه.
املادة الثالثة شرة:
ما دم اإلخالل جاتتفا يات التي تكون اململوة العرسية السعودية طرفا فيها:
 .1تتم تسـ ـ ــوية اساالفات التي تةشـ ـ ــأ جان اسحكومة واملسـ ـ ــتثمر األجنبي فيما له ال ة جاسـ ـ ــتثماراته املرخل لها جموجب هالا
النظام وديا در اإلمكانس فإذا تعالر ذلك ميحل اساالف اسب األنظمة.
 .2تتم تســوية اساالفات التي تةشــأ جان املســتثمر األجنبي وشــركا ه الســعوديان فيما له ال ة جاســتثماراته املرخصــة جموجب
هالا النظام وديا در اإلمكانس فإذا تعالر ذلك ميحل اساالف اسب األنظمة.
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املادة الرابعة شرة:
م
تعـامـل جميا اتس ـ ـ ـ ــتثمـارات األجنمليـة املرخل لهـا جموجـب هـالا النظـام طبقـا ألاكـام الض ـ ـ ـ ـرا ـب املعمول هـا فل اململوـة
العرسية السعودية وما يعرأ ليها من تعديالت.
املادة اساامسة شرة:
يل تم املستثمر األجنبي جالتقيد جكل األنظمة واللوا ح والتعليمات املعمول ها فل اململوة العرسية السعودية وساتتفا يات
الدولية التي تكون طرفا فيها.
املادة السادسة شرة:
ت يخل تعبيق هالا النظام جاسحقوق املوتس ـ ـ ــبة لالس ـ ـ ــتثمارات األجنملية القا مة جص ـ ـ ــورة نظامية بل نفاذ هالا النظامس
وما ذلك فإن ممارسة هاله املشرو ات لةشاطها أو زيادة رأس مالها تخضا ألاكامه.
املادة السابعة شرة:
م
م
تصدر الهيئة الال حة وتةشر فل اسيريدة الرسمية مووعمل ها من تاريخ نشرها.
املادة الثامنة شرة:
ميةش ـ ـ ــر هالا النظام فل اسيريدة الرس ـ ـ ــميةس ووعمل جه بعد نالنان يوما من تاريخ نش ـ ـ ــرهس مويلغى نظام اس ـ ـ ــتثمار رأس املال
األجنبي الصادر جاملرسوم امللكي ر م (م )4/وتاريخ 1399/2/2هـس كما ميلغى كل ما يتعارض معه من أاكام.
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