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 نظام االستثمار األجنبي

 هـ.5/1/1421( وتاريخ 1الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 

 1املادة األولى:

 
م
  بي  يكون لأللفاظ والعبارات التالية املعاني امل

 السياق خالف ذلك: منها ما لم يقتض   نة أمام كل 

 مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار. : مجلس اإلدارة أ ـ

 الهيئة العامة لالستثمار. : الهيئة ب ـ 

 .محافظ الهيئة : املحافظ ج ـ

الشـــال العبيال الال  ت يتمتا جاسيةســـية العرسية الســـعودية أو الشـــال ات تبار  الال   : املستثمر األجنبي د ـ 

 ت يتمتا جميا الشركاء فيه جاسيةسية العرسية السعودية.

 األجنبي فل نشاط مرخل له جموجب هالا النظام.توظيف رأس املال  : اتستثمار األجنبي هـ ـ

ـــــ األموال واسحقوق  : رأس املال األجنبي و ـ  ـــــ  يى سمليل املثال وليس اسحصر ـ يقصد جرأس املال األجنبي فل هالا النظام ـ

 التالية متى كانت مملوكة ملستثمر أجنبي:

 النقود واألوراق املالية واألوراق التجارية. (1

األجنبي إذا تم توظيفها فل زيادة رأس املال أو توســـــعة مشـــــاروا  ا مة أو أرساح اتســـــتثمار  (2

 إ امة مشاروا جديدة.

اآلتت واملعــدات والتجهاتات و عا الايــار ووســــــــــــــا ــل النقــل ومســـــــــــــتل مــات اإلنتــاج ذات  (3

 الصلة جاتستثمار.

اسحقوق املعنويــــــةر كــــــال ااخيل واقوق امللويــــــة الفوريــــــة واملعرفــــــة الفنيــــــة واملهــــــارات  (4

 دارية وأساليب اإلنتاج .اإل 

 املشرو ات املنتجة للسلا الصنا ية وال را ية )النباتية واسحيوانية(. : مةشآت السلا ـ  ز

 مشرو ات اسادمات واملقاوتت. : مةشآت اسادمات ـ  ح

 نظام اتستثمار األجنبي. : النظام ط ـ 

 الال حة التنفيالية لهالا النظام. : الال حة   ـ 
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 املادة الثانية:

ما  دم اإلخالل جما تقضــــــــني جه األنظمة واتتفا ياتس يصــــــــدر تســــــــتثمار رأس املال األجنبي فل أ  نشــــــــاط اســــــــتثمار  فل 

 .دا مة أو مؤ تة ترخيل من الهيئة اململوة جصفة

سة فل الال حة. وإذا من تاريخ اســــتيفاء املســــتندات املعلو ا طلب اتســــتثمار خالل نالنان يوم  ويجب  يى الهيئة أن تملت فل  

 وجب  ليها إصدار ال اخيل املعلوب للمستثمر. دون أن تملت الهيئة فل العلبمضت املدة املحددة 

اقه  رار الرفض س وملن صـــــــــــــدر فل االقرار مســـــــــــــملب   إذا رفضـــــــــــــت الهيئة العلب خالل املدة املالكورة فيجب أن يكون هالا

 ملا تقضني جه األنظمة.ا التظلم منه وفق  

 1الثة:املادة الث

 أنواع الةشاطات املستثناة من اتستثمار األجنبي.ججإصدار  ا مة مجلس الوزراء يختل 

 املادة الرابعة:

ما مرا اة ما ورد فل املادة الثانية يجوز للمســـــــتثمر األجنبي اسحصـــــــول  يى أك ا من ترخيل فل أنشـــــــعة مختلفة وتحدد 

 .الال حة الضواجط الالزمة

 املادة اساامسة:

 ألاكام هالا النظام جإادى الصورتان اآلتيتان:ا تكون اتستثمارات األجنملية التي يرخل لها للعمل طبق  يجوز أن 

 .ي ومستثمر أجنبيمةشآت مملوكة ملستثمر وطن .1

 مةشآت مملوكة جالكامل ملستثمر أجنبي. .2

 .لألنظمة والتعليمات اويتم تحديد الشكل القانوني للمةشأة طبق  

 املادة السادسة:

املشـــــــــــــروع املرخل له جموجب هالا النظام ججميا امل ايا واسحواف  والضـــــــــــــمانات التي يتمتا  ها املشـــــــــــــروع الوطني يتمتا 

 .اسب األنظمة والتعليمات

 املادة السابعة:

أو من فا ض التصـــــــفية أو األرساح التي اققشها املةشـــــــأة ي إ ادة تحويل نصـــــــيبه من جيا اصـــــــتهس يحق للمســـــــتثمر األجنب

كما يحق له تحويل املبالغ الضرورية للوفاء جأ  ال تامات تعا دية خاصة س فيها جأية وسيلة مشرو ة أخرى  للاارج أو التصرف

 جاملشروع.
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 املادة الثامنة: 

 
 
ك العقـارات الالزمـة فل اـدود اسحـاجـة مل اولـة الةشــــــــــــــاط يجوز للمةشــــــــــــــأة األجنمليـة املرخل لهـا جموجـب هـالا النظـام تملـ

 ألاكام تملك غاا السعوديان للعقار. االعاملان  ها أو بعضهم وذلك وفق  املرخل أو لارض سون كل 

 املادة التاسعة: 

 تكون كفالة املستثمر األجنبي وموظفيه غاا السعوديان  يى املةشأة املرخل لها.

 املادة العاشرة: 

 
 
م لهم كل اسادمات الالزمةس كما تقد    ياتر الهيئة للراغبان فل اتســـــــــــــتثمار كل املعلومات واإليضـــــــــــــااات واإلاصـــــــــــــاتوف

 واإلجراءات لتسهيل جميا املعامالت املتعلقة جاتستثمارات.

 املادة اسحادية  شرة:

 ت تجوز مصـادرة اتسـتثمارات التابعة للمسـتثمر األجن
 

 تكما إت جحوم  ضـاييس ا أو ج ء   بي كال
 

أو   يجوز ن ع ملويشها كال

 لألنظمة والتعليمات. اتعويض  ادل وفق   إت للمصلحة العامة مقاجل اج ء  

 املادة الثانية  شرة:

1.  
 
 ند مخالفة أاكام هالا النظام وت حته إلزالة املاالفة خالل مدة زمنية تحددها  اغ الهيئة املســــــتثمر األجنبي كتاجي  تبل

 الهيئة تتناسب وإزالة املاالفة.

  ند جقاء املاالفة جأ  من العقوسات التالية:ما  دم اإلخالل جأ   قوسة أشد يعا ب املستثمر األجنبي  .2

 حيب كل أو بعض اسحواف  وامل ايا املقررة للمستثمر األجنبي. -أ 

 (.)خمسما ة ألف ريال سعود  500,000فرض غرامة مالية ت تتجاوز  -ب 

 إلااء ترخيل اتستثمار األجنبي. -ج 

 تعب   .3
م
 اإلدارة.( أ اله جقرار من مجلس 2شار إليها فل الفقرة )ق العقوسات امل

4.  
 
ام من القرار الصادر جالعقوسة إلى ديوان املظالم يجوز التظل  .لنظامه وفق 

 املادة الثالثة  شرة:

 ما  دم اإلخالل جاتتفا يات التي تكو 
 
 فيها: ان اململوة العرسية السعودية طرف

جب هالا اسحكومة واملســـــــــتثمر األجنبي فيما له  ال ة جاســـــــــتثماراته املرخل لها جمو تتم تســـــــــوية اساالفات التي تةشـــــــــأ جان  .1

  در اإلمكانس  االنظام ودي  
 
 .اساالف اسب األنظمة حل  ر ذلك يم فإذا تعال

جب تتم تســوية اساالفات التي تةشــأ جان املســتثمر األجنبي وشــركا ه الســعوديان فيما له  ال ة جاســتثماراته املرخصــة جمو  .2

   در اإلمكانس اام ودي  هالا النظ
 
 .اساالف اسب األنظمة حل  ر ذلك يم فإذا تعال

 



 

 P.O. Box 5927 Riyadh 11432 Kingdom of Saudi Arabia   sagia.gov.sa 

 املادة الرابعة  شرة: 

 
م
ألاكـام الضـــــــــــــرا ـب املعمول  هـا فل اململوـة  اعـامـل جميا اتســـــــــــــتثمـارات األجنمليـة املرخل لهـا جموجـب هـالا النظـام طبقـ  ت

 .العرسية السعودية وما يعرأ  ليها من تعديالت

 املادة اساامسة  شرة:

تتفا يات يل تم املستثمر األجنبي جالتقيد جكل األنظمة واللوا ح والتعليمات املعمول  ها فل اململوة العرسية السعودية وسا

 
 
 .فيها االدولية التي تكون طرف

 املادة السادسة  شرة:

فاذ هالا النظامس تعبيق هالا النظام جاسحقوق املوتســــــــــبة لالســــــــــتثمارات األجنملية القا مة جصــــــــــورة نظامية  بل ن ت يخل  

 .لةشاطها أو زيادة رأس مالها تخضا ألاكامه املشرو اتممارسة هاله  وما ذلك فإن  

 املادة السابعة  شرة: 

 
م
 صد  ت

م
 مل  ها من تاريخ نشرها.عةشر فل اسيريدة الرسمية ووم ر الهيئة الال حة وت

 املادة الثامنة  شرة:

نظام اســــــــــتثمار رأس املال ى لغويم  سمن تاريخ نشــــــــــره ابعد نالنان يوم  ووعمل جه س ةشــــــــــر هالا النظام فل اسيريدة الرســــــــــميةيم 

 كل ما يتعارض معه من أاكام. ىلغكما يم س هـ2/2/1399وتاريخ  (4م/)جاملرسوم امللكي ر م األجنبي الصادر 

 

 

 


